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L,- yhdisLy\se1!19L_

Pddkirjoitus

l
Kolmikymmenvuotias vl'rdistl.ksemme on jo
lr]'rnmenen ruoden ajan hoitanut j2isentens?i
yhteydenpitoa ja yhdistyksen tiedottamista
yleensAkin oman lehtensa kautta. Matkaan on
siszil|lnyt monenlaisia vaiheita, \,iisi peetoimit-
taiaa ia runsaslukuinen innostunut toimitus-
kunta,.lonkakokoonpano onvaihdellutl'r"rosien
mittaan.

Itse lehden tekoa on kaikenkaikkiaan lei-
mannut yhdisfrksen kokousten rytmittama im-
pulsiivinen tyo, jossa kunkin numeron erAs
tZirkezi funktio on ilmoittaa jiisenistdlle tulevas-
ta kokouksesta ia toisaalta kertoa adikkelin
muodossa edelli-sestZi kokouksesta varsinkin
niille. iotka eivat siihen ehtlneet. Linkki on
myos "aina pyrkinyt, jAsenten yhteydenpidon
lisaksi, osaltaan ammattitaidon ia tiedon lisiiA-
miseen j  u lkaisemal la luol loalaan l i i t ty 'v ie a r l  ik-
keleita, valottamalla ja popularisoimalla alaan
liitty'vea tutkimustyotii sekii kertomalla esim.
alaa koskevista lainsAedannon muutoksista.

Elimme voimakasta taioudellisen muutok-
sen aikaa. Lama heilauttelee io vhteiskunnan
rakentei ta.  Mei l re luottoalan ahmatt i la is i l ta
vaaditaan yhA tiukemmilla markkinoilla yhei
enemman. Muutoksessa saattaa aina Diilla
mvos mahdol l isuus. ni in vksi lo lasol la kuih or
ganisaatioidenkin eliimAsSA. Yksi meidan orga-
nisaatiomme, yhdlstj,ksen, vahvlluksista on 01-
lut toimihenkiloiden kierto eri tehtavissa. kui-
tenkin hallitusti siten, ettA iatkuvuuden edut
turvataan. Vuoden vaihde tubkin ie l leen muka-
naan uuden kokoonpanon yhdi;q.ksen halh-
tukseen. samoin taoahtuu Linkin toimitusneu-
voston osalta. NAin kvkenemme osaltamme
vastaamaan muutokslin alalla ia vhteiskun
nassa uusin ja luorein ideoin.

Lampimet onnentoivotukset kjmmenvuoti-
aalle Linklllemme ja menestystA Uudelle Vuo-
delle.

Perttl Nykanen
Paatoimittaja
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Luottomiesten
hallituksen
uudet idsenet
esiftdrt5rvflt

Helena Pahlman

1. Toimin Suomen
Asiakast ieto Oy:n
markkinointipaallik-
kdnA. Vastuualueisii-
ni kuuluvat asiakas;
suhteet. markkinointi
ja myy'nti. Olen oliut
Asiakastiedon palve-
luksessa kolme r''uot-
ta. Sita ennen olen
tyo skennelly't kahden
pankkiryhmAn palve-
luksessa sek?i tletotek-
niikkayrityksessA. Ai-
kaisemmat tehtiivAni
ovat aina liitt)'neet y'ri-
tysasiakkasiin suun-
nattuun markklnoin-
tiin ja asiakaskoulu-
tukseen. Koulutuksel-
tani olen taloustietei-
den maisteri.

2. Liityin yhdistyksen
jAseneks i  vuonna
199O. Olen osallistu-
nut aina mahdolli
suuksien mukaan yh-
distyksen tilaisuuksiin
ja kokenut yhdistyk-
sen toiminnal hyvin
vireAnd.

3. MlelestAniyhdisffk-
sen olisi h)'ve avautua
entista enemman ja-
senkuntaansa piiin.
O sallistumiskynnys
tilaisuuksiin on alen-
tunut kaiken aikaa,
mutta uskon, ette on
kuitenkln monia jase-
niA, jotka voisi akti-
voida toimintaan vaik-
kapa markkinoinnin
keinoin. Markkinoin-

tikeinoja voisi ehka
hy6dy'nteA my6s yh-
distyksdn imagon ke-
hlttamisessa. Emme
suinkaan ole kabine-
teissa nyhjaevie his-
sukoita, vaan aikaam-
me seuraavia ja itse-
iimme kehittAviA ak-
tlivisia ihmisie.

4. Arvostus kai lAhtee
oman ty6nsA ja sitii
kautta alansa arvos-
tamisesta. Oman tydn
arvostushan ei suin-
kaal merkitse muiden
aliarviointia. Tervette
itsetuntoa voisimme
kylle lisete eli aika
paljon on kiinni meis-
ta itsestemme.

5. Luottoalaa ravistel-
laan siine misse mui-
takin. Ongelmaksi
saattaa muodostua
vaikean taloudellisen
tilanteen syyllisten et-
sinte ja osoittelu luot-
toalalta. Vikaa on var-
maan niin syslsse kuin
sep issAk in ,  mu t ta
markkinaosuuksien
kasvattaminen taan-
noin alalla kuin alalla
johti harkitsematto-
miin ylilyonteihin ja
l6yhakatisyyteenkin.
On ikAv:i:i, jos syylli-
siksi leimautuvat vain
luottoalan henki16t.
Jatkuvaa parantumis-
ta tietenkin toivoo piiA-
tdksentekotiianteen
informaation laajuu-
teen ja ajantasaisuu-
teen.

I. Missd gritgksessii tgiisken-
telet, tehtiint(tsi ja taustasi?

2. Toimintasi ghdistgksessdi
ko ska olet tullut j iiseneksi jne,

3. MitA asioitaghdistgksen tu-
Iisi kehittiiii toiminnossaan ja
mitkii ouc;t o,lo;n gteiset kehi-
tgstarpeet?

4. Onko luottoalorn o;roostrrs
riittiiuii? Eltei, mitkti olisiuqt
keirwja sen kohenttrmiseen?

5. MitA ongelmia. niiet luotto-
alalla oleurrn tiillii hetkellii?



Olli Kivelii

1. Toimin markkinoin-
tij ohtaj ana Tietoperin-
te Oy:sse, vastaanTie-
to p er inta -yht io i  d e n
markkinoinnista seke
Tietoperinta Oy:n yn-
tysperinta- ja lakiasi-
at-osastoista. Aikai-
semmin tydskentelin
Suomen Yritysrahoi-
tus Oy:ssA rahoitus-
neuvottelUana ja ra-
ho i tu sp ael l ikkon a.
Koulutukseltani olen
juristi.

2. JAseneksi liityin sa-
maan aikaankuin aloi-
tin ty6ni Tietoperin-
nAssA el i  kevAi i l lA
199O. Rivijasenena
olen pyrkinyt osa-llis-
tumaan mahdoilisim-
man aktiivisesti yhdis-
tyksen j:i-4 estamiin ti-
laisuuksiin. Vuoden
1992 ol in mukana
myds koulutustoimin-
nassa.

3. Mielest?ini tiillaisel-
la yhdistyksellA on
kolme perustehtiiviiii;
vaikuttaa ympAris-
toonsa ja yhteiskun-
taan luottoalan etuj,ir-
jestona ja asiantunti-
jarla, tukeaja edesaut-
taa jesenistonsa arn-
matillista kehittyrnis-
tdia hankitun arnmat-
tifaidon siijlyttamista
sekZi toimia forumina
yhdistyksen jiisenten
keskinziisten sosiaalis-
ten suhteiden solmi-

miselle ia neiden suh-
teiden I'ujittamiselle.

Naisse tehtavissA
Luottomiehet on jo pe-
rinteisesti onnistunut
h1vin. Uskon, ettii
hallitus uudessa ko-
koonpanossaan kes-
kittyy nAiden tehtii-
viensii huolelliseen ja
uupumattomaan hoi-
toon.

4. Luotto-organisaatio
koetaal nykyaan yri-
tysten t€irkeaksi me-
nestystekijiiksi. Luot-
tohallinnon ja luoton-
valvonnan onnistumi-
sen myotA joko seiso-
taan tai kaadutaan.

Kun  Suomessa
meni lujaa, nehtiin
luottohallinto mlynnin
esteeksi ja hidasteek-
si. Nyt onneksi ym-
merretaen varsin kat-
tavasti se, etta luotto-
hallinto toimenpiteil-
liiiin ja asiantunte-
muksellaan viimekS.-
desse ratkaisee sen,
tekik6 myyntiorgani-
saauo kaupan vai an-
toiko lahjoituksen.

Arvostuksen siii\'t-
tamiseksi ja Isaami-
seksi edelly4etii2l:r luot-
toala-lta jatkuvaa uu-
distumista sekA kyp-
s),ytta ja kykya reagoi-
da muuttuviin olosuh-
teisiin niin yritysten j a
kuluttajien kayttayry-
misessa kuin lainsae
diinnossiiLkin.

5. Alan ongelmat ovat
meille kaikille niin jo-
kapaiveiste elemea,
etten haluaisi vaivata
Iukij oita niiden kertaa-
misella.

Sen sij aan alan
haasteina ovat mieles-
tiini vuonna 1993 voi-
maan tulevat lait ku-
luttaj ien velkaj erj este-
lysta ja yritysten sa-
neerausmenettelystd
sekii uusi laki velkoji-
en keskinaisesta mak-
sunsaantioikeudesta.
MitA nuo lait pitiivAt
sisallazin ja miten ne
kaytann6ssa toimivat,
siinZipii piihkiniiii pur-
tavaksi.

Yrjii Stenberg

1. Olen Suomen suu-
rimman po stim)rynti-
liikkeen Oy Hobby HalI
Ab:n talousptie[ikkd,
iossa tehtavassa vas-
taan yhtion taloudes-
ta ia hallinnosta. Yri-
tylisemme myyntiylitti
pAiittyneenA \,'uonna
5OO miljoonar mar-
kan rajan.

2. Luottomiehet ry:n
jeseneksi tulin kol-
matta vuotta sitten.
Ennen hallituksen jA-
sen]rytta seurasin toi-
mintaa rivuasenena,

3. Yhdistyksen toimin-
ta on kiisittiiZikseni
aktiivista ja hyvin ja-
senneltyzi. Erityisia
kehitystarpeita on vai-
kea osoittaa. Luonnol-
lisestijokaisen on seu-
rattava aikaansa, eri-
tyisesti alalla, jolla on
tapahtumassa paljon,
esim. muutoksia lain-
seedannossa.

4. Luottoalan arvos-
tusta rasittaa ehkZi se ,
etta naiden kys)'rnys-
ten kanssa tekemisiin
joutuvat ihmiset ovat
usein kosketuksissa
j otenkin nagatiivisten
asloiden kanssa. Asi-
an toinen puoli on se,
ettti luotonvalvonnal-
la ia oikealla luotto-
asi-oiden hoidolla py-
ritAzin turvaamaan eri
tahojen intressej?i.

