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Kirj oitt qj i en lehdessd
esitt dmdt mielip it eet ovat
heifuin omiaan
eivAtki vdhfimtittii
edusta y hdi styksen kantaa.

LAMA JA JUHLA
Keviiankorvalleon jo ehditry, kAsityksiinlamanhyddyllisyyVuosi 1991tuleeluottoja taloudenpyiiat dest?i
yhteiskunnan
myiissikali,ettAlamavaa- hallinnon alalla toimiville olepytirivat,muttakasvuaei juuri tii ydtyksiiisekeAsti
paAttamaiin,maan sekii 3o-vuotisjuhlaettai
tapahdu.Jaljet ovat nakyneet mitkAasiakkaat,
toiminnanosa- ennusteidenmukaan yrityksiii
ja maksukyvyttd- alueettai markkinaosuudet
konkursseina
konnai koettelevaennetyksellinen
myystapauksina,
eikAloppuanAy. den kannattaajatkossaturvata. kurssivuosi. Juhlatunnelmista
Yritykset saneemavatkyna toi- Taantuma
tai lamataioaaoikeat Linkki kertoojuhlanumerossaan
mintojaanja hoitavatkoryausin- ratkaisut tekevAlleyritykselle syksyllii laajemminkin;Lamavestointinsa,
muttaeivAtjuuri
pa- mahdollisuuden
uuvahvistaaasemi- vuoteen1991pureudumme
nostatuotekehittelyyn.
Tallii voi aanmarkkinoillaesimerkiksiti- dellakonkurssipalstalla,
jolla on
ollavakaviaseurauksia
tamanla- lanteessa,
jossakilpailevayritys tarkoitust5mAnvuodennumeja korkea- vahent?iA
makaudenloppuessa
ja lopet- roissak,isiteua aihettaalan asipanostuksiaan
suhdanteenalkaessa,jolloin taa inyestoinnitsekiituotantoon antuntioiden ehkii hieman teo'lytikalujen"pitliisi
ollaehdotto- ettii henkilostdon.Niiin voima- reettispohjaisissakin
artikkeleismastiiskukunnossa.
Lisansavai- varansaoikein suuntaava
yritys sa.
keaantilanteeseen
tuo epavar- avaamahdollisuuden
entistehamuusEY-prosessin
lopputulok- jemmillemarkkinoille.
Kiitokset
sesta.
Tietyssamielessalamas- Uusi toimitusneuvosto
Lopuksi kiitiin toimitusneuvosta voi olla mydshydtyii.Pankit,
ton puolestaedellistatoimituserityisluottolaitoksetja myds
ja senennakkoluuloLehtemmetoimitusneu- neuvostoa
ydtyksetovat reagoineet.
Luot- vostoon liihesteysinvaihtunut. tontapAAtoimittajaa
JariNuorintopeetiiksettehd?ian
varoyaisem- UutenapiiAtoimittajanapyrin
jolle on hyvii
vai- koa siitApohjasta,
min,jap?iAtdksenteon
viilineiden: kutlamaansiihen, etta lehden lehden tulevaisuuttajatkossa
luottotietojen,
tilinpaatdsten,
osa- hyva toimituksellinenperinne rakentaa.
ja ydtystutki- sailyyunohtamatta
vuosikatsausten
uusiaideoita,
ja laatuunon joiden suhteenon aina oltava Hyviiii kevatta!
mustentuoreuteen
kiinnitettyyhAenemmdn
huomio- avoin.Yhdistyksen
lehtena
Linkta. Luottohallinnonteht?ivissaki on mydsmitAparhainkeskus- Pertti Nykenen
olevilta kehitys vaatii yhii tar- telufoorumi,kutentaimannumekempaaja kriittisempaiiotetta. roneraAtartikkelithyvinosoittaYhdyn eriiiden liikkeen- vat. Toivomme edelleenkinakjohdonkonsulttienesi t t amiin tiivistakirjoittelua.

LUOTTOMIEHETKREDITMANNEN RY:N
KOKOUS KATAJANOKAN
KASINOLLA 30.1.1991
Luottomiehet -Kredilmiinnen ry:n kokoukseenKatajanokdle oli saapunatenniityssuui ylcisii.
Asinan vaikutti vahvasti se,ettii varsinaisenkokouksenjiilkcen ohjelmassaoli ENSIMMAISEN

La orr or:aTKINNoN piATTN AI sBr!

Kokouksenpuheenjohtajana toini lhdisryksemmepuheenjohnja, varatuomari Timo M iib
Contant Or:stil HAn luotsqsi kokouksenkunnialla liipi, vaikka mm. kunniajiisen
SylvesterA. Perret viilillli "varastikin koko shown,'.

VIIVEET MAKSAVAT
EsitysustanHpikiiynnin jiilkeen vuoroonastuikokousesitelmiiapitiimaitinContant Oy:n koulutuspiiiiliikkd Risto Suviala. Hiin toi
esitelmiissiiiinesille sen,kuinka paljon erilaiset viiveet 'Tityksen
rahavirrassavoivat maksaa,
Suvialaaloitti puheenvuoronsa
kertomalla,ettii keskusliikkeiden
hyvii maine tiismtillisinii maksajinaon vain osaksi totta. NeljaistA
keskusliikkeestiikaksi maksaalaskunsaeriipiiiviinA,yksi maksaa
kaksija yksi neljii piiivaiimydhassa."
Viiveisiinkanninaapuuttua.
siUAkorkotappiot voivat muodostuasuuremmiksikuin luottotappiot," luennoiSuvialaja jatkoi: "kyseessii
ovat teysintutut asiat,
muttaniiden vaikutustenlaajuuttaei tiedosteta."KoulutuspAaikkii
SuvialakonkretisoiesiteknAiinse,
kun hiin esitteli kalvon,johon oli
piirretty viiveista Guva 1)johtuvat aikameiiriit.
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Luottomiehet excursiolla
Oy SinebrychoffAb:n
panimossaHelsingissi
J okavuotiseksi perinteeksi muodostunut LuottomiehetKreditmiinnen ry:n excursio sauntautui tiinii vuonna Helsingin
H ietalahte en. Aurinkoine n keviitsiiii ja maltaantuoksu ilmas sa
h o uk k u fi eli en niit! smiiiiriin aktiivij ii seni ii tut ustumi skiiy n nill e.

