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Kiloittajien lehdessa esittamat
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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 peetoimittaiaa ia runsaslukuinen innostunut toimituskunta,.lonkakokoonpano onvaihdellutl'r"rosien
mittaan.
Itse lehden tekoa on kaikenkaikkiaan leimannut yhdisfrksen kokousten rytmittama impulsiivinen tyo, jossa kunkin numeron erAs
tZirkezifunktio on ilmoittaa jiisenistdlle tulevasta kokouksesta ia toisaalta kertoa adikkelin
muodossa edelli-sestZikokouksesta varsinkin
niille. "aina
iotka eivat siihen ehtlneet. Linkki on
pyrkinyt, jAsenten yhteydenpidon
myos
lisaksi, osaltaan ammattitaidon ia tiedon lisiiAmiseenj ulkaisemallaluolloalaanliitty'viea rl ikkeleita, valottamalla ja popularisoimalla alaan
liitty'vea tutkimustyotii sekii kertomalla esim.
alaa koskevista lainsAedannon muutoksista.
Elimme voimakasta taioudellisen muutoksen aikaa. Lama heilauttelee io vhteiskunnan
rakenteita. Meilre luottoalan ahmattilaisilta
vaaditaan yhA tiukemmilla markkinoilla yhei
enemman. Muutoksessa saattaa aina Diilla
mvos mahdollisuus.niin vksilolasollakuih or
ganisaatioidenkin eliimAsSA.Yksi meidan organisaatiomme, yhdlstj,ksen, vahvlluksista on 01lut toimihenkiloiden kierto eri tehtavissa. kuitenkin hallitusti siten, ettA iatkuvuuden edut
turvataan. Vuodenvaihdetubkin ielleenmukanaan uuden kokoonpanon yhdi;q.ksen halhtukseen. samoin taoahtuu Linkin toimitusneuvoston osalta. NAin kvkenemme osaltamme
vastaamaan muutokslin alalla ia vhteiskun
nassa uusin ja luorein ideoin.
Lampimet onnentoivotukset kjmmenvuotiaalle Linklllemme ja menestystA Uudelle Vuodelle.
Perttl Nykanen
Paatoimittaja

Luottomiesten
hallituksen
uudet idsenet

esiftdrt5rvflt

Helena Pahlman
I. Missd gritgksessii tgiiskentelet, tehtiint(tsi ja taustasi?
2. Toimintasi ghdistgksessdi
ko ska olet tullut j iiseneksi jne,
3. MitA asioitaghdistgksen
tuIisi kehittiiii toiminnossaan ja
mitkii ouc;t o,lo;n gteiset kehitgstarpeet?
4. Onko luottoalorn o;roostrrs
riittiiuii?
Eltei, mitkti olisiuqt
keirwja sen kohenttrmiseen?
5. MitA ongelmia. niiet luottoalalla oleurrn tiillii hetkellii?

1. Toimin Suomen
Asiakastieto
Oy:n
markkinointipaallikkdnA. Vastuualueisiini kuuluvat asiakas;
suhteet. markkinointi
ja myy'nti. Olen oliut
Asiakastiedon palveluksessa kolme r''uotta. Sita ennen olen
tyo skennelly't kahden
pankkiryhmAn palveluksessa sek?itletotekniikkayrityksessA. Aikaisemmat tehtiivAni
ovat aina liitt)'neet y'ritysasiakkasiin suunnattuun markklnointiin ja asiakaskoulutukseen. Koulutukseltani olen taloustieteiden maisteri.
2. Liityin yhdistyksen
jAseneksi vuonna
199O. Olen osallistunut aina mahdolli
suuksien mukaan yhdistyksen tilaisuuksiin
ja kokenut yhdistyksen toiminnal hyvin
vireAnd.
3. MlelestAniyhdisffksen olisi h)'ve avautua
entista enemman jasenkuntaansa piiin.
O sallistumiskynnys
tilaisuuksiin on alentunut kaiken aikaa,
mutta uskon, ette on
kuitenkln monia jaseniA, jotka voisi aktivoida toimintaan vaikkapa markkinoinnin
keinoin. Markkinoin-