N:iin \rrnmiirrettyne on
i alki;lmeinen nak6--kohta 

varmasti omi-
aan lisiiiimiidn luotto-
alan awostusta.

5. Luottoalan teim:in-
hetkiset onqelmat ovat
varmasti kdikille luki-
i oille tarpeettomankin
iuttuia.- HAlwttAviii
on, eita maksuvaike-
uksiin ai autuu entista
suurembi miiiirii sel-
laisia ilimisiii ja yri-
tyksiA, ioilla olisi halu
lioitaa dsiansa tunnol-
lisesti. mutta ioilta
Duuttuvat tiihAn nvt
bdellytykset yleisdn
taloudellisen tilanteen
seurauksena.
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Yrsa Rausm.r.r l le ei k.rnnata lelen
nellii h1'r"in meneviLld bisucksiltJ ja
p,v,\'taii yop)'mistii LnskLra vast.r.rn
karprrngin parhaassa holelliss,r.

\4ies on nimitt . i i rr  H()Lel Inter
(()nl incntdl in luottopa;l l ikki j .  J.r t . i
krruVarmasLi sclvi l la si i t i i ,  kcncn asi-
.rkka.rn maksukl'k1' on krlnnossa j.r
kcncn taas ci

Intcr Contincntdl in asiakaskun
n.rsl.r  n'rn pLrrr lct m.Iks.r.r ki t . isel l i r
j .  I L ro t t u [ . u r t c r t L . r  t c , i r cn  rL , r l  I r s l  r -
tet. l . l l .  Ll lottoriski () lr  si is mc' lkoincn

- LLrotollr nr) ),minen ulkom.r.r
l i r isiLle on taoauskolrt ,r ist,r .  Jou(lun
uscin kielt i j )  f \rr ; i in si l l i i  luottokcl
poisurrclen L.rrkistal.-r ir lcn ol isi  ln. h-
ck)tonta

Tl vpillir-rcn Luoltokcboinen .isF
akas on amerikkaLristLrisLierr r) 'hmii
jonka hotelt in Varaus ia hskrrtrrs hoi
clcLrnlr tLtnnctun nr, l tk,rtoinrsL()r l
vi i l i t t : inr i l l . i  \1)u.her.- i l la.

Yhti i  tun?l l isLr on .rsioi( la sLr()-
m.rldisLen k.tnss.t si l t i i  LLrottokeLpoi
suuclcn tolcnnrinerr,\si ,rk,rst ic( lon
P.i,jtcpnh elust.r orr rutiinitoimr'rlpiclc.

- Sinisi lmJisl, l 's on s\,) ' t i i  Lxroh
tn,r 6ss:i honrnlass.r. Tarkist.rmmc
pir iYit l . j j r l  l0 20.sirkk,rdn taLrstdt j .r
kas r ' ; in: joka vi ikko l i rvt l ,v ain. ikin
1 2 maksuhiiirikkoii.

"KuN t,tnptrLLtslt ltnot
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l f lar Contir lal l t ,rLir ' r  l ic l()koreel l .
l l , i . iscc .\si .rk.rsl ir ' ( l () lr  l rrnksrrf np,rre-
kistcrirr nanrLrst,r r l t ,rnn P,i i \  rsin t .r1-
kn5tLrksrsl.r  \ .r5t.r.r  lu()t l() l) . i . l l l iLl i l
r r r ! i l l  a  a i k ( ) r nn  . r p r r l , r i r l (  ) l r 1 , r  n l

- I  Lr()f t()trr ' l () jan l , l rkrsL.rnrLlrclr
\ ' t c  l1 - rL lL l t ( | - t - t !1 l t  t - r ' \  r lu t t l l t - r  l . t  1 ) l t l I !

l L ru  n r \ ' a )5  f r u l r kn - l i kona  kx  t oku  t  i
si l . i  t(  r  sr '  !)rr nr! [  t t .r l ]  l rrp.!  t l (  )
rrr.rn rskin ottn rr \rst.r

\ k ka j s l i o t . l l iD  P \o f i t l . i n r i nc r l
rrr,r int 'ens,r nr Lrl ,r  isr 'st orl t  l l r f f , i i i
olrri.r s\'stccr-r-rclii lhLr cLrr on korkc.r-
tnsoisL.r,  t i [ .r l  L] l lc,r l  kci l f io kuLrlLris,r jd
h()tcLl in si j .r inf i  lLr ist.rr ' ,r  FinLrnrl ia-
talon naapurissa.

Paljonko Hotci Intcr-C()nt inen-
t. i l  ki i .a luottotappioit .r?

Nc o\ir l  l i i ) '5in hal l innassa. .
rci lrrsl i  al le prorl i lLen [ i ikevaihclost,r,
lLrpa.r lrrott irpi i i i l l ikki j  Vis.r R.Lrsnraa.
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T,rrVits,-..ko VritVkscsi rc.r.r li.r ik.r isi.r
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i icclor-rsi ir f  ort ' rkkoorrl

4!.d&!1js!ll]1r-!.1,11!P!1\!!. orr
nope.r ja r irmra r irhk)cht() kLn hn
lu. l t  Dr.rksuLrp.rt icclof vksih ishcnki
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Valttanrinen rn.rksd.l  t . i ' -r1i in rJ1\ 'cs
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j . r  krnrpakkoa.

Ll l0l ldi f i r) ir l r  l l l lAi-si / !rr i  0r r ia
ki ir" isirr ikir l  .r i fu ) irr .r  Ldirr l l r i l | f l  r l i I l .

'lsirrk4slrrrlvduun srri |niJiukr Drillir/i,r
t.llriLt vdknrf t.id Lr0thlriirillikJio

l'inr Rdu5Drrd H0tf l Jri|l.Qrrtinr'lrLriL{lri

_l

1 {:

I il;;;^ r-*r^^ rNr.\NrNr\u5r^A
L:ihettiikiili lisa tie tol a Asiakastiedor-r:

n Piiiitepalve[usta n Puhclinpalvetr:sta [J.]ulkaisuista

Palauia kuponki kirjckuorcssa: Suorncn Asrakastreto Oy,
PL 7S, OO52l Helsinki tai telekopiona puh. (9OlI4'1567.'

Ninri,r lL'htaVii

P t rh .

ASTAKASTIEIo
Puh. (90)1.18 86lL

*

I

Yrit\ 's



P A L S T A

KBI?AHE OVA[?
Yrityksess€i heitii on yksi tai kaksi tai tusina
tai ehkzi klmmeniajopa satoja. Tana \.uon-
na he ovat entista kovempien vaatimusten
edessd. Heilta odotetaan vhii enemmAn.
yhd parempia tuloksia ja 

-tehokkaampaa

toimintaa. He kohtaavat muutoksia vmod.-
r islossd. vr i tvksessa. asiakkaiden t6imin-
nassa. He iarvitsevat tietoa ia osaavat
hankkia si lzi .

KeitA he ovat? Avainhenkiloitzi. HeitA
on yrityksen kaikilla tasoilla ja mitA erilai-
simmissa tehtzivisszi. Eittzim:ittA heid?it
kuitenkin loydat giffksen iuotonannosta
ja perinnAstA. He ovat tajunneet arvonsa
ennenkuin muut ovat sen tunnustaneet.
Ja tAnA Daivane he ovat kovilla.

AvainhenkiloillA on taito kerata moni-
puolista informaatiota, jalostaa sifti ja osa-
ta pukea saamansa tiedot kokonaisuudek-
si. Luotto- ja perinteimaailmassa on selvae,
ettii avainhenkllollA pitziA olla laaj at yhteis-
tyo- ja kontaktiverkostot. Verkostojen luo-
minen.  y l lep i lo .  ja los taminen ja  ta idokas
kzi1n to vaatival pal ion vaivaa. Verkostoon
voi kuulua esimiehi:i, alaisia, oman yrityk
sen henkiloitA, kilpailijoita, yhteistyokump-
paneita, niin mylie kuin reskontranhoita-
jia, parkinjohtajia, pankkivirkailijoita, huol-
tomlenla.

Ei voi olla alleviivaamatta. ettA Luotto-
miehet on osa t2illaista verkostoa. ionka
osaava avainhenki lo rakentaa. Veikosto
toimii osaltaan uuden tiedon imoulssina.
as ian lun lUo i t ten  kau l . ta  sop ivana drsyk-
keenA syventyvAn tiedon hankkimiseen. Tie-
tenkin kannattaa hyodyntzizi muitakin ver-
kostoia. mutta luonnollisinta verkostoaarr
ei kukaan j ii.rkeve voi jattaa kiyttAm:ittA.

Avainihmine n tietaa oman tehtAv:insii.
merkitlrksen osana koko yrit-vstA, hAn ym-
mArtZiA oman osastonsa osana koko yrifrs-
tA, hzin tietaa oman yrityksensA paikan
toimialalla. n:ikee toimialan merkityksen
koko kansantaloudessa ja joutuu ajattele-
maan Suomea kokonaisuudessa, nimeltd
maailma.

Avainihmisen on oltava aktiivinen. h:i-
nen on hankittava tietoa, kierrettAv2i, kes-
kusteltava ia katsottava asioita uudestaan.
Hanen on hyvA muistaa, ettzi myos muut
ihmiset voivat olla oikeassa tai taysin vae-
rAss:i.

Tdmh aika vaatii avainhenkilolt?i todella
hyviiZi pelisilmiiA, torjuntaa ja hyokkeyk-
siii. Samanaikaisesti hZinen oitAti olla mitA
suur in  epd i l i j d .  kunnon pes3 imis t i .  pah ln
vastarannan kiiski ja uusiutuva, uusien
asioiden ja muutosten hywriksyj;i. HAnen
on pidetkivzi peensa kohtuullisen viileAnA
erilaisten aian ilmioiden melskeessA. Hdn
nimittAin osaa vainuta mikZi on totta ia
mik:i valet ta.

Vaikka rankan taloudellisen muutoksen
seuraukset on nahty kasvavina luottotap-
pioina, lisd€intJ,'neinA konkursseina, kadon-
neina asiakkaina, vielA on paljon nAkemzit-
tZl, uutta kohdattavana ja paljon uutta tie-
toa metsdstettdv€i. Aseet on hiottava mes-
taruuskuntoon. Kaikinkeinoin. Apuna
ainakin ja itsest2iAn seh'yltenii Luottomies-
ten verkosto.

! t

Helena Pahlman
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LUOTrcLINI{IN

JAVtrSI

PAAbinrittaj dt y htii kAnAA
Teksti: Risto Suviala

yklrinen peatoi
mittajaja toimi
tl-lsneu\rosto ot-
tivat aikamoi

sen \.astuun py).taes
saen minua kirjoitta-
maan jutun yhdistyk-
semme j  Asenlehden
Luottolinkin 1O-vr-ro-
t istalpaleesta.  Olerr
han jaa\ri ainakin leh
den kolmen ensinnlai-
sen vuoden osalta. jol
loin toimin Linkin pAA-
toimit tajana. MLlt ta
ehkd tunnen lehden
teon ja siihen llitq,'vat
tunne lma t  " s i se i l t e i
pAin" tavallista parem-
mln.