o tutuksi tullut kerhomes- esitti lyhyehkon,muttaytimek- Oy SinebrychoffAb, joka vuo- otonv. 1992Keravalla,
tarimme, Tuulikki Vertii kiiainfietopaketinpanimonhisto- desta1984liihtienon kuulunut vastaamaan
toivottikaikki paikallesaa- riasta,oluidenja virvoitusjuo- Rettig-Konsemiin
tyttllistaatal- teisiin vaikka kiloailu alalla
puneetn. 120 luottonaistaja - mien valmistusprcsesseista,
ku- la hetke a n. 1150henkilda.Lii- ristyisijoko ulkomaisen
miestAtervetulleiksiviidennelle lutustottumuksistaeri
maissaseka kevaihdonilmoitetaanolleen646 Iun iohdostataikotimaisten
kevatretkelleOy Sinebrychoff alantulevaisuuden
n,ikymisd. milj.mk:nluokkaa,mik2ivastan- panlmoJen
Ab:n panimontiloihin. IsiintASuomenja Pohjoismaiden nee n. 36VoRettig-konsernin le.
panimontoimintaal- Yuosivaihdosta.Oy Sinebrycndmme toimi luottopaAllikkti vanhimman
Lopuksi ilmeni myds ,ettii
Matias Salo joka edustamansakoi, kun Veniijiilte muuttanut hoff Ab:n panimoidentuotteita Sinebrychoff Ab:n tuotanto
yhtiitnpuolesta
Nikolai Sinebryc- viediiiin myds ulkomaille.Vien- tanneenoinkolmasosaa
esittikiiroksensapanimomestari
osoittamammemielenkinnon hoff perustipanimonHelsingin nin osuusliikevaihdostaon n. sestaoluiden kulutuksesta,
johdosta.
Hietalahteen
v. 1819.Oy Sineb- 30Va.
dotustilaisuuden jiilkeen
miehet tutustuiYat
rychoffAb:n toimintaon perusSuomen ja Pohjoismaiden
tamisajankohdasta
tiih?inpiiiviiiin Vankka Perinneja osaarninen myds oluiden
vanhin panimo
laajentunuthuomattavasti.Olui- turvaavat kotimaisten
Tiedottaja Riitta
ta ja virvoitusjuomiaYalmiste- panimotuotteidensaannin
opastaman kierroksen
Yrityskeyntimme oppaana toimi taan nykyisin Helsinginlisiiksi myiis tulevaisuudessa
kAytiin panimoneri tuotantotil(i
ja Tampereella.
tiedottajaRiina Havulinna,joka mytisPorissa
ssa,joista automaattinenpulloval- tuslinjakoneineentuntuikiinnos.
Oluidenja virvoitusjuomien
mistusprosessitkiinnostivat
suur- tavansuurintaosaaosallistuj
istrinta osaapaikallaolleista.Oluidenkenottiin liipi kiiyviin 8-osai- Iltamat maistiaisineen
senja -virvoitusjuomien
5-osaisenvalmislusvaiheen,
ennenkuin Runsaanosallistujameikentaki!
neovatkuluttajiensaatavilla.Tie- siirryttiinketevastilinja-autoille
dotustilaisuudenlopuksi tiedot- Independent-Rahoitus
Oy:ntiloitaja Riitta Havulinnatotesi alan hin, missa varsinaisetiltamar
tulevaisuuden
ni&ymathyviksi. maistiaisineenja ohjelmineen
Oy SinebrychoffAb uskoo alkoivat. Isantamme,Oy SineF
vankanperinteen,osaamisenja rychoffAb:n luottopiiaiuikkdMauusientuotantotiloien
kiivtttion- tiasSalokayfti tilaisuuttahyviiksi ja selosti lyhyesti yhtidn reskontraja perintiik iytiintite,minkii
lisiiksi hiin kertoi suurimpieo
asiakkaiden
olevantukkuliikkeet,
Oy Alko Ab sekahotellit ettaraYintolat.
Iltamienvauhdikaasta
menosta pitiv?ithuoltaOy Sinebrychoff
Ab:n panimojentuotteet seke
pontevatluottomiehetJari Nuorinkoja Taavi Kallankari,jotka
ja kisailuhuumorilsketseilliien
laan pirisdvAt osallistujiamukaansatempaavasti.
Parhaimmat kiitokset isennille
ja j[rjestAjille!
Teksti: Kim Valkonen

OlemmeLuottotinkin
toimitusneuvostossa
ideoineettdllaisen
Kyselytuoli-palstan,
jossa on tarkoitus
joka numerossa
esitell6joku
luottoalalla
tytiskentelevd
henkilri.

1. Kuka olet jo misfi tulet?
7. Luotto linkki?
Ari Vantsi, yaratuomari, synty- Ajankohtainen ja hyyA lehti alalnyt 1958Turussa.
laan. Voisi olla agressiivisempi
ja kriittisempi alan asioissa..
2. Mitii teetja mita olet rehyt?
Tiillii hetkellii olen Oikeusperin- 8. KonkurssinlilqmAt?
ta Oy:n toimitusjohtajaja yleis- Merkit viittaavat siihen, ettai
mies,liihinnii hallinto-jamarkki- konkurssit lisiiAftyvAt edelleen
nointiteh6vissii.TiitAennenolen tiinif- ja ensivuonna.
ollut vakuutusyhtiiissii markkinointitehtevissa ja pankkilaki- 9. Mille nauroit viimeksi?
miehena.
TA e haastattelulle ja hyviille
vappuYitsille.
3. Miksi olet luottoalalla?
Olen oikeassapaikassaoikeaan 10. Mitd haluat lEsyd yhdistykaikaan.
seltd?
Miksi aina vain sama viiki kAy
4. Miki sinusta piti tulla isona? kokouksissa?MistA saadaanuutMietiskelen edelleen.
ta verta?
5. Misfi saat potkua eldmtilin?
Tydsta, urheilusta Qiiiikiekko,
OKK), mtikkieliimiistii ja kalastuksesta.
6. Miksi kdytlet kdy kokoulcsessa?
Kayn aina, kun paAsen.
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((o OIKEUSPERINTA
OY
qlon qmmqftilqinen
Torioomme
osoomisemme
io ommottitoitomme
koikisso
ovuksenne
perintciosioisso
io -ongelmisso.
puoleemme.
Koonnyluottomuksello

ME OLEMMEPALVELUKSESSANN

Timolookso,
TimoJootinen, JyrkiSumu,
llkkoMutru,
MoriliMero, AriVdntsi,
perintjtutkiio
perintdk6sitEliid perinttipd6llikkit
OTK,lokiosiotW, li, morkkinoinli
OTK,konsulrointi
kio Siirtonen,
Morito Korioloinen,Corilo Lindroos,
perintiik6sitteliid' p€rinrdkiisiflieliiii perinldkdsifielii6

OIKEUSPERINTA
OY
Sohooionkoiu
28 A 00810 HE|SINKI
PUH90-780300, FAX90-785966
1990
PS.OTETKO
IO TILANNUTOMAN OIKEUSPAIKKAHAKEMISTOSI

NNANOTTO PERIMISMAKSUUN
oikzus on ratkaisussaan1987:105hyvAksynttvelnnpeimiskuluja
kanteenja petu$eud tuontintaanseuraavasti:
on jattiimella maksa- olivatnoin870alunperinvelote- mii, jonka puheenjohtaja on laintun p?iAoman
miiarasta.
s:i:id.iintdneuvosJuhaniHirvonen.
Joillakin erikoisaloilla, kuten Tyiiryhmiin miiiiriiaika on
siihkd- ja puhelinlaitostenkoh- 3t.12.199r.
dalla perimismaksusta
on annet- Mainittakoon vieH kuluttajavatu lakiin perustuviaalemmanas-litutuslautakunnantuore paAt6s,
teisiaoikeusohjeita.
Yleensdkir- jossa suositellaanpankin ilman
jotetut sa?inndksetkuitenkin sopimustalaina-asiakkaltaperipuuttuvat,joten perimismaksun mientoimitusmaksujen
palauttasaataYanperintiitoi- vaatiminenperustuuvakiintu- mista.Pankkioli liihettiinytasiakaiheutuneistakuluista. neeesseen
oikeuskaytantddn. kaalle ilmoituksenlyhenyksen
ja perittevistiitoiOikeudenkiiyntikulujen eli eraiaintymiseste
TTahtumat ajoittuYatkauppala- oikeudellisenperinn?invireille- mitusmaksun.
Toimitusmaksuja
be edeltiiv?iiinaikaan,muttarat- tulon jelkeen syntyvienperintai- tai mitatahansa
muitalaskutuslrisu saauudenlain siiiinniiksis- kulujenosaltaon oikeudenkiiy- lisid ei saaperiii,jos niissaei ole
I vielii lisatukea.korvaus kos- miskaaressasaAnnds,jonka erikseensovittu. Sopimuksen
Lc suoranaistenposti-, puhelin mukaan hiiviiipuolen on name lisiiksi elinkeinonhadoittajapi
i pankkikulujen lisiiksi myiis- kulut korvattava. Asiaa koske- tAatarjotaasiakkaallemahdolliluotonvalvonnan rutiinien ja van 21 luvun pykiilienmuutta- suusmaksunsuorittamiseen
keliytetyn tydajan kustannuksia. mistavalmistelee
oikeusministe-teiselle.
Jrnussahyviiksytyt perimiskulut ridn7.2-1991
asettama
tv<irvhm- Timo MAki
Yelkojan selvat ja riidattosaatavat niiden eraDiiivinA
hiinelle sopimuksen
kuuluvan velvoitteen.
on tamiin johdosta
suorittaa Yelkojalle,
viivAstyskokorkoa saataFieomiue, mytis korvaus

HALLITUKSEN KUULUMISIA
fldlitus on nimennyt vuodelle1991 toimikunnat,joiden
lokoonpa not liiyty viir tistii Iehdestii.