,Alleki4 oittanut va-
l i t t i in Luottomiehet
ry:n puheenjohl aj aksi
r.uode1le 1983. Kr-rten
jokaisella puheenjoh-
taj alla ennen j aj zilkeen
oli minullakin tanre
saada aikaan 'jotain
pysl''vaa", joka samal
la olisi tzirkeiiA.

Hallitus olijovuon-
na 198l Raimo Jiirvi-
salon ollessa puheen
joh ta jana  poh t i nu t
oman lehdenjulkaise
mista. Senjalkeen aja-
tus oli saanut levd.tA.
H e t i  v u o d e n  1 9 8 3
alussa lehden toimi
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tuskr-lnnaksi nimettiin
Marjatta Huikarinen,
Heikki Jartela, Lassi
Kantola ja allekirjoit
tanut. Kokoonnuimme
kerran tai pari Sornei-
sissd Vilhovuorenhuja
4 :ssa  s i l l o i s i ssa  O i
keusperinnin ja Luot-
tokustannuksen tllois
sa ihmettelemaan mita
lehden teko oikein on.
tri meill:i kell:irin o1lut
siita mitaan kokemus
ta. Varmasti jokainen
oli ammatissaan teh
nyt paljonkin ki{alli-
sia toit:i - Heikki oli kai
jonkun kirj ankin saa
nut valmiiksi. Mlrtta
klllA lehden teko on
jotain muuta.

Jokaisen toimitl-ls
kunnan jasenen tlrli
miettia kokousta var-
ten ehdotr,rksia lehclelr
nimeksi. Lehden pe
rustarkoitll ksena on
toimia yhdistyksen jri
senten keskinaisenA
yhdyssi teend. Halu
simme valttea lehden
muodostumista vhdls
tyksen hallituksen Aei
ni torveksi  "v lhAAltA
alas" j Asenist6on pAirr.
Teim:in rruoksi ihas
tuimme yksimielisesti
Marjatan mukanaan
tuomaan ehdotukseen
lehden nimeksi: Luot
tolinkki. Nimi kuvaa

lehden tehtavaA toimia
linkkhzi jdsenten vA
lillA. ennen kaikkea
niiden jasenten vAlil
le, jotka eivat paase
kei)'.maan kokouksissa
j a muissa yhdisSrksen
y1'r teis issA tapahtu
missa. NeitAjeseniA on
perAti 90 o/o koko jA-
senkunn:rsta.

Lehden teosta olisi
tuskin tullut yhtaan
mitAAn ellemme olisi
saaneet arllmattimais-
ta apua. Soitin luok
katoverilleni Helsingin
Sanomien nykl,iselle
prizitoinittaj alle Janne
Virkkuselle, joka sii-
hen aikaan toini He
sarin poliittisen toimi
tLlksen esirniehena.
tielAisiko hAn ketAAn
solliYaa henkiloA mai-
nitsemaani tehta\-Aan.
Janne ei tiennyt, mut-
ta kehotti solttamaan
Sanorna Ov:n toimit
LalaKoulurl rentol le
Ante ro  Okkose l l e .
Soitin Okkoselle, joka
suor:rlta k:iclelt:i suo
sitteli minulle entistA
oppilastaan Mariitta
Himdliiisti. Hamalai-
nen toimi siihen ai-
kaan Pauligilla lehdis
topaa l l i kk0na  j a
Paula-tlrttojen esimie-
henA.

Mariitan rooli leh

den perustamisessaja
kAynnistAmisessa on
aivan keskeinen. Us-
kallan sanoa, ettzi il
nan hanta Lllottolink-
kie ei olisi. 'lhi ainakin
Iehti olisi jo kauan sit-
ten lopettanut. Mariit-
ta loi lehden ilmeen,
valitsi kirjapainon, loy-
si valokuvaajanj a pal-
jon paljon mlruta. Leh
den nirlen alusta asti
kAytoss:i ollut trlkoa
su on myos hAnen kA-
sialaansa. Lehden te
kemiseen olleellisesti
liitt]'\'a kilre ei olllrt
hiinelle ongelma.

trnsilnmdisend kir
japainona toimi Hel-
singin Liikeki{apaino
Oy. Kirjapaino j ouclut
tiin vaihtamaan \rasta



vuonna 1991. Siihen
aikaan Liikekirj apaino
oli Vuorikadulla lzihel-
IA Pukevaa. Pari pei-
vAA ennen lehden
"dead linea" Iuin $61-
IA) lehden oikovedok-
sen ja vein sen korjat-
tuna Helsingin kes-
kustaruuhkai Hpi kir-
japainoonjuuri ennen
sen sulkeutumista.
Viimeisena mahdolli-
sena hetkeni lehden
sinivedos oli valmis,
jonka kavin viele ty6-
paikaltani Oulunky-
lAstri ajaen tarkista-
massa. Siihen aikaan
oli hankalaa, kun si-
nivedokseen saattoi
tulla sellaisia uusia
virheitzi, joita ei oiko-
vedoksessa ollut. Si-

nivedokseen ei enaa
saanut kuin suurin
piirtein yhden merkin
kasittevie ko4'auksia.
Nykyiseila ki{apaino-
tekniikalla kai voidaan
sinivedokseenkin teh-
dzi laajempia kon'auk-
sia ja muutoksia.

Koin pzizitoimitta-
jan tyoni kovasti hel-
pottuneen silloin kun
Liikekirj apaino muut-
ti Konalaan Porintien
ja Kehe Ykkdsen kai-
naloon. Sielte sentean
ldytyi  a ina autol le
parkkipaikka.

I  lm o i tu s hankin -
nassa oli ainakin al-
kur'rrosina suuria han-
kaluuksia. Kun katse-
li lehden ilmoituksia,
oli helppo arvata mita

yri$rksin halituksen j a
toimitusneuvoston ja-
senet edustivat. [,eh-
den levikki oli ja on
edelleen l.OOO kappa-
leen luokkaa, minkd
l'uoksi J/Iitysten mai-
nonnasta vastaavat
suhtautuvat perustel-
lusti kdittisesti lehteen
"normaalina" ilmoitus-
valineene. Kontakti-
hinta per lukija muo-
dostuu varsin kor-
keaksi. Kannatusil-
moittelu on asia erik-
seen.

Itseileni on lehden
tekemisesta Mariitan
ajoilta jaenF mieleen
esimerkiksi, ettA ilmoi-
tukset tulee olla aina
aukeamar vasemmal-
la puolella, koska ar-

tikkelit on kuitenkin
lehden pziAasia. Auke-
aman oikeaa puolta
pidetrien arvokkaam-
pana puolena. Se, etta
sivumaeren tulee olla
neljAlki jaollinen, tuo
joskus ongelmia. Itse
kriytin "tziyttosiurna"
joskusjesenhakemus-
lomaketta, mihin l,'rn-
marteekseni muutkin
ovat turvautuneet.

SiitA olen erityisen
tyy'tyv:iinen, ettri Luot-
tolinkki oli Suomen en-
simmAinen luottoalan
artikkelilehti. Markki-
noilla oli siihen aikaan
myos edelleenkin il-
mestyvEi Luottolista-
lehti. Lehti toimi tuo-
hon aikaan keskittyen
pelkzi.stzidn maksuhziii-

r i6 iden julkaisemi-
seen. Artikkelisivut
Luottolistalehteen il-
mestyivAt vasta Luot-
tolinkin perustamisen
jAlkeen.

tautui
Anne
valmis
tehtiiviiiin
huolella

Anne Leppdld-Nilsson
oli valittu toimitusneu-
vostoon jo lehden toi-
sen ilmestjmis\,'uoden
eli 1984 alusta. Pee-
toimittaj an vastuu hA-
nelle annettiin kahta
vuotta mydhemmin.
Anne olijo kirJ oittanut
Luottolinkkiin \,'uonna
1984 ki{a-arvostelun,
ioka olivksi hii'nen ide-
bistaan lehden kehit-
tamiseksi. Mydhem-
min Anne kirjoitti li-
sea a-rvosteluj a luot-
toalaa kasittelevista
ki4oista. Minne ovat
arvostelut LinkistA hri-
vinneet? Voisiko arvos-
telut saada takaisin
lehden palstoille?

Toisena uutuutena
Anne toi lehteen luot-
toalan nimitysuutiset,
jotka ovat hyvin seu-
rattu palsta yhdistyk-
sen uusien iesenten
palstan tapaah. Ongel-
mana nimitysten jul-
kaisemisessa on se,
miten tietojen keruu
organisoidaan onnis-
tuneesti.

Paatoimittaj an teh-
tAvA ja yleensii ki{oit-
taminen Luottolink-
kiin tuntui Annesta
mielekkiiriltri, koska
luottoalasta ei oltu
paljoa kirl'oitettu. Jut-
tujen hankinta jaettiin
toimitusneuvoston ja-
senten kesken.

Matkajuttuj en teko
kuului p?izitoimittajan
erikoistehtAviin. It:i-
vallan matka l'uonna
1986 kuuluu tiisstl
suhteessa Annen mie-
luisten muistoj  en
joukkoon. Tosin hdn
oli ha4'oitellut matka-
reportaasien tekoa jo
K o o p e n h a m i n a s s a

f 983 ja Tukholmassa
r984.

Annen peetoimitta-
jakautena lehden toi-
mitusneuvosto ko-
koontui vanhan Aspo-
talon hallintoneuvos-
ton huoneessa. Naa-
purihuoneessa tyos-
kentelevA kauppaneu-
vos .{"E.Vehmas tie-
dusteli kerran toimi-
tusneuvoston kokouk-
sen paetyttya Annelta
"Mika kokous sie[e on
kun tulee sellainen
savun haju?". Sehdlr
oli Martti Kuurtamon
tupruava piippu, joka
oh herattanyt kauppa-
neuvoksenmielenkiin-
non. Tiettavzisti Martti
ja piippu eivat enaa
tAnzi pAiviinii kuulu
yhteen.

Annen aikana toi-
mitussihteerin tehta-
viA hoiti Kari Martiala
Turusta kesin. Annen
kannalta ol i  "kova
homma" liiLhettiiS leh-
den materiaali Tur-
kuun taittoa varten.
Yhteistyo vaati var-
masti kummaltakin
tavallista enemman.
Kehut Anne lZiLhettAii
ilman muuta Karille
arnmattimaisesta tai-
tosta ja muusta avus-
ta. Faktorin taustan
takia kirj apainotyd oli
Karille tuttua.

Valokuvat tulivat
lehteen aina viime ti-
passa. Kuvien karhun-
ta oli Annen naiselli-
silla hartioilla. Alusta
asti "hovivalokuvaaja-
na" toiminut Erkki
Markko teki poikke-
uksen. Herrasmiehe-
nA Markko toimitti
kuvat aina ajoissa.