Jisenhankinnanosaltaonryhdyt- joille Luonolinkki tullaan autoja hallitukses- maattisestipostittamaan.
ty toimenpiteisiin
sa valmistellaanparhaillaan
jonka Hallituksentoimikaudeksi
yhdisyksestiimme
esitenA,
1990uskommeYaikuttayanmydntei- 92 Yalittu reskontrapaallikkti
rcsti jiisenhankintatyithdn.
PaiYi Kousa on pyytAnyteroa
Toukokuuntilanteenmukaanon hallituksen
jiisenyydesta.
Hanen
jAsenluettelo,
tehde
uusi
tilalleen
tullaan
varsinaisenkeIEatetty
irhon pyrit?i?insaamaanjiisenet viitkokouksenyhteydessiivalitmyiiskin yrityksittiiin normaalin semaanuusi jiisen jiiljellii oleaakkosellisenluettelonliseksi. vaksitoimikaudeksi.
Enen uudenjesenluettelonpainattamistatullaan jiisenrekis- Luottotutkinnonsuorittaneiden
poistamaan
a,erista
kaikki sellai- henkiliiidennimet tullaanmahsd jasenet,jotka eiyat ole kah- dollista mydhempaatarvetta
jasen- vartenpdytiikirjaliitteiden lisiikte€n vuoteenmaksaneet
yarella unoh- si arkistoimaan
rnaksuaan.Vuosien
erikseen.
tunut keyt?intttLuottolinkin ilmaisjakelustameairetyillesidosja
ryhmilleon piiatettypalauttaa
ndinollenon listattu12vhteisdii. HALLITUS
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TOIMINTAKERTOMUS
VUODELTA 1990
Vuosi 1990 on ollut yhdistyksenkahdeslcymmenesyfuleksiis
toimintovuosl

Varsinaiset kokoukset
JASEMSTO

TOIMIKIJI\NAT

Lakitoimikunta

Uusia jiiseniii hyYaksyttiin
vuoden 1990 aikana 98. Jiisenmii.iiriioli vuodenlopussa
834.

Luottoalan neuvottelukunta

+ puheenjohtaja,varatoimitusjohtajaTimo Miiki, PerimistoimistoContantOy

Yhdistyksen varsinainen

HALLITUS
Yhdistyksenhallitus toimi
seuraavassa
kokoonpanossa:
* puheenjohtaja,
toimitusjohtaja ThomasFeodoroff,
Credit JustitiaOy
* varapuheenjohtaja,
luottopei likkd Pekka
Tiilikainen, Valtameri Oy
* sihteeri,luotonvalvojaAila
Oivula, Hoover Oy
* rahastonhoitaja,
osastopiiiillikkii FredIlmoni, KansallisOsake-Pankki
* kerhomestari,
luottopiiiillikkd Tuulikki Viirtii, Independent RahoitusOy
Muut hallituksenjesenet:
* talousjohtajaHannuMarkkanen,HelsinginKTK-yhdisrys
* luottopaa ikkii Pefi Carpen, Luottokunta
* reskontrapiiiillikkii PaiYi
Kousa,Oy Philips Ab
* varatoimitusjohtajaTimo
Miiki, PerimistoimistoContant Oy
TILINTARKASTAJAT
OsastopAifl[kkdSeppoPalmu, KorpivaaraOyja luottopiiiillikk0 Jyrki Oksanen,Oy
Hartwa[ Ab
YARCIILINTARKASTAIAT
ToimitusjohtajaJyrki Pekkala, SuomenLuottotutkimus
Oy ja luottopiiiiuikktt Jukka
Lumiaho,SuomenLVI-Tukku Oy

t2

'*puhe€njohtaj
a,toimitusjohtaja ThomasFeodoroff,Credit-JustitiaOy
Jdsenet:
* luottopaiillikkii Tom Ahlroos,ABB Asea-Skandia
Oy
* osastopaiiillikkiiLassiKantola, Suomen Yhdyspankki
Oy
* toimitusjohtaja
Aulis Lindel, Oy Union-Oljy Ab
* roimitusjohtajaMikko Parjanne,SuomenAsiakastieto
Oy
* toimitusjohtajaJaakkoPohjanpelto, Perimistoimisto
LainvoimaOy
* luottopiiiillikkd Veikko
Semi,Oy Stockmann
Ab
* koulutuspii:illikkiiRistoSuviala, Perimistoimisto
Contant Oy
'* toimitusjohtajaEsko Tuovinen, SuomenLuotonantajayhdistys
Ulkomaantoimikunta
* puheenjohtaja,
toimitusjohlaja ThomasFeodoroff Credit-Justitia Oy
Jiisenet:
* kehityspiiiillikkd'RaimoJairYisalo,SuomenLuotonantajayhdistys
* kamreeri Kaj Lundstriim,
SuomenYhdyspankkiOy
* toimistopaiiillikkiiPirjoNurmi, Luottokunta
* luottopei ikko Esko Salkola, Oy Philips Ab
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Niemin€nesitelmoiluottovakuutustenkayttdmahdollisuuksista.
06.09.90 pidetyssiikokoukjulkistettiinVuodenLuotsessa
tomiessekii iulkaistiin iAsentut-

TALOUS
tulokset,joita oli ko- omaisesti, koska yhteispohjois- 27 -28.09.1990jo perinteeksi YHDISTYKSEN
KTM maisettoivomksettoteutettiintai muodostuneenmeriseminaarin.
analysoimassa
ainakin harkittiin toteuttaa Isa- MenomatkallaTukholmaankaiy- Yhdistyks€ntaloudellinenasema
Salenius.
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valiftu Nesteen Sktildvikin
listui yhdistyksen puheenjohtaj a varatoimitusjoht.
K a n s a l l is- O sa k e - P a n ksi t a , yrityksissaja hvattiin ruotsalaisekapiirtohei ja varapuheenjohtaja.
kauppat.lis.Markku Leppaalho sialuottomiehia.KotimatkatehYalmistukseen
eriK O U L U T U S T O I M I K U M . Tampereen Yliopistosta, tiin poikkeuksellisestilenteen.
UrexOy.
oik.kandJuhaKari SuomenYriNAN TOIMINTA
tysrahoitusOy:staja varatuoma- LAKITOIMIKTINNAN
OMAANTOIMIKUN.
1990koulutus- ri TuulaPiironenOsuuspankkien TOIMINTA
Toimintavuonna
TOIMINTA
Oy:sta.
toimikuntaan ovat kuuluneet Keskuspankki
TOIMINTAKERTOMUS
sai keviiiil- seuraavatyhdistyksenjasenet:
VUODELTA 1990
LUOTIOMIES
likkii
YUODEN
puheenjohtaja,
luottopai
av?ikseen
hmpimiin
Fjestefi
Kredit- Pekka Tiilikainen Valtameri
joka ani- Osakeyhtio,
toimitusjohtajaJaak- Yhdistysvalitsi VuodenLuotto- Toimikunta oli useaanotteeseen
on muistanuttulla tu- ko PohjanpeltoPerimistoimisto miehenkuudennenkenan. Vali- yhteydessaseka oikeusministe
Suomen oloihin joka LainvoimaOy, oik.kand.Maija tuksi tuli tiina vuonnatoimitus- riitiin ett?iulosottoviranomaisiin
vuosi.Niin7,6.rantautui3 SakslinHelsinginyliopisto,toi- johtaja Mikko ParjanneSuomen luotto- ja perintiiasioidenkehif
ruotsalais vierasta Liin- mitusjohtajaEsko Tuovinen Asiakastietooy:sta. Valinta Pe- t?imis-ja lainsaadrint6kysymyk- edistanyt sissii. Oikeusministerilleannetjosta Isanniitottivat SuomenLuotonantajayhdistysj a rusteltiin seuraavasti:
huostaansaja kyyditsiviit toimiausjohtajaNils Weckstrom ja aktivoinut puheenjohtajakau- tiin lausunto konkurssilainsaadellaanLuottomiehetKredifn in- dannonuudistustyiiryhmiinetuyrirysvierailulle Jo perin- SuomenAsiakastietoOy.
nen ry:n toimintaa ja saattanut oikeusjiirjestelmiinuudistamista
tullut lounas hallitusten
jossa
j?isenliihei- koskevastaselvitykseste,
yhdistystoiminnan
valKatatoimikunta
keskennautittiin
Vuoden aikana
misteli ja toteutti yhdessiiMark- semmdksikehittiimalliimerkittii- yhtene vaihtoehtonaesitettiin
kanssa
toisen vastiinformatiopuoltaja kehittii- yleistenetuoikeuksienpurkamiskinointi-instituutin
yritys- ta. Hankeei ole edennytlakiesir i nte i nen ma tka FECMA: n luottoalan peruskurssin,luotto- nyt mydskinjohtamaansa
gi naari i n jai bteuttamatta tutkinnon.Ensimmaiselta
kurs- ta luottoalanmuultuvassatilan- tyksenasteelle.=
b6ka ajankohta,juhannus?ei silta Yalmistui 69 opiskelijaa teessaerittiiin menestyksekkaiissaanut tarpeeksi joulukuussa1990.Toinenkurssi ti. VuodenLuottomiespalkittiin
olisi
llmoittautumisia. Kuitenkfn aloitti syksylla1990ja si e il- diplomillaja taide-esinee[4.
bottomiehie oli paikalla.Pu- moittautui 70 opiskelijaa.Kouon JIiSENLEHTI
suorittaminen
benjohtaja osallistuiFEMA:n lutusohjelman
Fred kestanyt hieman yli vuoden.
lokouksiin aYustajanaan
lhoni, ioka Eero Sepiinkanssa Tutkinto on koostunutohjatusta YhdistyksenjulkaisemaLuottotehtiivineensekli linkki-lehti ilmestyi Yuodenaicallistui myds seminaari ulus etiiisopiskelusta
j
merise- seitsemastaseminaaripaiYiisd,kananeljii kertaa.
bimikunnan adesciessa
minaarin TukholmaanTulko- jotka ovat sisailt:ineetluentoja,
MUUTOIMINTA
maantoimikunta huolehti luen- hadoituksiaja tenttejii.
Doitsijoistaja yritysvierailuista
luotto- Luottotutkinnon etaisopettajina Luottomiehet-Kreditmiinnen
Ruotsi s sapohjoismaiset
ry:n
mittavatutkiyhdistykset
p?iatti
va ovat toimineet seuraavatyhdis- j aSeniStateetettiin
e
ste
n
oi
jirjestiiii Kdiipenhaminassako- tyksen jAsenet:LuotlopzielLkkd mus,jonka tuloksiaanalysoitiin
Jossavoi tai s i i n sopia EeroAhlajoki, HantecOy Vara- 06.09.90pidetyssajasenkokoukkouksen,
Kesko sessaja lis?iksitutkimusaineisyhteispohjoismaalaisesta
tuomariKad Heiskanen,
Raimo
J?irvisatonkeskeisettuloksetjulkaistiin
FECMA:n
kokouksissa
Oy
Os.piiiillikko
linjasta
yhdis- Luottolinkki lehden numerossa
seka yhdistyksenloiminnanja lo, SuomenLuotonantaja
kehityksenraportoimisestayhd! tys Oik.kand. Vesa Kantee, 4190.
Vuoden1989puolellajulisestystenvlavuosineUiinneksittiiin. SKOP-RahoitusOy Oik kand
tun
luottohuumorikilpailuntulokKokous onnistui erinomaisesti,JuhaKari, SYRToimjoht.JaakPerimistoimis- setjulistettiin06.09.90pidetyss?i
Luottomiehia edustiyhdistyk- ko Pohjanpe??lto,
ja kilpailun
if to LainvoimaOy Oik.kandMaija jesenkokouksessa
sensihteerisekiipuheenjohtaja.
FECMA kokoontuivielii marras- Sakslin, Helsingin yliopisto satoajulkaistaanedelleenLuotkuun lopussa Amsterda- Luottopaalkkit PekkaTiilikai- tolinkki-lehdessa.
missa,missamuut Pohjobmaat nen, Valtameri Osakeyhtio Yhdistyksenjiiseff ekisteri,kirolivat valtuuttaneotyhdistyksen Toim.joht. Nils Weckstrom, janpito sekalehdentoimituspalpuheenjohtajanpuhumaanpuo- Suomen AsiakasperintaOy velut on vuodenaikanasiinetty
Oy:11e.
lestaan.KokousonnistuierinKoulutusto im ikuntajArjesti Pressman
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TILINTARKASTUSKERTOM
US