Kunniajri.sen S.A.
Perret soitti yleensA
heti lehden ilmestymi-
sen jiilkeen piiiitoimit-
tajalle ja aina l6ytyi
kiitoksen sijaa. Jotkut
yleison osaston ki4'oi-
tukset tuntuivat har-
mit tavan Perret 'e,
mutta eihdl asioista
voi aina olla yhte miel-
Lii.

Lehden arvosteli-
joista puhuttaessa on



I
helppo yhtyA Annen
mielipiteeseen. Kriti-
soijat eivAt yleensl ole
valmiita kirjoittamaan.
Se voijohtua siita, etta
asioiden paperille pa-
nerninen vaatii harkin-
taa, tosiasioiden tar-
kistamista ja lopuksi
mielipiteensa peruste-
lemista. On helpompi
"aukoa pAAtd.drl" va-
paamuotoisesti.

Anne ndkee hyvdk-
si, ettii hallituksen pu-
heenjohtaja on lehden
toimitusneuvostossa.
Silloin hallituksen ja
lehden tekijdiden yh-
teistyo on turvattu. On
vain pidettava huolta,
ettei Linkki toimi pel-
kestaan hallituksen
aanitorvena.

Annen paatoimitta-
jakaudella oli keskus-
telua siita, ette lehti
ilmestyisi vehemmen
kuin neljA kertaa \,'no-
dessa. Lehden toimit-
taminen harrastuk-
senomaisesti ja paa-
osin vapaa-aikana
koetaan usein raskaa-
na. TAst?i huolimatta
Anne koki paetoimit-
tajuuden mielenkiin-
toisena.ia kehittevena
tehtAviinii, j ohon fron-
antaja suhtautui erit-
t2iin my6nteisesti.

Pertti I valitsi
aikanaan
pankkiuran

Seuraavala paatoirrdt-
tajalla Pertti Penna-
sella oli kuten edeltii-
jtillAzin pehmeti lasku
lehden vastuullisim-
malle paikalle. Pertti
oli valittu toirnitusneu-
vostoon r,'uoden 1985
alusta, Ensimmaisen
jutun h2iLn ki{oitti nu-
meroon 4/85 .jAsen-
post ia- palstal le ai-
heesta "MitZi on perin-
tataito?" Paetoimitta-
jan tehtavan Pertti otti
vastaal lrroden 1987
alusta. Hanjatkoi teh-
tavassa moden 1988
loppuun siten, etta
Anne t,eppiili-Nilsson

oli vzilillA p zizitoimitta-
jana numerois sa l-2/
88.

Pertti osallistui ai-
kanaan silloisen Poh-
joismaidenYhdyspan-
kin ja4 esuimftin kir-
joituskilpalluun, jon-
ka hiin voitti. Pertti va-
litsi kuitenkin pank-
kiuran toimit taj  an
uran sijasta. Tasta va-
linnasta Luottomiehet
ry voi olla tyytlwdinen,
silla tunnetaanhan
Pertti hy'van luotto-
pdiillikdn prototyyppi-
na.

Paato imi t ta jana
joutuu seuraamaan
tavallista tiiviimmin
luottoalan ammatti-
ki4'allisuutta ja {eh-
tiei pystyAkseen pA:i-
ki{oituksissaja muu-
ten tarjoamaan jase-
nist6lle ajankohtaisin-
ta tietoa. Erityisen
tarkkaan Pertti seura-
si pankkien kuukau-
sikatsauksia.

Perlin aikana ilmoi
tuksia lehteen saatiin
hyvin. Iimoitushan-
klnta oli jo vakiintu-
neeseen tapaanjaettu
toimitusneuvoston ja-
senten kesken. Pertil-
la oli aina yksi mainos
ja yksi artikkeli reser-
vissa silta varalta, ette
j oku luvattu j uttu jAisi
saamatfa.

Jesenist6 sai muu-
tamaan otteeseen tu-
tustua my6s ki4alli-
seen kulttuuriin. Per-
tiltA l6y'tyi tarvittaessa
t i lanteeseen sopiva
runo maustamaan
ajankohtaista luotto-
asiaa.

Toisin kuin Anne
niin Pertti matkusti
aina Turkuun taitta-
maan lehtezi Kari Mar-
tialan kanssa, ioka
edelleen jatkoi Linkin
toimitu s s ihte er inA.
PertillA on varsinainen
koti Salon seudulla,
joten matka Turkuun
oli hoidettavissa. Tait-
toon Karin kanssa
meni aikaa noin puoli
paivee.

Taittamisen lisziksi
Kari valokuvasi paljon

lehden juttuja. Muun
muassa Pertin tekemii
haastattelu Simo Kii-
riiviistii (4/88 on Ka-
rin kuvaama. KdrAvin
haastattelu on omas-
ta mielest€ini yksi par-
haista Luottolinkissa
koskaan julkaistuista
artikkeleista.

Helsingin Liikekir-
japaino saa Perlilta vil-
pittomet kiitokset hy-
viistii yhteistydstii. Kir-
japainossa Jouko Jo-
kinen ja Harri Ven-
hola olivat todella pal-
velualttiita kaikissa
niisse ratkaisevissa
viime hetken asioissa,
joita lehden tekemises-
sA voi tulla vastaan.

Tekstien tarkistus
suoritettiin siten, ettZi
Jukka Marttila hoiti
oikolul'un, koska pAii-
toimittaja saattaa olla
"sokea" ldltamaan pai-
novirheitA. Senjiilkeen
Pertti itse kavi viela
kir japainossa luke
massa "sinarin".

Pertin aikana toi-
m i tusneuvos to  ko -
koontui useimmiten

Suomen Aslakastie-
dossa, koska Mikko
Parjanne oliyhdistyk-
sen puheenjohtaja ja
toimitusneuvoston ia-
sen. Kuten Anne niin

I
myds Pertti nakee, etta
on hyvA, jos hallituk-
sen puheenjohtaia on
mukana toimitusneu-
vostossa.

Uusina asioina ieh-
tea varten saatiin val-
miiksi mediakortti il-
moitushankintaa hel-
pottamaan. Pert t i
kay'nnisti uutislinkin,
j ossa julkaistiin sellai-
sia luottoj uttuj a maa-
seutulehdistA, jotka
eivAt ylittrineet valta-
kunnallisten lehtien
uutis\nnystii. Myos
sadnnollinen puheen-
johtajan palsta kZiyn-
nistyi Pertin aikana.

P: iAtoimit taj  ana
Pertti jAi kaipaamaan
j eseniston mielipiteite
ja keskustelua lehden
similla. Linkin tarkoi-
tushan ol is i  to imia
yhdistyksen jdsenten
vtilisenZi keskustelu- ja
tiedotusfoorumina.

l 0



I i?Tl' ""*Edellisistzi p,ietoimit,
tajista poiketen seu-
raava pAetoimittaia
Jari Nuorinko oli eh-
nen tehtaven vastaan-
ottamista vuoden
1989 alussa ollut vas-
ta varsin lvhven aian
luottoalall;. AlaIe iari
oli tullutvuonna 1987.

Uudenlainen liiht<i,
kohta lehden vetemi-
sessd oli Linkille hy-
vAksi. Myl,ntitehtAvis-
sa aikaisemmin ollee-
na Jari kaltti jutuis-
saan tuoretta kieita.
Juttuja hAn teki ilma-
viksi runsaalla krrvi-
tuksella. Jari oli leh-
temme ensimrndinen
valokuvaava pAatoi-
mittaja.

Monet j  esenista
muistavat eraasse yh-
dislyksen kokouks-es-
sa kiivdrm Arhdkkzi:in
keskristelun kunnia-
jaisen S.A.Perret'n ia
Jarin vrililki, j ossa Pe-r-
ret antoi ohleita uu-
delle peetoimittaialle

siita, mite j ournalismi
on. TAmri "yhteenotto"
j ohtui epziiiemiittA su-
kupolvien valiseste
kuilusta. Niimri asiat
on Jari jzilkeenpeiin
pannut elamanviisau-
tena talteen.

Jari teki ensimmai-
sen juttunsa Luotto-
linkkiin jo ennen kaut-
taan priritoimittaiana.
Juttu oli matkarepor-
taasi Luottomiesten
Dublinin matkasta nu-
merossa 3/88. Tame'iuttu oli Jaria Dar-
haimmillaan ia 

'var-

masti sillii oli'merki-
tyste vahttaessa Jaria
lehden prizitoimittaiak-
si. Kafsokaa vaii<ka
Iehden kansikuvaa.
Sen ldmmin tunnelma
on melkein kzisin kos-
keteltava.

Paa to im i t t a iana
Jarin liniana o11, ettti
lehti syntyy yhteistyd-
nzi. Kullakin toimitus-
neuvoston ld.senellA oli
omat pals[at vastuul-
laan. Aila Oivulan
mukaantulon toimi-
tusneuvostoon Jar i
koki erityisen positli-
visena toimintavar-
muuden kannalta.

Kuten Pertti niin
my6s Jari kAvi taitta-
massa lehden Kari
Martialan luona Tu-
russa. Jarilla taitaa
olla sukua Turussa
pAin.

Joustat'uutta Jari
pit5ri keskeisenA leh-
den tekemisen ominai-
suutena. Joustavuut-
ta pitaa l6yrya niin toi-
mitusneuvoston, toi-
mitussihteerin kuin
ki{apainon puolelta.

Vaikka Luottolink-
ki ei ollut Helsingin
Liikeki4'apainolle iso
business. niin paino ia
siellA erityisesti Joulio
Jokinen ol i  valmis
mukautumaan Link-
kiA varten.

Alituisen ongelman
Jarin aikana 

-kuten

toimija toimii edelleen
se, ettri kokouskutsu
julkaistaan lehdesszi.
Ja yhdistyksen seerl-
tojen mukaan kutsu
on toimitettava iese-
nille tietty aika ennen
kokousta. Ellei kutsua
julkaistaisi lehdessA
on olemassa suurivaa-
ra, ette lehti alkaisi il-
mestye aina vain my6-
nemmln.

Uutena palstana
Jarin aikana alkoi iI-
mestya kyselytuoli,
jossa haastatellaan
kerrallaan vhtA vhdis-
tyksemme.izisenla. Ja-
senten aktivoinnissa
osallistua Linkin teke-
miseen kohtasiJari sa-
moja vaikeuksia kuin
kaikki muutkin pari-
toimittajat.

Srirnbolina tvdnsri
jatkdjalle lehderi priA-
toimittajana Jari luo-
\,'utti seuraaialleen sv-
lin mittaise-n paksdn
puu\rntin. Kynzi tulee
sAilyttA:i kulloisenkln
paatoimit tajan tyo-
huoneessa neky'\ialla
paikalla muistutta-
massa ihmisie klrlan
mahdista.

Pertti tr
toteutti

Nykyinen peetoimitta-
ja Pertti Nyk&inen
poikkeaa siinei suh-
teessa edeltAjistziiin,
etta hZirt ei ollut osal-
listunut Luottolinkin
tekemiseen ennen
paatoimittajuuttaan,
mika alkoi numerosta
2/9 I . Eli tavallaan hrin
oli samassa asemassa
kuin lehden ensim-
mEijnen paatoimittaia.

Salainen intohiino
Pertillzi lehtimiesuras-
ta oli kuitenkin aika-
naan ollut. Han oli
pyrkinytSanoma Oy:n
to imit ta j  ako uluun,
mutta ei pAiissyt sillii
kertaa sis:ille. Karsin-
ta oli ankaraa.

Pertti on paailkirioi
tuksissaan kEskittyirvt
yleisiin talouselziindn

haaveensa

trendeihin. Luottoalan
lakiuudistuksista hA-
nen ei ole tarvinnut
ki4'oittaa, koskayhdis-
tyksen puheeniohtaia
iimo Miki on "nitani't
jasenistdn hyvin nii!-
tA asioista aian tasalla
omalla palslallaan.

Paatoimit tai  ana
Pertti on tuonuf leh-
teen liiketaloudellisen
niikokulmal. ioka on
aikaisemmin- iaanvt
vzihemmzille htiomi<il-
le.

Pertti olisi halun-
nut saada Linkkiin ioi-
denkin entisten idse-
nien haastatteluia.
Erityisesti Raimo Ilis-
kivi:n henkilokuva oli
hrinen svdAnta€in la-
hellA. Kuh Pertti on n\t
kertonut luopuvansa
tydkiireiden- vuoksi
pAAtoimittajan tehfti-
vaste, on Ilaskiven ia
muiden mielenkiin-
toisten henkil6iden
haastattelut tulevien
pAAtoimittajien ty<ilis-
talla.

Par in v i imeisen
vuoden aikana Linkin
kirjapainoa onjoudut-
IU Vanntarnaan useaan
otteseen. Milloin on
kir iapaino mennvt
korikurssiin. milloin
on ollutjokin muu sJ,T/.
ViiiirinkAsitvsten vdlt-
tSmiseksi toilettakoon,
etta Helsinsin Liikekir-
japaino jatkaa nyky-
Ai in toimintaansa
WSOY:n hrtiirvhti6nA.

Moniiri r,riosiin ei
ole ollut keskusteluia
lehden tekemisen 1-o-
pettamisesta tai edes
ilmestymisen harven-
tamisesta. Yhdistyk-
sen iAsenist6ltii saa-
dun 

- 
palautteen mu-

kaan Luottolinkki lue-
taan samana Daiveina
kun se ilmeitw. Se
kertoo palion- 

-siite.

mikA tarve" idsenleh-
dellA on meiile kaikil-
le.

I

ennen Jaria ia tulee
olemaan hzinen iAl-
keenkin muodosti leh-
den aikataulussa py-
syminen. Moottorina

l l
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(PL 16)
OO58O HET,SINKI
puh. 9O-148 861

Reijo Aarnio
hallintopeelikko
Suomen
Asiakastieto Oy
Ratamestarinkatu I
OO52O HELSINKI
puh. 9O-148 861

Pertti NykAnen
yhteyspaalhkko
Eldketurvakeskus
PL  11
00521 HELSINKI
puh. 9O- 15 I  I

Seppo Palmu
osastopaallikko
Korpivaara Oy

Korpivaarantie I
O1450 VANTAA
puh. 9O-85 181

Olli Kivelii
markkinointijohtaja
Tietoperinta Oy
Ratapihantie I 1
OO52O HEI,SINKI
puh. 15 631

Y{o Stenberg
talouspAAllikko

9v Hobbv qqllAb
HameenTle  |  5  /
00560 HETSINKI
puh. 9O-777 6Ll

Puheenjohtaja
Helena Pallman
markkinointipeiiillikko
Suomen
Asiakastieto Oy
puh. 9O-148 861

Luottoalan neuvottelukunta
Jasenet
Tom Ahlroos
luottopzieillikkd
AIiB Asea Skandia Oy

l,assi Kantoia
osastopaelikko
Suomen
Yhdyspankki Oy

Pertti Larwa
luottopa:ilikko
Sennrna f\r

Sela Lehtonen
talousjohtaja
Perheauto Oy

Kari Mekikrirki
luottopZiiillikko
Kaukomarkkinat Oy

Mikko Pa{anne
toimitusj ohtaja
Suomen
Asiakastieto Oy

Jaana Uponen
osastopAellikko
Luotonantajain
Osuuskunta
Lakkisepenkuja 2 A
02600 ESPOO
puh. 9O-513 7l  I

Anna-Maija
Urpelainen
osastopaallikko
Oy Teboil Ab
Bulevardi 26
OOl8O HELSINKI
puh .  9O-618  811

Veikko Semi
luottopArillikko
Oy Stockmar-m Ab

Risto Suviala
konsulttijohtaja
Perimistoirnisto
Contant Oy

Tilintarkastajat
Luotonvalvoja
Auli Niemi
Siemens Oy

Varatoimitusjohtaja
Kimmo Oksa
Hakaniemen
Laakariasema

Varatilintarkastajat
Luottopee[ikko
Pekka Laurila
Huber Oy

Kassaprizillikko
Olii Ruotsalainen
LemminkAinen Oy
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Luottomiehet - I(reditmennen
ry:n varsinainen sy5rskokous
03. 11.1992,G/v-t 'V' 

**fil#,HH#

Ylndistgksen siiiintiimiiiiriii.seen
sggskokoukseen oli srro;punut n.
7 OO henkinen luottomiesjoukko
ualitselmaqn ghdistgksellemme
uutta hq.llintoa j a kuuntelemo:qn
oj rrnkohtaisio kokorrs,e sitelmiii.

Vuoden 1992 varsinai-
sen sl4rskokouksen pi-
topaikaksi oli valittu
iuhlava hotelli Strand
i nter- C o ntine ntalin
Ballroom, ioka useim-
mille oli trittu io noin
vuosi sitten vietetyistii
yhdistyksemme 30-
r.motisiuhlista. Koko-
uksen esitelm6itsiidi-
nA olivat hiliattain'riro-
den luottbmieheksi
valittu luottooAdllikkd
Pekka Tllfikainen
Valtameri Oy:stii sek?i
pankiniohtaia Pekka
i(onttinen 

- 
Suomen

Yhdyspankki Oy:stri.

Varsinalnen
syyskokous

Yhdistvksemme ou-
heeni5htala r iho
Miikl- totesi alkupu-
heessaan luottoalan
elAviin korkeasuhdan-
teen aikaa, koska
monta lakiuudistusta
on eduskunnassa k?i-
sitelkivAn5. Lis2iksi
myds alioikeusuudis-
tus on saatu keyntiin.
Puheenjohtaja ftainit-
si my<is ulosottomak-
suien nousevan n. 40
o/oila sekii tuomiois-
tuinmaksuj en jopa yli
4O o/o:lla lAhitulevai
suudessa.

Alkupuheensa Ja -
tervehdyksense iel-
keen puheenjohtaja
Mdki avasi varsinaisen
sy5rskokouksen. Ko-

l4

Pankinjghtojq Pekko,
Konttltren esltelmdlfliiss'A

kouksen laillisuuden
ja paetosvaltaisuuden
toteamisen i iilkeen va-
littiin koko-uksen Du-
heenjohtajaksi ldki-
asiain osaston johtaja
Anne Iepp&il&i-Nilsson
Aspo Oy:ste, joka ryh-
tvi rutinoidusti tvds-
thm:izin kokoulisen
esityslistaa. Krisitel-
tavina asioina olivat
mm. talousarvionvah-
vistaminen vuodelle
1993 sekA uuden hal-
lituksen valitseminen
seuraavalle 3-!'uotis-
toimikaudelle.

Yhdistyksemrne ra-
hastonhoitaja, luot-
topiirillikk<i Seppo Pal-
mu Korpivaara Ov:stii
esitti tal6usarvion-vuo-
delle 1993, jonka mu-
kaan idsenmaksu siii-
lyy s-amalla tasolla
kuin vuonna 1992.
Talousarvion mukaan
Luottolinkki- | aisenleh-
teen tullaan 

-panosta-

maan erittziin paljon.
koska lehden katso-
taan olevan tzirke?i
mediaveiline ja se pal-
velee my6s niite jese-
niii, joilla ei asuinpaik-
kansa tai muun swn
takia ole mahdollisirirs
osallistua aktiivisesti
vhdistvksen izblesui--miin 

iilaisriulisit.t,
Rahastonhoitaj a Sep-
po Palmun esittame
talousarvio hwriksvt-
t i in vksimiel isesl i .
minke jiilkeen siirrlt-

tiin valitsemaan uutta
ha-llitusta seuravalle 3-
lrrotiskaudelle.

Uudeksi hallituk-
sen puheenjohtajaksi
valittiin annettujen eh-
dotusten mukaisesti
markkinointioriiillikkd
Helena P-ahlman
Suomen Asiakastieto
Oy:stri, varapuheen-
j ohtaj aksi luottoj ohta-
ia Pentti Toivonen
Onninen Ov:stii. uul
siksi hallituksen iiise-
niksi talousDfti-llikkd
YrJii Stenbbrg Oy
Hobbv HalI Ab:sta ia
markkinointijohtaja
Olli Kivelii Tietooe-
rinta Oy:s&i. Ha[ituk-
sen varsinaisina iese-
nind iatkavat hallinto-
padllikkd ReijoAarnio
Suomen Asiakastieto
Oy: stii, yhteysp?iiiillik-
ko Pertti Nykiinen

Eliiketuwakeskukses-
ta, hallintop?iiillikkd
Jaana Uponen Suo-
men Luotonantaiain
Osuuskunnasta ji ja-
ostopiirillikkd Anna-
Maija Urpelainen Oy
Teboil Ab:sta. Koko-
uksen lopuksi valittiin
viela varsinaiset ia va-
ratilintarkastai ai tule-
valle toimikaudelle se-
kri kahdeksan iAsentii
luottoalan neuirottelu-
kuntaan. Kokousvii-
en hlvziksyttyA esitys-
listan mukaiset kasi-
teltevet asiat, kokouk-
sen puheenjohtaja
Anne I-eppiinii-Nilsson
piiAtti varsinaisen
syyskokouksenja siir-
si ouheenvuoron \,'uo-
deil 1992 luottomies-
nimityksen saaneelle
luottopii?illikk6 Pekka
Tiilikaiselle.

I
I

I
I



Kokousesitelmd
konkurssikierteen

syistii ja
muodoista sekd

lama-Suomessa.
Vuoden 1992 luotto
mieheksl vallttu h-rot
topAiillikkO Pekka'lii
l i ka inen  Va l tamer i
Oy:sta kiitti yhclistvk-
sen hallitusta huorni-
onosoituksest:l ja to
tesi esitelmAns:i aluk-
si, ettei hAn aio k:isi-
te l la i  a j  ankohta ista
lama a ihe t ta ,  \ ' aan
keskittyy lzihinn:i k:i-
sittelemAdn konkurs
si aihetta eri nak6kul
mlsta.