ET1991

Olemme tarkastaneetLuottomiehet-Kreditm:innenr.y:n kirjanpidon
ja hallinnon vuodelta 1990 hyvan tilitarkastustavanedellyttamAssa
laajudessa.
Tilinpaatds,joka osoittaaalijAamaa14.976,95mk, on laadittu voimassa
olevien sAAddsten
mukaisesti.

Koulutusloimikunla
Puheenjohtaja
R€U0AARNI0
hallintopaallikko
Suomen
Asiakastieto
0y

Suorittamammetarkastuksenperusteellapuollamme
- tuloslaskelmanja taseenvahvistamistasekd
- vastuuvapaudenmydntAmistdvastuuvelvollisille.

MAUA
SAKSLIN
oik.kand.
Helsingin
Yliopisto

HelsingissA,
huhtikuun5. pdiviina1991

BIST0
SUVIALA
k0ulutuspiialllkkc
Contant
0y

Seppo Palmu, Jukka Lumiaho

rahoiluspadllikkd
EER0
SEPPA
Aspo0y
MERJA
PAAS0NEN
taloussihteer
Aro-Yhtymii0y

TASE31.12.1990
VASTAAVM

VASTATTAVM

RAHOITUSOMAISUUS
-SYP
Shekkitili
qii^iilcrili

-CVD

23.086,06
50.000.00

16.433,30

71.611
,71

-11 q7Aqq

23.086.06
TULOSLASKELMA
1.1.-31.1
2.1990

VIERAS
PMOIVIA

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

Lyhytaik.
velat

REIJ0
MRNI0hallintopddllikkd
Suomen
Asiakastieto
oytata

OMAPAAOMA

ERKKI
[IIK0NSAABI
osastopaa
kko
Elakevakuut!s
0y llmarinen

0mapaaoma
Tilik.tulos

MATTI
RllHll,,lAKl
luottojohtaja
Kansallisrahoitus

73.068.06

ANTEB0
TEITTINEN
luottopeallikkd
EM-yhryme

TALOUSARVIO
1990

PEBTTI
PENNANEN
luottopAallikko
0yKontino
Ab

VARSINAI
NEN
TOI
I\4INTA
Luottolinkin
ilmoitustuotot
Koulutustuotot

Lakitoimikunla

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

52.000,00
20.000.00

Ulkomaantoimikunla

yhteensA
Varsinaiset
tuotot

72.000,00

Puheenjohtaja
TH0lllAS
FE0D0R0FF
t0jmitusjohtaja
Credit-Justilia
0y

palkkiot
Maksetut
10.266,75
FECMA:n
kulut
Luottolinkin
kulut
103.796,30
Kokouskulut
17.277,40
japerinte
Jasenrekisteri
1.640,00
Toimistopalvelut
17.131
,00
jamuutkulut
Konttori4.878,35
Luottomies/luottohuumoripalk,
4.197,00
Jtrsentutkimus
18.801
,90
Luottotutkinto
& stipendit

11.000,00
28.000,00

PETBI
CABPEN
luottoprielJikkd
Luottokunta

7.000,00
41.000,00
3.000,00
6.000,00
25.000,00
14.000.00

yhteensd
Varsinaiset
kulut

240.000,00

54.456,00
37.129.65

88.000,00
17.000,00

-168,000,00

SIJOITUKSET

PIRJ0
NURMI
osastopaallikkd
Eurocard
0y

Pdiitoimittaja
PERTTI
NYKANEN
aluepaa
ikkd
Elaketurvakeskus
JUKKA
lVlARfi
ILAluotopaallikkd
Enso-Gutzeit
0y

8.481,55

4,000,00

VARAINHANKJNTA
Jasenmaksut
Kannatusmaksut
Jesenrekisterin
myynti

82.450,00
13.000,00
1.020.00

113.000,00
25.000,00
26.000.00

yhteensa
Varainhankinta

96.470.00

164.000.00

TOIMINTAKAUDEN
TAPPIO

14.976.95
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KAJLUNDSTRoM
kamreeri
Suomen
Yhdyspankki0y

Luottolinkin
toimitusneuvoslo

KULUJMMA

Korkotuotot

RAIM0
JABVISAL0
keiityspeiiliikkd
Suomen
Luotonantajayhdistys
r.y.