Konkurssihan on.
kuten lakirniehet sen
]rleensa nrdArittelevAt,
tilanne jolloin vhtion
omaisuus luovutetaan
konkurssi in.  Kon-
kurssiin lnenenlistA
pyr i taan vi imeiseen
saakka v:iltt:imAAn,
koska siina haviavAl
hywin monet osapuo
le t  j a  se  Lu l k i t aan
yleensei k iel te iseksi
toimenpi te eks i . j  oka
aiemmin leinlasi Vrit

lAjAd enemmAn kuin
tanA peivene. Korr
klrrssin ennakoiminen
on, kuten tiedAmme,
hankalaa mutta jos
tarkastelee syita, jot-
ka monissa tapauksls-
sa ovat johtaneet vri-
tvksen konkurssiin, on
havaittardssa tietty.j A
yhtAlAistyksi:i, joita
o\rat esimerkiksi:

\ / r_ i f l /s  c i  (errr : r r  l i

k:ransa
- yhtion johdon taso

on heikko. liian vA
hdn keskijohtotasoa

- kiristynvt rahamark-
kinatilanne
huimasti noussrlt
reaalikorkokanta
liszi:intynyt inllaatir)
heikentvneet suh
clannendkvmAt
tehostunril. .iopa ag
ressiivinen perintii
kzil'tAnto

- tuonnin ja viennin
epatasapaino

- kiristvneet vakuLrs-
ja lisdrrakur:sr,,a:rti
mukset
pankkien vlivaroYai
ncn luotonanlo

Vuoden luottofirieheft
Luottopiiaillikkii Pekk o

Tiilik (ris e n p ulre e nu u or o

t'

"NAkgmiit AliispAift"

K o n k u r s s i h a k e
musten jattaminen on
lisa:'intynyt huomatta-
vast i  kahden rr i ime
vuoden aikana. Vuon-
na 1991 j i i tet t i in n.
6100  hakemus ta  j a
mAAren ennakoidaan
liseantyvan kuluvan
r.uoden aikana. Tilas-
tojen mukaan 52 7o
ko nkurs s ih ake mu k-
sista oli velkojien jzit-
t:imie kun \.astaavasti
48 (y'0 hakemuksista oli
velallisen itse j AttAmid..
T:imA heijastanee vel-
kojien kzilsimettom],y
den lisaantynista ja
konkurssiin hakemi
sen \rnnyksen madal-
tumista. Toisaaltavoi-{ - -
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rl4an ehkei myds vetiiii
johtopeat6s yrittiijien
moraalin lievasta hei-
kentjrmisestei.

Konkurssitilanteen
vAlttAmdrniseksi tulisi
hy'vissii ajoin ryhtye
riittaviin toimenDitei-
siin. LuottoDaiiliikkd
Pekka Tiilikaisen mu-
kaan keinot konkurs-
sin toriumiseksi olisi-
vat m;n. uudistaa ia
saada yhtidn orgafi-
saatio kuntoon, aset-
taa meiiratietoiset ta-
voitteet luottohallin-
nolle, koordinoida ia
tiismentaii luottohdl-
linnon ja m].Smtiorga-
nisaation Wdtehtiiviri
seka vaatia Dankeilta
ja muilta raEoittajilta
reaustrsempaa asen-
netta luottojen my6n-
ttimiselle seke ieme-
kiimpiiA otetti va-
kuuspolitiikkaan.

Luotto o r iAl l ikkd
Tiilikainen irskoo kon-
kurssikierteen iatku-
van edelleen koska ta-
Iouden kehitvs iatkuu
heikkona i a liori<otaso
pysyy korkeana. Esi-
telmrinsi i rilkeen luot-
toD#iliklid Pekka Tii-
liklainen luor,rrtti pu-
heenvuoron illan toi-
selle esitelmOitsijalle
pankinj ohtaj a Pekka
Konttiselle Suomen
Yhdyspankki Oy:stri,
joka esitti pankkialan
nakemyksie vallitse-
vasta luottolamasta,
pankkikr i is ista ja
pankkien luottoriski-
en hallinnasta.

Kokousesitelmii
rahoitushuollosta
ja luottoriskien

hallinnasta
Pankinjohtaja Pekka
Kontt inen Suomen
Yhdyspankki Oy:stA
esi t t i  esi te lmensa
aluksi kiitoksensa vh-
distvksellemme mv6-
tiirnielisestzi suhtautu-
misestamme oankki-
alan edustaiaa koh-
taan. Hen totesi, ettii
tiina peiivena on perin

1 6

' U a. seurd.kuntd" k'n'Jnteli",,.

harvinaista, ette iokin
witvs tai taho kutsuu
vieiaakseen henkildi-
tii paljon parjatusta
pankkimaailmasta.-  

P a n k i n j o h t a j a
Konttinen kertoi Dank-
kien toimintaa- luo-
tonannon ia riskien-
hallinnal osalta kriti-
soidun kovakouraises-
ti mutta tosin oikeute-
tusti. Hen mainitsi,
ettzi valtion oankeille
antama tuki menee
nykyisin vanhojen
syntien paikkaami-
seen. Pankit on huo-
non taloudellisen ti-
lanteensa '"uoksi Da-
kotettu palaamaanhs.
peruspankkitoimin-
taan, jotta kasvavat
luottotappiot j a jerjes-
tiiLrnrittomait luotot voi-
taisiin hillitysti pitaa
KUNSSA.

Pankkien rahoitus-
toiminta on kahden vii-
me !'r-roden aikana hei-
kentyn]'t pankkien ja
ni iden asiakkaiden
huonontuneen talou-
dellisen tilanteen ioh-
dosta. l,ainansaanti
on vaikeutunut kun
vakuusvaatimukset
ovat kiristvneet. kor-
kokanta <in pysynyt
korkealla tasolla ia
pankkien seka yritys-

Jiireiiii tietoa ghdistyksen
taloudesto

ten luottokelooisuus-
luokitukset 6vat pu-
donneet. mikti samal-
la on vaikeuttanut
mm. valuuttaluottojen
saantia. PaeDaino
oankkien rahoifustoi-
minnassa on siirtyn''t
asunto- ja opintolaino-
ien sekA korkeakor-
koisten tal letusten
markkinointiin, kun
taas yrityspuolella luo-
ton kysynte ja taion-
ta ovat hilientvneet
oleellisesti. Yritysluot-
toia ei enae markki-
noida n:ilryvillA kam-
panj oilla vaan luottoja
tarjotaan harkitusti ja
valikoidusti.

Luottoriskien hal-
linta vaatii Dankeilta
yhzi suurempaa pa-
nostusta ia ammatti-
taitoisempaa perehty-
mistri riskiasiakkaiden
ongelmien ratkaisemi-
seksi. Asiakkaan ko-
konaistilan arvioimi-
nen vakavaraisuutta,
kannattavuutta ia
maksuvalmiutta anh-
lysoimalla edesauttaa
oikeiden johtopaetds-
ten tekemista kun ter-
vehdvttzimiskelooisia
gityksie pyritiidn va-
litsemaan asiakaskan-
nasta.



LuottorlskejA pyri-
rAiin lisziksi minimoi-
maan kZiymAllA sAAn
nollisesti koko asia-
kaskalta ltipi, puut-
tumalla mahdolllsiin
vakuusvaj eisiin, lis-
taamalla riskirajalla
toimivia yrityksla seka
vrityksia, joilla on jar-
j estemattomie luotto-
j a taikkajulkisia mak-
suhziirioitzi. LlsAksi on
asiakasseurantaa te-
hostettu ia toimenpl-
rlesrnrnniielmia laadit-
tu, jotta ongelmat pys
t\.ttaisiin ratkomaan
j :iLrkeviilki tavalla myos
ennalta arwaamatto
missa tllanteissa.

Yrilzsten resurssit,
liikeideat ja mahdolli
set kilpailuedut on syy-
ta huomioida kun ter-
r.ehd]'ttZimistoimenpi-
teite suunnitellaan.
Toimenpiteet luokitel-
laan kahteen eri ryh-
mean, kuten pankin
asemaa parantaviin
toimenplteisiln, jotka
ovat esimerkiksi lisA-

vakuuksien saaminen,
lainapeaoman alenta
minen ja luottoriskin
jakaminen seka pan-
kin ja asiakkaan tilaa
parantaviin toimenpi-
teisiin, joita ovat mm.
yrifksen oman pea
oman vahvistaminen,
yrifksen kulu- ja ta-
sesaneeraus, talous-
hallinnon kehittami
nen, kannattamatto-
mien liiketoimintoj en
mlynti, rahoituksen
uudel leenj  z i r j  estelyt
sekA  u l kopuo l i s ten
k o n s u l t t i y r i t y s t e n
kAytto eri tarkoituk-
siin.

Mikzili edellA mai-
nituista toimenpiteis-
te ei o1e apua ja asia
kasyrityksen tila ja
toimintaedellytykset
nAyttAviit toivottomil-
ta voidaan viimeisenA
vaihtoehtona kayttaA
hallittua konkurssin
suunnittelua. Piiiitar-
koituksena on suun-
nittelun ar'ulla aiheut-
taa mahdollisimman

vAhAn vahinkoa kai-
kille intressiryhmille j a
pelastaa elinkelpoiset
liiketoiminnan osat.
Jos yr i tys ajautuu
konkurssitilaalj a rea-
lisointitoimenpiteisiln
on ryhdyttava, pyri
taan tassa asiassa
vapaaehtoisuu teen,
mikA palvelee molem-
pia osapuolia.

Pankit ovat Yiime
vuosina kayttaneet
ongelmaluottojen pe-
rinn2lssEi ulkopuolisia
perimis- ja asianajo
toimistoja ja saadut
kokemukset taman-
kaltaisesta yhteistyos-
tA ovat pA2[osin olleet

Pankkien toimen-
piteet ja ratkaisumal-
lit ovat luottorlskien
hallinnan osalta pit-
kAIle kehiteltyjA mut-
ta osaavien henkil6-
resurssien puute vai-
kuttaa osaltaan sii-
hen, etta nAlry'viA ja
konkreettisia tuloksia
r iskien hal l innassa

saamrtetaan hitaasti.
Pankinj ohtaj a Pek-

ka Konttisen mukaan
tarkeinta olisi kuiten-
kin lyhyellA aikavAlillA
kehittaa pankkien ja
asiakkaiden vuoropu-
helukykyzi ,  j  ot ta
myonteisempZia ilma-
piirie voitaisiin luoda
tulevia luotto ja asia-
kassuhdeneuvotteluja
varten l2ihitulevaisuu-
dessa.