AILA0IVULA
luotonvalvoja
Hoover
0y
PENTTI
T0IV0NEN
luottojohtaja
0nninen
0y
J0RMA
YRJ0LA
toimitusjohtaja
Pressman
0y
KllM
VALK0NEN
lu0tt0tietotutkija
SLromen
Luotonartajayhdistys
ry

LAMA ALKAA PURRA
ja metsiikoneiden
kysynnan
heik- lehtitietojenperusteellaodotellakahdenvuo- kuten sanomalehtiLalli kirjoitti. Suuntaon
inen ja idiinviennin tyrehtyminen
alan yrityksille toimintaedellytyslcikkenemistii. Kun lisiiksi pankit ja
ovat samallatoteuttaneetluoja pevaakusvaatimusten
kiristamistoimenDiteita.uhkaamonia

den ajan.
muuttunut eika luottoa saaenaayhte lttysin
N?imiisynkiit nlikymiit eivat koskeainoas- perustein. Luotonantajat karsivat ankaralla
taan edeuAmainittua alaa vaan lehtien otsi- kiidellii jyvat akanoistaja henkiliikohtaisten
koissa ovat viime aikoina olleet mm. auto- suhteidenja tunteiden merkitys on jAiinyt
kauppa.teksriilialaja rakennustoimintaanviihemmalle.
liittyvA urakointi, ravitsemus-ja majoltusala
Tamanakia on syytakiinniniiahuomiota
FityksiAvakayakriisi jajopa konkurs- jne. TatAkirjoitusta laatiessanituli konku$- ja kehittiu nk. konkurssin"varhaisiavarottaon kohdannut jo mm. Yld-Tehtaat siuutiset kahdesta alansa yrityksestii Kuo- jia" , joista apulaisprofessoriErkki K. Laitiiki
ja Nokka-KoneetOy:ta. Menestysei piosta,joista varsinkinPiretta-PTAOy:nkon- sellaoli hyvlikirjoitus "Yritystalous"-lehden
ollenriipu yrityksenkoosta,paremmrn kurssiylliitti niin alanyrittajat kuin asiantun- numerossa2/91. Myiisk in ei voi liikaa koparjAayatkinpienet yritykset,jotka tijatkin.
rostaans. "kollaamista",jota luottomieskolreagoimaan muutoksiin nopeamMistatamA sittenjohtunee?En malta olla legat yoivat naissaasioissatehdA,sina luotluin suuret.
kertomatta, mita tuli mieleen, kun katselin totiedotkin sopivat parhaiten tassa suhdanXonkurssin ennustaminenon aina vaike- ManconistatehtyATV-ohjelmaa $main vuo- netilanteessans. kertaluotonmy6ntdmiseen.
sille halytyssignaalinpireisi tulla jo vii- den alkupuolella.Siitii alkoi kasinotalouden minkiineuvon antaamydsv. 1990ilmestynyt
vuotta ennen mahdollista konkurs- rappio, joka johti luottolaitostenluotlotap- ensimmdinen taydellinen luottotoiminnan
Tilinpiiiitdskin kuuluu ns.mvrihaisiinva- pioiden riijiihdysmiiiseenkasvuun
klisikirja "Credit Management".
kutentodettiin Ylti-TehtaatOy:n ta- v. 89-91.ManconiaseurasiWiinsilii-Marine
jossakonku$siinjoutumi nen oli ja seuravaa''suurtaruumista"
odotellaanlehasia,kun puolestaanNokka- titietojen mukaan esim. Tampellasta.Pankit Nimimerkki
ja mhoitusyhtidt ovat ajaneet"periilauta auki ", "Jdsen Y"
Oy:n konkurssiavoitiin jo

SUOMENASIAKASPERINTA
OY

Puhelin:(90) 680 1590
Telekopio:(90) 680 15 95
Yhteyshenkilot:
HelmiriittaPokkinen
Nils Weckstrom
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Malkan
kokonaishinta
on6.660
mk.Majoitus
onyhden
hengen
huoneissa
eritainmukavassa
hotellissa,
Hotel!eFftnceiossa
onmm.paljon
mahdollisuuKia
harraitaa
liikuntaa.
Avecmatl@n
hinta
onhuomatiavasti
edullisempi,
noin4.500mk.olemme
jolloinhintataso
myosvarautuneet
viikonmatkoihin,
onsuunnitleen
sama,
muttamaioitus
vaatimattomampaa.
Paikkoja.on.raioitetusti.
jarjestlimfin
seminaarin
lisaksi
nrimmeFECMAn
ke5.6,paikallisen
kauppakamarin
kanssa
informaatiotilaisuuden,
jossa
pohditaan
yrityslanaalisaarille:
mitehy(jtya
onperustaa
llmoitta-ulumiset
vastaanottaa
Marjut
Tolppola
Credit-Justitia
oy:ssa,
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(90)144055.
llm0iaudupian,sillepaillolaonraioitelusti.
Ulkomaantoimikunta
.1991
FECMA
CONFERENCE
6r/JUNE

DRAFTPROGRAMME

ONKURSSIEN
LUKUMAANAON NELIN.
AISTUNUTVIIMEVUOSIKYMMENEN
AIKANA
oletetaan olevan taluodellis ct suhdanteet tai rahalaito sten
p eri ntiip olitii kassa tap oht u n eet m a uto k$et.