Kokouksen p:izitlt-
tyZi kirj oittaja mietti
kotimatkallaan illan
aikala kuultua samal-
la kun ihaili hotellin
kaunista sijaintia Pit-
keinsillan kupeessa.
Mielessii liikkui myos-
kin toivomus tummi-
en pilvien viiistynises-
ta Suomen talouselA-
mAn taivaalta sek?i
yhta suoraviivaisen
tien loyt)'misesta kuin
kuunsillan heijastus
veden pintaan marras-
kuun kolmalnen pAi-
viin iltana.

I(oko Lvls-tekniikka
samassa paketissa

Tekmann i  Oy on  ko t ima inen LVIS-urako in t i in ,
au tomaat ioon,  e r iko iskohte iden pro iek to in t i in

ja  k i in te is tc i tekn i i kkaan er iko is tunut  y r i t ys .

Ammat t i ta i to inen ja  kokenut  p ro jek t ihenk ik is t< imme
ha l l i t see  vaat iva t  LVIS-kokona is to imi tukse t .
Kun kaikki  j i i r jestelmdt on sovi tet tu yhteen,

on  to imivuus  taa t tu  ja  a ika tau lu t  p i t i i v i i t .

Tekmanni
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Va'ihteleuin l(tivoin kohti To,llirr'r.a.a
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LU@TT@PAIVA-

Suomi makaa edelleen
mustan pilven alla.
Arki on selviltlrnista
kunniakkaastl seu-
raavaan aamuun.

Monta )Titysta on
j o ehditty kalastaa tyh-
jziksi. Jos tAt:i menoa
jatkuu, seurauksena
on pula vritvksiste ia
elinkelnoetziin:in hei"k-
keneminen. Toimin
takykyisiA yrityksia on
suojattava "aiheetto-
milta" konkursseilta.

Ihmissuhdeas i  o i  -
takaan ei pitdisi unoh-
taa ylivelkaantumis
vaikeuksiin joutunei-
den kohdalla. Miten
yhteiskunnallinen ke-
hitys ja velkojien taho

20

Poljonko kilo uiiso:uttrr makso,rr?
Saisinko puoli kiloo hgmgii?
Antrrkrrq, minulle ko,ksi kiloo
gstiiuii[isiii sanoja. ja kuusi
gr (rmm q.q, huumorio, j o tta
huomise strr selvig tgisin.
t6rmririvat uudistu-
vaan lainseadantodn?
Tassa aiheita, ioihin
paneuduttiin luento-
osuuksilla.

Omistamisen
ongelma

ItsenAisessii Virossa
Iiehuvat omat sini-
musta-valkoiset liput.

Suomi on himttautu-
massa itaan. Yritys-
vierai lu l la ol imme
kuuntelemassa Nes-
teen liikennepalvelui-
den etabloi tumista
Baltian maihin. Neste
aloitti merentakaisen
kotimarkkinan valloi-
tuksen keszillzi 1990.
Tailki hetkellA Nesteen
vareisse toimii Iteme-

ren rantamilla jo 15
huoltoasemaa. Tallin-
nassa toimivan Neste
Traffic Servisen toi-
mitusjohtaja Osmo
Haaki kertoi, ettA suu-
rimpana ongelmana
koetaan lainseedAn-
non puute kiintean
omaisuuden omista-
misessaja maksusuo-
ritusten kotiuttami-
sessa Suomeen.

Harmitonta
ilakointia

Europee oli vAhiillA
mennA europyor:ille.
Nimittain jAlkikiiteen
sain tledon, etta toi-
sen "yrityskAynnin"



:

I

K(tt(tfiina. Pitkainen Suomen YrittAfiin Keskusliitosto Ddi-
notti suoJidutumista "aiheettomiltol' konkursseitta

kohteena olleen Luc\r
Luke'n erikoisuutena
on t)'rmaystipoin te-
restetjrtjuomat. Lucky
Luke's kuuluu llta-
Sanomien listaamiin
rosvopesiin Tallinnas-
sa. No, kerrankos nyt
luottomieskin erehlry.
Lieko pelastuksemme
arvaamattoman koh-
talon, joka monella
muul lakin taval la
puuttui peliin matkan
aikana.

Osanottajille illal-
l iskutsun alaosaan
painettu "black tie"
juhlisti illallisen pAA-
tapahtumaa, Vuoden
Luottomiehen julkis-
tamista. MerkittAvat
ansiot  yhdistyksen
kurssi- ja koulutus
sektorilla.ia menestyk-
sellinen ura muuten-
kin iuottoalalla olivat
vakuutena Pekka Tii-
likaisen nimitykselle.
Pekasta ei tasse enem-
paa, siile nimitykses-

Arro.nssonot la.usui ghdistgk-
sen puheenjohtajd Tifio
MAki. Conta'rt Oy:stii

tA oli jo edellisessA
Luottolinkisse kahden
slvun verTan.

Risteily
SUOSiOSSA

Risteilyseminaari, j oka
oli muutettu nyt luot-
topzijveksi, kerasi mu-
kavasti kuulij akuntaa
huolimatta nylqrtaan-
tumasta. Luottopiii-
vAtapahtuman tulee
jatkuvasti kehittyA,
jotta rnielenkiinto sii-
hen j atkossakin siiilyi-
si. Te, Luottomiehet
ry:n jasenet olette ke-
hittdmisen avainhen-
kiloita. Muistakaa,
ettd uusi idea ei kos-
kaan ole loukkaus.
Soitelkaa tai kirjoitel-
kaa.

Teitzi kaikkia mu-
kana olleita tervehtien
kiittii heiluttaen ja ys-
tevalisesti hymyillen.

Ulla Salminen

Nuulij(l'ktr/rta'a

Eilpeaitai seur'nsteluo luottomiesten kesken
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TIN{TECISTA

Teksti:
Aila Oivula ja
Pentti Toivonen
Kuvat:
Aila Oivula

TAneirin Hantecin kes
ken jaaneita toita jat-
kaa uusi. r,irei Tek
manni Oy. Kavimme
Pen t t i  To i vosen
kanssa tapaamassa
Tekmanni Ov:ntalous-
johtajaaTapio Virtas-
ta ja luottopA.iallikko
Eero Ahlajokea Mal
milla, jossa puolivuo-
tias yril,vs on toilllinut
kolmisen kuukautta.

Talousjohtaja Ta-
pio Vir tanen kertoi
maaliskuun 17. pdi-
rrd,sti, j olloin Hantecls-
sa oli tilintarkastus.
Kaikki navtti olevan
kunnossa,- mutta en
nen kuln tilinlarkas-
taj ien lausunto allekir-
joitettlin, saapui viesti
Noveran vaikeuksista

Alkoi raskas ja ki-
\iinen tie kohti epa-
mearais ia tapahtu-
mia- V: i l i t tom:ist i
pankkien taholta nau-
lattiin rahoitr-ls kiinni
mearA ty l l e  t aso l l  e .
miki  luonnol l isest i
Vaikeutt i  to imintaa.
LisAksi yhtym:in mak-
suvalmiuden tun'aa
minen \raat i  ornan
osansa.

Kuvioihin tulivat
normaal i t  kr i is ia jan
tunnusmerk i t :  l ea
sing-autot, mJryntisaa-
tavien mlyminen Fac-
toringille jne. Kyl
lAhAn me velkoj  at
nama oireet tunnem-
me. Ni in tunsivat
myoskin Hantecin vel

TEW
Krrikki luotto o,lalla toimiu at
tunteudt uiimekeuiiisen u6rikkii6n
tarinrrn N ouer a-Yhtgmdn u o'iheista

ja luhistumisesta.
Yhtg miiiin kuulunut LVIS- o'lo'n
gritgs Hantec Og kao'tui keskellii
k auneinta suu e a terueiltiij o'loilto'an
emoghtiijn r a,sitteisiin.
Turhaanko - kgsguiit monet,

Totousjohtaja
Tapio Virtanen

kojat. Taloushallin-
non rooli nuuttui luo-
tonantajasta alta\.as
taajaksi, eli alkoir.at
selitysten ja maksulu-
pausten aJat.

Mielenkiintoista oli
kuulla luottopAAllikko
Ahlajoen kertomana
kuinka r':ihAn tuossa
tilanteessa annettiin
arwoa karhukirjeelle.
Paremminkin se koet-
tiin j onkin asteiseksi
l upaukseks i ,  j onka
tun/ln Voi viela to\rin
siirtaa maksamista.

Ta rpeeks i  use in
l.oistuvan puhelinpe-
rinnan kerrottiin tuot
taneenjo ai\.an toisen
laista tuiosta. samoin
uhkaus tavaran toimi

tr :skiel losta tehosi .
Epziasiallisesti k:i5rt
triytyneet velkojat ja
perljien ns. ylilyonnit
jaivat erittein haryinai
siksi eike niille ollut
merkitysta maksujar-
jestelyihin.

Eritvisen raskaana
talousj ohlaj a Virtanen
piti aikaa, jolloin itse
t iesi .  et ta huonost i
kriy. Se oli tosiasia,
johon ei voinllt enda
\.aikuttaa, ol i  vain
osattarra tehdai "takin-
kazintotemppu". Kun
tahan asti oli totuttu
si ihen, et tA kaikki
maksu t hoidettiin ajal-
laan, oltiin nyt vAistA
mAttiitilanteessa, mis-
sA laskun maksami-

sen ajankohta mAA-
revtyi muun kuin ere-
pAirriin perusteella, ti-
lanteessa, jota aiem
min ol is i  o l lut  ni in
helppo rnoral isoida.
Punaisena lankana
lepi vaikeiden aikoj en

Eero Ahlajoki ker-
toi pitAneensei mieles-
saan aj atusta, ette oli
tehtAvei tyotti. t2ille yri-
tykselle tassa tilan-
teessa ja tAmiin lisAk
si pltaydytteva ehdot-
tomasl i  totuudessa
puoleenjos toiseenkin.

K o n k L l r s s i a h a n
naille evailla ei kuiten-
kaan vAltet[u. Jo hei
ndkuun lopussa, kon-
kurssiyrityksen raunl-
oilta nousi uusi, uljas
Suomen Szihkotalo Oy,
joka ryhtyi nevottele
maan keskenjaeneita
urakkasopimuksia it-
selleen. NiitA saatiin
kaikkiaan n. I 70, osa
oli rlusia ja osa kasitti
vain lopun jal\ellA ole -
van tyon. Nlt tawit
tiin myoskin vakuuk-
sia tavarantoimittajil-
le.

Nimi,SuomenSAh-
kotalo O1', muutettiin
3O.9. paremmin LMS-
alalle sopivaksi Tek
manni Oy:ksi. Uskot-
ta\.Lruden ja luotetta-
vuuden saavuttami-
nen onkin Tapio Virta-
sen mukaan erAs kaik-
kein tArkeimpie lahi-
tulevaisuuden tavoit-
teita.

K y s  e l l e  s  s d m m e
kolleegojen asenteista
kriisin aikana EeroAh-
lajoki kertoi toden-
neensa, ette onneksi
luottomies tuntee aina
luottomiehen ja ym-
mArtiiii toista luotto
mieste, jonka on kul-
loisessakin tilanteessa
toimittava tyonantajan
edut huomioonottaen.

Talle tasolla onvoi
tu vaihtaa mielipiteita
ja  as ia l l i s ta  t i e toa
myoskin kilpailij oiden
kesken itse kilpailun
siita mitenkaan karsi-
mdttA, vaan molem
mat osapuolet  ovat
hyoSrneet.

Luottopaiiiuikkii
Eero Ahlajoki
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Kun liikekumppani
nayttea Upsuvan sel-
keistzi sopimuksistaja
alkaa uhkaavasti tun-
tua taloudellisen taD-
pion pelottava henki-
vs. tulee usein ensim-
indisenA mieleen luot-
t o t i e t o l a u s u n n o n
hankkiminen. Monas-
ti mieleen ei sitten
muuta iuolahdakaan.
Jaaoaan  odo t te le -
maan lausunnon val-
mistumista. Unohde-
taan. ettri aika aiaa
kohta ohi.

Peli seis
Sattuioa muutamia
mosia-sittenvanhaan,
hwaan aikaal. ettri
eies vsteveni rvhtvi
raken-nuttamaan"ltsdl-
leen omakot i ta loa.
Hankki hlwiin raken-
nusliikkeen, iolla oli
meneilldAn suurem-
piakin kohteita - pere-
ti rivitaloia. Asiantun-
temustala keiltainndn
kokemu5ta ei urkoit-
sijalta nziin ollen puut-
tunut. Rakennuttaia
oli saanut maksupo-s-
tit sovittua hiukan ta-
kapainoisiksi, joten olo
oli huoleton.

)nHtteen h2iLn ha-
vaitsijo tehdyssa tyos-
se vakavia Duutteita.
Aikataulukin oli Det-
tiinyt pahemman ker-
ran. Rivitalotv6maat-
kin otivat kuulemma
hiuenneetjos eivat ker-
rassaan seisahtuneet.

"TaidanDa ottaa luot-
totiedot. firmahan lie-
nee menossa konkurs-
siin"- tuumi huolestu-
nut ystaviini.

Kuvatunlaisessa
akuutissa tilanteessa
on kiireellisemDea teh-
tavae kuin tildta luot-
totietolausunto. En-
sinnekin sen toimitus-
aika on yleensii pari
ptiivriA, sillzi arkistotie-
toihin ei voida turvata,
koska halutaan tarkis-
taa iuuri tiimtinhetki-
nerrtilanne. Lausun-
toa tilatessaan raken-
nuttaia valistuneesti
kertois i  to imistol le
huolestuttavat tieton-
sa rivitalotydmaiden
seisomista my6ten.
Pahaksi onneksi ios-
kus tilaaj an vihj eet
saattavat . paatya, val-
mllseen lausuntoon
puutteellisesti tarkis-
tettuina.

Mikzili tilaai an saa-
ma lausunto tdteaa ra-
kennusliikkeen hy-
vdksi, on kaksi mah-
dollisuutta: i oko tilan-
ne on todell"a hwe tai
huonot uutisei eivrlt
ole ehtineet toimistol-
le (=pankki ei kerto-
nut). KysgA ei voi tie-
tAii kumpi vaihtoehto
on oikea. Lausunto
saattaa mv6s vahvis-
taa tilaajari kasityksen
eli urakoitsUa onjuuri
niin surkeassa iamas-
sa kuin mflte nalttae-
kin. Entri sitten?

Juristi asialle
Olipa luottotietojen
mukainen t i lanne
hwe tai huono tai Diti-
v6toe tiedot vhtri- to-
deliisuuden 

'kanssa

tahi ei, niin rakennut-
tajan ja rakennusliik-
keen v?ilinen toimituk-
sen viiv2istvmist2i ia
oleel l is ia !uuttei ia
koskeva hiimminki on
otettava toimenDitei-
den lahtdkohdaksi.
Rakennuttaian on ryh-
distaydlttave ja tiiat-
tava kaupparekisterio-
te rakennusliikkeestA.
Sen saaminenhan tun-
netusti kestiid kauan,
mutta ilman sita ei
yhtidtii pystSrtii haas-
tamaan jos sille p2i?ille
satutaan. Saman tien
on hankittava i ostakin
kunnon juris'ti, joka
tietee ia taitaa kavtan-
n6ssA- rakennu6alan
erityispiirteet. Vakuu-
tusyhtidn kanssa on
sovittava. etta iuristin
kustannuksila voi-
daan rasittaa kotiva-
kuutusta, seikka ioka
usein unohdetaai.

Rakennuttai an on
iuristin amlla- kAvn-"nistettava neuvottdlut
. r a k e n n u s l i i k k e e n
kanssa tilanteen sel-
vittamiseksi. Ei nimit-
tAin olisi ensimmdinen
kerta, iolloin raken-
nusliikkeen vksitvinen
ia alaa tuirteniaton-asiakas 

sriikAhtiia tur-
hasta. Ei ole mvos-
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ktiiin sl'ltii unohtaa
virallista tavarantar-
kastaiaa, mikali ei
pAtisti yhteisymmAr-
rykseen todellisista vi-
oista ja toimituspuut-
teista. Juristi kayn-
nistek66n perimis- ja
turvaamistoimenDi-
teet, jos sellaiset k^at-
sotaan aiheellisiksi.

Hyrud renki
Kylla se luottotietolau-
sunto voidaan toki
hankkia, mutta sen
varaan ei Dida tassa
"casessa". lat taytya.
Lausunto on monasti
hwii renki. mutta
is-Anniiksi siiti ei ole.
Se on kuin mikd ta-
hansa ty6kalu - mriA-
rtittvvn kohteeseen oi-
vallirien, mutta toiseen
taas viiLhemmdn sopi-
va.

Srrittiiessii mA2irit-
telemaen vritvksen
luottokelpoisuritta .1 a
elinkaarta, olisi velt-
tiirniitdntA saada tie-
toia useasta eri liih-
te-estii. Tilinoiiiit6sa-
nalyysi on tarpeellinen
aoukeino. mutta sillii-
kin on omat raioituk-
sensa kuten luottotie-
to lausunno l l ak in .
Vaikka viime vuosina
on taoahtunut huo-
mattalvaa kehitystA
tunnuslukui en luotet-
tavuuden stihteen. lie-
nee liioiteltua v:idttaa
tilinpeatosanalyysiA
ainoaksi tavaksi, mil-
kiwitvksen kunto voi-
daan i2irkevin kustan-
nuksin arvioida. No-
peatempoisessa yritys-
maailmassa taseet laa-
haavat aina j:iljesse.

Kun luottotieto- ia
til inp zi iit6 s analyy si -
Dalveluita mainoste-
taan ja kaupataan,
voisi olla oaikallaan
hiukan valistaa kAyt-
t?iii2i, etteiviit sentZiiin
aiiral kaikissa tilan-
teissa luottaisi niiden
kaikkivoipaisuuteen,
kuin Dassi suuriin sar-
viinsa.



1. Kukrr olet ja
mistii tulet?
Yrjo "Yka" Rornppai
nen Pukinmaesta.

2. MftA ket ja
mitii olet teh-
ngt?
Toimin Eldketuruakes-
kuksessa luottova-
kuutustoiminnan ak-
tuaarina. Niin tuo vii-
meinen sana on 1$dlA
niin jenne, ette silla
k i ssank in  tappa is ,
mutta se tarkoittaayk
sinkertasisesti vakuu-
t u s m e k a a n i k k o a .
Nuorena ja kauniina
ol in matemati ikan
opettajana Roihur,rro-
ren Yhteiskoulussa.

3. Miksi  olet
luottoo,lo,llrr?
Se, etki alalle jouduin,
oli kylla ihan sattu-
maa. TehdessAni pro

gradu-tyota nylqriselle
esimiehelleni hAn eh-
dotti alan vaihtoa ja
tassa site n1't ollaan.
Konkurss iennus te  -
mallien rakentelu ja
yritysten tutkiminen
on aika kivaa puuhaa.

4. MikA sinusta
piti tulloisona?
Aj attelin ammattilais-
.jalkapalloilijan uraa,
mutta loukkaantumi-
nen katkaisi haaveilta
siivet. Pettymykseni
purin sitten raivok-
kaalla matematiikan
opiskelulla.

S.Mistiisaatpot-
kua eliimiiiin?
Todellista potkua sa
nanvarsinaisessamer-
kityksessd. saan jalka-
pallovalmentajan teh-
teviste. Toimin nimit-
tziin Puotin$1An Val
tin D-junioreiden val-
mentajana sekd sa
malla jalkapaliojaos-
ton puheenjohtajana.

6. Miksi kiigt/et
kiig kokouksis-
sg?
Pyrin kiiym2iAn aina
kun kalenterissa on
tyhjaa tilaa. Kokouk-
set ovat aina olleet

miellyttavie. Esitel-
mAt j  a keskustelut
ovat olleet hyviii. Ehkri
teoreettisia korkea-
koulupohjaisia tutki-
joiden esitelmiA tai
alustuksia olisin kai-
vannu t  enemman,
mutta alalla toimimi-
nen on kyllakin niin
konkreettista, ettelvAt
ne ehki i  k i innosta
muita kolleegoja.

T.Luottolinkki?
Luen heti. Juttujen
taso niiyttiiA myAs pa-
rantuneen, kiitokset.

S.Konkurssinii-
kgmiit?
Hieno juttu vain tut-
kuoille. SelvAehan se
oli kun arvopapereita
siirreltiin pinosta A pi-

noon B ja mi1li vaihtoi
taskua, eihAn siitA mi-
taan s)'nty'nyt. Talous-
j ohtaj a oli arvokkaam-
pi kuin tehtaan tuo-
tantoj ohtaja, parem-
mat katteet kun sai ra-
halleen pelkiliA siide-
lyl1lziL. Niin, taloustie-
de on ainoa tieteenala,
i oka altaa samaar ky-
"svrnvkseen tiismiille6n
e-ri v-astauksen ja edel-
lei oli vain yksi ntiky-
ma.

9. Mille n.o;uroit
viimeksi?
VenAl2iiselle demanti-
alle. Mies seisoi kau-
parl ulkouolella [ihje
muovikassi kAdessA
eik€i muistalut ollko
menossa vai tulossa
kaupasta. Alkaa hie-
man vaikuttaa suoma-
laiselta talousnziky-
mziltA vai mitri.

10. MitA ho,luat
kgsgii ghdistgk-
sefta?
Onko lama purrut j Zi-
senmaksujen maksa-
miseen? ltittaa tah-
don erityisesti hy'vin
hoidetusta tyosta eU
kiitos menneesta vuo-
desta ja valoisampaa
tulevaisuutta.

LPT
Perinfokonserni

vdrmislqq sdctldvctsi
LPT Lokimieslen Perintatoimisto Oy

LPT Yrityslokimieh et Oy
Perinta-Forum Oy

LPI Lakimlesten Pe nftloimisto Oy LPI Ytilyddktmiehet Oy led4tit:F9n!m,9y. _. _
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