Yrjd Romppainen
Yliaktuaari
Eldkturvakeskus

tol uvun alussaoli konkurs- pien osuuson lisiiiintynyt. Meid:in rakennusalanryhmiksi. Pyrimme K aupanalan
si a ei meidnn
l*umaiiri tuhannenyrityksen niikovinkkelista asia on ihan sama johtamaalriskikaavankullekinedel- asiakkaina ''rityk
ole sohteessa
niin paljon
oli vireillepantujenkon- millaisestalainan vakuudestaon la mainitulle
ryhmelleerikseen.Tar- kuin Suomenyritystilastotosoittalukumiiili kivunnut vuo- kyse.
kastelimmekonkurssi''ritystenkah- vat. Teollisuudenja kuljetusatan
l99Otultaessa
ennetykselliseer
den viimeisen vuoden tilinpn:itits yrityksiaonasiakkainamme
suhteelrapaukseen.
Lukum&teisesti Eliiketuryakeskuksen luottova- tietoja, mutta toimivista yrityksiste lisestienemm?in
on sattunutkaupanalan yri- kuutus
mielenkiinnnonkohteenaolivat tarepionnistumisia,
muttavarsikasteluhetkestiikatsoenkolme-nel- Oikeinluokitteluproseniti
taloff akennustoiminnassa Luottovakuutustahakevaltayrityk- jevuottavanhemmat
tiedol Tamesik- Kun tarkastelemme
yritystenepaononollut erirtiiin synkki, edel- seltapyyd?immeneuenvuodentilin si, etteneinvannistimme,ettetoimi- nistumisia
uudenja vanhantariffin
vuoteenvetrattuna
peetostiedot,
kasvuaoli
joiden perusteella va 'ritys oli toiminut ainakinkolme kannaltasovellettunakonkursseihin,
6570.Alueellisestikonkus- meiidttelemmeyrityksenriskialttiu- Yuotta, koska terve yritys on aika jotka
ovat sattuneetuudentarif fin
jakaantuminennoudattaakaik- den. Mikeli asiakassuhde
syntyy, vaikeakasite.Kun Prihtinkaavassa keyftditnotonjiilkeen, saammeseuritystenjakaaltumistaSuomes- pyyd{mmevuosinainy itykselriituo- oli esiintynyt kolme muuttujaa,
raavanlaisettulokset, Neljii vuotta
siele missaon paljon).rityksiA reimmattiedotjameerinelemme
ris- muodostimme
taseista
6 ja tuloslas- ennenkonkurssiauusi tariffi luokitDytis paljon konkursseja, kon- kimmeuudelleen.Vuotuinenvakuu- kelmasta4 erottelumuuttujaaseke
teli tapauksenoikein 51qoja yarfila
' Uudenmaan,
Hii- tusmaksulasketaansiten,e$etaatta- neidensuureidenperakkeistenvuo- tariffi 4570tapauksista.Kolme vuotja TurunPorinl?iiinissii.Edellli vasta lailameiteste vehennamme
siensuhdeviimeisenvuodenliike- ta ennenuusi tariffi tulkitsi tapaukriedot ovat poimittu Tilasto- meille pantatun vakuudenarvo ja vaihtoon.Keyte avissemme
oli si- senkonkursiksi577oj a vatha 439o.
senjulkaisemasta
konkurssi- tiihiin erotukseensovellammeedelle ten20mahdollistatariffitekijaii. Tut- Kaksi vuotta
€nnenkonkurssia687o
1990.Heketurvakeskuk- mainittuariski prosenttiamme.
Al- kittuammeerotteluanalyysinole- luokiteltiinoikein uudellatadfilla,
vakuutustoimirassaon
tehtyai- haisil riskiFosenttim
ja tustenpaikkansapitevyy$a
meon O.370
havait- kun vanhalla tariffilla se oli 537o,
vastaavanlaiset
havainnot.Doik- korkeinon 100%.TuosataDrosenttiasimme,ettekyseessavoisi
ollakvad- Vuottaennenkonkurssiauusi tariffi
toisin litytyy. Esime*ik- tarkoittaa,
ettameidenmieiestamme raattinen€rottelufunktio.Tuo hieno oli 82%tapauksista
oikeassaja
vankokomaassa
konkussitapaus- kyseisenyrityksen pireisi menne sanatarkoittaayksinkenaisestisita, ha
twiffi 73Vo.Tarkasteltaviakonlukumeed [seiinryi non 32Vo, konkurssiinvuodenkuluessa.On- etteerottelufunktiossaesiintyy
tulo- kurssejaon sattunut 1.7.1989aEid:in vahinkojemmelukumee- nekiolemmemonastierehtyneet
eli muotoisia
termeja€lijosesimerkiksi 31.3.1991vdliseniiaikana198kaplis:iysvuoteen1989verranuna ydtys ei olekkaanmennytkonkurs- xl=rahoitusomaisuus/liikevaihto ja paletra.
Vearin luokitellut tapauket
157o.
siin, vaikka laskelmamme
on niin x2=vaihto-omaisuus^iikevaihto,
niin ovat olleet pienehkojiitai keskisuuYleisenkesitykel mukaarl nayftenyl Toisinpein erehtyminen kvadraattisessa
erottelufunktiossa ria yrityksiii, joiden vaikeudetovat
uvun loppua kohden yhe suur- olkin sitten meiden karuulta huo- tulisiesiinrymaiin
tulomuotoisia
ter- tulleetmeilleedalelailla yletykseyritykset joutuivat konkurs- nompi juttu eli laskelmammeon meje muoto xl*x2.
Muodostimme ne. Mutta alkupemiseentavoitteevastaava ilmiii olt havaittavissa ney 4nyt,ettayritykselliimeneeihan t?illaisietermeje
kenomallayksin- semmenahdenuusi tariffimme on
luottovakuutusasiakkaiden kivasti, mutta sitten tuleekin kon- kertaisetmuuttuj
atkeskenezinja
eio- toiminut tyydyttevesti.Tulemme
Vuonna1985meille kurssi.Riskilaskelmamme
Delustui- tustakuvaavattermitkeskeneaniol- tarkastamaanmaksutasoamme
varensimmainen
yli 10miljoonan vat Aatto Prihtin kuuluisaanmeno- loir kayFttavissitoli alkuperiilset
mastikinkesale 199I . Konkurssikevahinko. Yli l0 miljoonan tulolaskelmaan,
mutta tuossa80- yksinkertaisetmuuthrjatmukaanlu- hitys on koko maassaollut meidinvahinkoja on sattunut sit- I uvunpuolivalinnurkillahavairsim- kien 130 mahdollistatariffitekiiaa.
kin kannaltahuolestuttava,
koska
kahdeksankappaletta.Kun me, ettei kyseinenkaavah: yte tar- T: laisettemit eiYatmielestanme
meidankonkurssiemmeosuuskoko
luvun alkupuolellavuotuinen peeksi aikaisessavaiheessay,rityk- kaikki olleet erottelun
kannaltater- maankonkufi seistaon noin 2Vo,
vahinkooli noin400 sen vaikeukista. Perustimmetarif- keite,jotenpoimimmeniistiititkeimmarkkaa, oli se vuosikym- fin uudistusprojektinsyksylH 1986. miit askeltavaavalintamenetelmia
Hiilytysajan lyhentyminen
Iopullajo noinmiljoonama*- Saimmetytimmevalmiiksi kevai le kayftiien.
Etsimmesiisensiksimuut- Viime aikaisenailmitine on ollut
Tietysti voidaansanoa,eft:i tie- I 987ja otirnmeuudenns U-tariffin tujan, joka erotteleeparhaiten
kon- konkussinliihesqmisteh:ilyyttavien
Eliiketurvakeskuksen
luofto- k?iyttttitn1.7.1987.
kussi ja terveidenyritystenpopu- tunnusmerkkienilmaantuminen
r*uutuksesta on kasvanutlisiiten
laatiot. Sitten haimmetoiseksiDar- hyr'in mydheisessiivaiheessa,mika
luottovakuutushakemustenErotteluanalyysillaluottovakuu- haan muuttujanja
niin edelleen. heijasteleesite, er$ velkojateiviit
diriia, murra yhrA hyvin voidaan lustarifli
Lopulliseenercttelufunktioomme kauanodottelesaataviaan.
Tiihiin on
!d€ta, ettakiristynyt takausmarkkituli 14 erottelun kannalta parasta saattanut
yleinenpessimisvaikuttaa
rdlanne on vaikuttanutmydshake- Prihti! ns.Z-mallissaonkolme
erct- muuttujaa.
Erc$elumuuftujistaparas
tisyystaloudellisentilanteen
surkeufisruuhkaan. Asiakkaakri hyviik- telumuuttujaa,
jotka kuvaavat}Ti- o l i m u u t t u j a ,j o k a o l i m u o t o a desta
tai sittenliipasitsomi on tulwtyn ja $aapuneiden
hakemusten tyksentulorahoiruksen
riittiivyytM, Ooistot+vardustenmuutos+tilikauden
lut helkemmiiksi.Onmielestini eritrhteessa,jota voidaankutsuahy- maksuvalmiutta
ja velkaantuneisuut- tulos)/iikevaihto
ja toiseksiparasoli Hin hyva, ettaiydtykset analysoivat
i&symissuhteeksi,on tapaltunut ta. NAille kolmelle komDonentille ko*okulut
liikevaihdollajaettuna omanja kilpailijan roiminraa.Luottanehkatahskua. Olemmehiukan haettiin ns. painokenoimetveraa- sekakolmanneksiparas(lyhyt aikai- totietojakyselem?lA
saaammattitiristeneet asiakkaaksihyviiksymis- mallaroimiviaja konkurssiyrityksiasetvelat-saadut
ennakkomaksut)Iii- ihmisen tekemetanalyysitulokset,
lErustelta,mutta toisaaltaluottova- keskeniien.
Erorteluanalyysi
on rek- kevaihto.N?im:ikolmeparastamuut- mikiili omat lahkeet eiydt keste tai
tuutustammehakeemeidiin kitee- niikka,joka liirraayhdenluokittelu- tujaakuvaavat
melkein samaaasiaa useimmitenhan
on,etteiyritt:ij,inaika
liemmemukaanepeterveyritys. Hy- muuttujaneli konkurssiterveylitys, kuin Pdhtin kaavassa
esiintyneet ei riite omien tutkimusten tekemiraksymissuhdeon tosin niinkin kor- useaan
jaan.Kaydm- termit,Kaavassamme
erottglumuuttu
esiintyy5 yk- seen.Olemmehan
mekinluottotietotea kuin 507oeli joko toisestahaki- me uudentarifhn muodostamisessa sinkenaista
termiaja 9 tulomuotois- jen kyseluoite,ei meidantietamyktulee
myos
luottovakuutusasiamydskin erotteluanalyysia.Otimme ta temie. Pafiaidenmuuttujien
Fta
tas. LuonovakuutuksemmekelDaa tutkimukseemmekaikki vakuutus- taminenja painokertoimien ldy- semme,Tityksiste saaperustuapelmeiirit- k:istaanviimeisiinvinllisiin tilind?ikevakuutusyhtioiden
myiintemil- kannassammeolleet yritykset. Ha- tiimiDenriippuvathyvin paljon kAy- pAatdstietoihin.
Me tarvitsemme
lc lainoille.Tarkkaakuvaaei minul- vaitsimmetaserakenteita
tarkastel- tetyis$havainnoista.hihtijohtikaa-myits ajantasatietoayrityksen tilash ole siiH, haetaanko
luottovakuu- lessamme,
ettaaineistomme
voitai- vansateollisuusyritysaineistosta. ta. Voin vain todeta,ette olemme
nlsta uudelleel:ikevakuutusyhtidnsiinjakaaosiin.Muodostimme
nelie Keydmme Prihtin kaavaa vuosina varmasi selsfiineetmonin kertaiselainallevai onko kyseessA
mahdolli- ryhmee,joita kutsutaanjatkos;a 1979-1987,jote! vakuutus
kantaam- naklubiinkuulumisesta
aiheutuneet
testivakuudenvaihtamineneli
kum- teollisuuden,
kaupan,
ja me on sillaollut tietystimerkityste, kustannukset.
kuljetusalan
r Yrjii Romppainen
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Luottolinkki-iasenlehden

Minulleei tarvitse"HerraX:n"selos-

siinii mainostettuunCredit Managementmuka taa luottomiehenpeiviirutinejaeikAyhteyk-Kreditmiinnenw:n iiisenkokouk- ensimmiiisenesuomalaisena
luottotoiminnan siii eri kollegapiireihin, koska minulla oli
OyStockkierros- silloisissa
tyiiskentelyoloissamme
voidaan
toistuvien
8
kohtaan
2,
edkoisteoksena
30.1.1991
$
lfytiikirjaan
monipuolinen
Svlvester Perret moitti Duheen- ten jrilkeen todetaetta todellinen ensimmai- manAb:ssiipoikkeuksellisen
tyiikennii.
Luottolinkin n:o:ssa1/91 ollutta nenluottotoiminnanerikoisteosLiikeyrityk- tavaraluottotoiminnan
luottokoulutustoiminnasta
Iloitsen
Peret,
A.K.
Anttila
"Herra X" hyvdn lehtimiestavan sen luottotoiminta S.A.
ja halusi Herra X:lle l6ytyvan ja Esko Tuovinen oli ilmestynytjo v. l970ja toiminnanhyviiksi vaikka yhdyn luottomiehen, varatuomariYrjii K. Lehtosenlausuntodellisuudesta.
Hen ilmoitti vie- oli mainittunakin Luottolinkisse.
asian Julkisen Sanan Neuvostoon," Kirjelmiissiini mainitsin lisiiksi, etteyleisenii toon toistuvien,lyhyiden luotto- ja perintiisotilaallisesti
sanotseuraavaanjdsenlehden numeloon mielipiteenii yhdistyksen(silloisesta)johto- kurssienmerkityksesta
Tiilldin lopuksi
portaastaoli,ettAperint?imiesaines
oli saanut tuna"kertaushadoituksina".
seulaavanvastauKsen:
silloisissaluotKoska Julkisen sananneuvostonsih- sangenvahvanotteenja lehti "perhepiirileh- iloitsensiita,ett,iesimiehen
ja
mina ensimmaisenii
har- den" tuntua. Puheenjohtajanav. 1990 oli totoimintaoloissa
allekirjoinaneen,SylvesterPerret'n
yuotta
-anikyllatykseksi
pestasin
35
sitThomas
suureksi
mukaanmainittu Jako kahteen
Credit-JustitiaOy:n toimitusjohtaja
ei annaaihetta vastineeseen,esiten asF Feodoroff ja Luottolinkki-lehden paAtoimit- ten ensimmiiisennaispuolisenluottoasistentajanahanenlaheinenavustajansaJari Nuo- tin, rouvaTainaKuskopfin,joka eteviistija
&banianikkelina.
eri tehtliyissAluottotoi
pdytakir- rinko. Mielihyviillii totean ettA samanaikai menestyksellisesti
KoskaAskettain
mainitussa
ei ilmenemuilaasioin.ei sestikun hiinen tytinantajansa,mainittu toi- minnankenti H, tiedmiini mukaanviimeksi
30/1.1991
kir- mitusjohtaja siinyi rivijiiseneksi, silloinen Auto-Herzinjohtajanaosoittitaitoaja reipilmoitusasioita,katsonolevani
luottopaellikkit
J
ukka
Marttilan
tar- paatoimittajakin pateettisinterveisin ja kii- pautta.IloitsenmyijskinsiitA,e$iinaispuoliian.
"HerraX". Luottomiehet-Kredit-toksin omille kannattajilleenjaitti tehtavansa set luottomieheteri arvoasteissaovat piiasseeteteenpain.Toteanvain,ettdkokemuksesyyskokouksessavuoden 1991 ykkdsnumeronjalkeen.
ry:n varsinaisessa
I1.1990esiintynyt"HenaX" eli Sylves- Todeltakoon efia aikaisemman johtoportaan ni mukaan he liian viihiin ovat innolla ja
miesosallistuneetkeskusteluihin
PeIIetesitti vhdistvksemmehallitukselle tilalle nousi vuoden 1991hallituksenpodiol- ponrevasti
kanssa.
ThomasFeodoroffinkautta le uusi puho€njohtaja,varatuomari,varatoi puolistenkollegojensa
Luottopiiiillikkii JukkaMarttila, jonmoitekirjelman,jonkaolin tarkis- mitusjohtaja, res.kapt. Timo Miiki sekii piiayhteyspiiiillikk<i,
Penka
taustaa
en tietenkiian$nne, viittaa Luotsita ennensekiiOikeusministeridntoimittajaksi
ekonomi
etta Julkisensa- ti Nykiinen. Varapuheenjohtajaksij iii luotto- tomiehet-Kreditmennen
ry:n silloiseenhiuTiihiin voin
kan eliiniklubin luonteeseen.
neuvostonsihteerinkautta.Tama seikka paa ikkd, yaratuomad Petri Calpen. Halli
joten ei ollut asiallista tuksen muutkin jasenetselviAvAtmainitusta vastataLuottolinkinjuhlanumerossa
n:o 3/
Sep1986silloisenmainionpuheenjohtajan
mahdollisen kunnianloukkaussvvtteen vuoden1991ykkitsnumerosta.
s. 15.
Luottopiiiillikk<i Jukka Marttila, jon- po Reimavuon(s. 7) sanoin:
Minullaolisiolluttilaisuusvassaadasilloinlukemaniiamaini- ka "Jako kahteen" -ki{oituksen ingressi oli "Luottomiehet- Kreditrn:innenr.y. ont?ineiin
liit- Ievasti sanoen eriskummallinen, kiinnitti koko luottoalankattavajasenyhdistys.Seei
kokouksen
20.| | .1990pdyteikirjan
vaanmukaolleenkirjelmiini3.11.l990julkaistuk- erityista huomiota siihen suulliseenlausun- ole luottopiiiillikdidensalaseura,
talousjohtajia,
mista kuitenkin luotioDAallikkii Jukka toon, tervehdyksenakunniajaiseneltii.vara- na on myds pankinjohtajia,
yarttilan kirjoitustyyli2i ajatellen luovuin. tuomad Veikko Kaupilta perintatydryhman luotonvalvojia,perintiikasittelijdit6,reskontTahdon kuitenkin lvhyesti toistaaesittiimani vahvaanesiintymiseenyhdistyksemmepii- ranhoitajia,luottotietoiutkuoitajamuitaluotSamalia
Diikdkohdatja pahoitteluni, mika vasinkin rissii.Samoin on kiinnitetty huomiotaperin- toalallatoimivia ammatti-ihmisiA.
onvuoloskee Luonolinkkiii n:o 3/1990. kunniajii- tatoimistojen siniinsii vilkkaaseen ilmoitte- jlisenkunnansukupuolijakautumassa
jiimuutos.Tana?in
Jentenpoisjiit-tamistiilehdenjakelusta,min- luun yhdistyksemme lehdessa. Tavallisen sienvanellatapahlunut
L:i lisiiksi hiitikditynii liitetyt yhdistyksemme rivijiisenenjiisenmaksuakyll:ikinkorotettiin, senistapuolet on naisia.Tiimii on meille
malli.
si'dnniit oli arvostelunkohteena.TAssdmie- mielestiinipedntatoimistojenimoitusmaksu- sopivasuomalainen
t:tkeimpia
bssA viittaan Luottolinkkiin no 1/91 s. 6, ja olisi syytii korottaa ja sangentuntuvastr Yhdistyksenelinvoimaisuuden
tekijditAon senepiivirallinenorganisaatio.
Syyskokous 20.11.1990. Tekstina on etta niitten rahoitusvoimaasilmiillZipitiien.
irhtaja SylvesterA. Perretpyysi kokoukses- Koska lisiiksi edellisen puheenjohtajan, Yhdistyksenkokouksetovatkin toimineet
jossaluottomiekohtauspaikkana,
sa puheenvuoron ja kertoi, ettA siiiintiijen valt.kand.Mikko Parjanteenaikana 1987-89 avoimena
muutos suosittelijoiden osalta ei yiela ole liiankin veltosti hyvaksytty jasentulva ei het ovat voineettutustuakollegoihinsaja
laillinen, vaan vastaehdotus.Yhdistysrekis- juotunut tarpeelliseenryhmittelyyn eli kar- tamanjakeen pitaatarvittaessayhteyttatoiErityinenhuomioja
terissii hyviiksytyt uudet saAnniitjulkaistaan sintaan,toistan kantani, etta luotonvalvojat/ siinsaammattiasioissa.
luottotietotutkijat ovat yhdistyksemmevar- kiitos on annettavakuitenkin yhdistyksen
myiihemmin tassAlehdessii.
ja myiismydhemmillevetiijille.
TouhukkaastitiimAseikkasamanlehtinume- sinaisina runkoaineksina.Perintiitoimi liit- perustajille
perusajatovat olleetluotron etusivunjuttuna korjattiin. Virhe oli tosin tyy siihen sotilaallisesti sanottuna titkeainA Yhdistyksemme
vahainen,mutta jasen hankintaasilmiillii pi- etappipalveluna, molemmat muut ryhmat toalantodellisiauranuurtajia."
Toivonedelt:ien pedaatteellinenja Yhdistyslain vastai- edustavatvarsinaistalinjaviikeii, johon vor leen,ettAyhdistyksemme
30-vuotisjuhlavuoja ehyeksi.
nen,
daanliiniiii myiis rahoitusyhtiiiittenj?iseni?i. si muodostuu
menesrykselliseksi
.'Jako kahteen"kirjoitukseensekliLuot-

Helsingissii
26.3.1991
SylvesterPerret
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- KREDITMANNEN
LUOTIOMIEHET
RY:iI
KOUTUTUSTOIMIKUNNAN
JARJESIAM;i

-91
MERISEMINAARI
27.II-28.LI
m/S ISABELLA

13.00
13.30
13.30lhhri
14.00
14.10CASE:
15.15l(onkurssit

16.10
17.10
20.00lll.AttlllEll'ala

Mukaanmahtuuvain 60 nopeimmin
ilmoittanutta.Voit ilmoittautuajo nyt maksamalla1.900,-yhdistyksentilille (Syp)
Merkitsemaksukuittiinnimesi,ammatisija
yrityksesiseketiedonantojakohtaan"Meriseminaari-91".(Maksusisdltddristeilvn
1-hengenhyreissaylliipitoineenseki
antoisanseminaarinaineistoineen)
LisatietojaantaaReijoAarnio,
SuomenAsiakastieto
Oy p. (90) t4g g6t.

ia

Hallituksenkokouksessa
14.12.1990
SeijaHyvonen
Merkonomi
Hankkiia-Maatalous
Ov
P L1 2 J
20101TURKU
RaijaKoskinen
Luotonvalvoia
Hankkiia-Mdatalous
Ov
PL127
20101TURKU
Maj-LisLuukas
Luotonvalvoia
MachinervOy
Teollisuu;kaiu
29
OO51O
HELSINKI

OutiHirvilahti
Talouspaallikkd
Yleiselektroniikka
Oy
Luomannoiko
02200EsPoo
HilkkaKaartinen
Luotonvalvoia
Oy Renlund-Ab
KAenkuja
3-5
00500HELStNKI
JormaYri6la
Toimitusjbhtaja
Pressman
Ov
PL34
01621VANTAA
Hallituksenkokouksessa
30.01.91

PaavoLaakso
Asiakaspalvelupaallikko
SuomeriAsiakdstieto
'1'1Oy
Ratamestarinkatu
00520HELStNKI

lra ChristineGreinert
Luotonvalvoja
Luottokunta
Heikkilantie
10
OO21O
HELSINKI

JyrkiPalmu
Li.rotonvalvoia
Oy KontinoAb
Etelaranta10
OO130
HELSINKI

Paivilskanius
Perintapeellikkd
Kansa-Yhtyma
Ov
PL 45
OO5OI
HELSINKI

PerttiPehula
Kentapaellikko
Perimistoimisto
ContantOv
Nasilinnankatu
24 C
332.10
TAMPERE

Maritta
Tuominiemi
Luotonvalvoja
Luottokunla
'10
Heikkilantie
OO21O
HELSINKI

Hallituksenkokouksessa
15.01.1991
PetraErvaskivi
Luofiopeatostoimihenkil6
Oy Aktiiviraha
Ab
PL 537
OO101
HELSINKI

Hallituksenkokouksessa
6.3.t991
l'uijaAarnio
Kirjanpitaja
TurunKalliomurske
Oy
20660Littoinen

JohannaSorvettula
Varaluomari
Tietoperinta
Oy
P L5 1 9
33101Tampere
Terttu-Kaarina
Uino
Luotonvalvoia
DinersClub-Finland
Ov
Mannerheiminti.e
20 B
00100Helsinki

LeaHaakana
Luotonvalvoja
HameenSahkoOy
PL4
13101Hameenlinna

Else-Maj
Laurila
LaKtmtes

TuoviKonka
Luotonvalvoia
ScanspedOy
Virkatie6
01510Vantaa

Lakitoimisto
YrjOLehtonen
Aurorankatu
12A
20100Turku
WillyLundqvist
Toimitusiohtaia
Suomen-Reafisointikeskus
Ov
Riihikuja
3
01720Vantaa

VisaKoskiahde
Luott.opaallikko
Kansallisrahoitus
Ov
PL550
00101Helsinki
Tua Mv16en-Virtanen
PerintAneuvotteliia
leropennla9y
Ratapihantie
11
00520Helsinki.
KimmoOksa
Varatoimitusjohtaja
Hakaniemen
LAdkAriasema
Siltasaarenkatu
18A
00530Helsinki

MerjaPaasonen
JariVaahterikko
Taloussihteeri
Luottotietolutkiia
Aro-YhWma
Ov
SuomenLuotohantaiayhdistvs
rv Ristipellontie
1--9
- '
LakkiseDenkuia
2A
00390Helsinki
02600Espoo'

Ritvaleena
Manninen
Luotonvalvoia
Oy ScanspedAb
PL79
01511Vantaa
PiiiviUino
Perintaneuvotteliia
Tietoperinta
Ov
Ratapihantie
1i
00520Helsinki
TeiiaVirolainen
PeiinUneuvotleliia
TietoDerinta
Ov
Bataiihantie1i
00520Helsinki
MarkkuVirta
Toimituspaallikk0
Tietoperinte
Ov
P L5 i 9
33101Tampere

LuotbmiehetKreditmiinnen
r.y:njesenluettelo
tullaan
uudistamaan
painetaan
syksyyn
mennesse.
Luettelo
henkildittain
aakkosjerjestyksessa.
larKlsla
€manlehden
takaosoitetarrasta,
onkonimesi,
tehtevenimikkeesi
taitittelisi
sekaosoitteesi
oikein.
Mikalihavaitset,
efietiedoissa
onoikaistavaa,
ilmoita
siiteallaolevalla
Iomakkeella
17.05.
1gg1mennessii.
Voitmvdsliihettiia
tiedot
taxilla
8785473.

-->1-r

f-

r*p-fiftHmkkiffi

ffii
ffiffifli

ONKOTEHTAVASI
TAIOSOITTEESI
MUUTTUNUT
?
KERROSIITAMEILLEKIN!
VANHATTIEDOT:
NIMI

Luottolinkki-lehti
Tilaajapalvelu

TEHTAVA
VFIITVS

nsn|TF

ol
PUH.

a^

01621VANTM

UUDETNEOOT:
NIMI

TEHTAVA
YRITYS
nqntTE

22
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- Kreditmannen
r.y.
Luottomiehet

30.VUOTISJUHLA
Aika
Paikka

3.10.1991
torstai
HotelliStrandlntercontinental
John Stenberginranta4. Helsinki

OHJELMA

klo
14.00

JUHLASEMINAARI
puhuiinamm.
. YlijohtajaSixtenKorkman,
Valtiovarainministeriti
. PaajohtajaUlf Sundqvist,
STS-Pankki

17.00

COCTAILS

18.00

KOKOUS
JUHLAILLALLINEN

mk 500,-sisiiltiiii
Osallistumismaksu
seminaariohjelman
ia iuhlaillalisen.
maksamalla
llmoittautumiset
yhdistyksen
tililleKeski'
osallistumismaksu
Kellokosken
Sddsttipankin
Uudenmaan
elokuun23.
konttoriintili nro401612-21467
pdivddnmennessd.
Hotelli Strand-lntercontinentaltarioaa
yiipyj ille erikoishinnan.Varauksetsuoraan
hotellista.