tikeinoja voisi ehka
hy6dy'nteA my6s yhdistyksdn imagon kehlttamisessa. Emme
suinkaan ole kabineteissa nyhjaevie hissukoita, vaan aikaamme seuraavia ja itseiimme kehittAviA aktlivisia ihmisie.
4. Arvostus kai lAhtee
oman ty6nsA ja sitii
kautta alansa arvostamisesta. Oman tydn
arvostushan ei suinkaal merkitse muiden
aliarviointia. Tervette
itsetuntoa voisimme
kylle lisete eli aika
paljon on kiinni meista itsestemme.
5. Luottoalaa ravistellaan siine misse muitakin.
Ongelmaksi
saattaa muodostua
vaikean taloudellisen
tilanteen syyllisten etsinte ja osoittelu luottoalalta. Vikaa on varmaan niin syslsse kuin
sepissAkin, mutta
markkinaosuuksien
kasvattaminen taannoin alalla kuin alalla
johti harkitsemattomiin ylilyonteihin ja
l6yhakatisyyteenkin.
On ikAv:i:i, jos syyllisiksi leimautuvat vain
luottoalan henki16t.
Jatkuvaa parantumista tietenkin toivoo piiAtdksentekotiianteen
informaation laajuuteen ja ajantasaisuuteen.

miselle ia neiden suhteiden I'ujittamiselle.
Naisse tehtavissA
Luottomiehet on jo perinteisesti onnistunut
h1vin.
Uskon, ettii
hallitus uudessa kokoonpanossaan keskittyy nAiden tehtiiviensii huolelliseen ja
uupumattomaan hoitoon.

Olli Kivelii
1. Toimin markkinointij ohtaj ana Tietoperinte Oy:sse, vastaanTieto p erinta -yhtio i d e n
markkinoinnista seke
Tietoperinta Oy:n yntysperinta- ja lakiasiat-osastoista. Aikaisemmin tydskentelin
Suomen Yritysrahoitus Oy:ssA rahoitusneuvottelUana ja raho itu sp aellikkon a.
Koulutukseltani olen
juristi.
2. JAseneksi liityin samaan aikaankuin aloitin ty6ni TietoperinnAssA eli kevAiillA
199O. Rivijasenena
olen pyrkinyt osa-llistumaan mahdoilisimman aktiivisesti yhdistyksen j:i-4estamiin tilaisuuksiin.
Vuoden
1992 olin mukana
myds koulutustoiminnassa.
3. Mielest?ini tiillaisella yhdistyksellA on
kolme perustehtiiviiii;
vaikuttaa ympAristoonsa ja yhteiskuntaan luottoalan etuj,irjestona ja asiantuntijarla, tukeaja edesauttaa jesenistonsa arnmatillista kehittyrnistdia hankitun arnmattifaidon siijlyttamista
sekZi toimia forumina
yhdistyksen jiisenten
keskinziisten sosiaalisten suhteiden solmi-

4. Luotto-organisaatio
koetaal nykyaan yritysten t€irkeaksi menestystekijiiksi. Luottohallinnon ja luotonvalvonnan onnistumisen myotA joko seisotaan tai kaadutaan.
Kun
Suomessa
meni lujaa, nehtiin
luottohallinto mlynnin
esteeksi ja hidasteeksi. Nyt onneksi ymmerretaen varsin kattavasti se, etta luottohallinto toimenpiteilliiiin ja asiantuntemuksellaan viimekS.desse ratkaisee sen,
tekik6 myyntiorganisaauo kaupan vai antoiko lahjoituksen.
Arvostuksen siii\'ttamiseksi ja Isaamiseksi edelly4etii2l:rluottoala-lta jatkuvaa uudistumista sekA kyps),ytta ja kykya reagoida muuttuviin olosuhteisiin niin yritysten j a

kuluttajien kayttayrymisessakuin lainsae
diinnossiiLkin.
5. Alan ongelmat ovat
meille kaikille niin jokapaiveiste elemea,
etten haluaisi vaivata
Iukij oita niiden kertaamisella.
Sen sij aan alan
haasteina ovat mielestiini vuonna 1993 voimaan tulevat lait kuluttaj ien velkaj erj estelysta ja yritysten saneerausmenettelystd
sekii uusi laki velkojien keskinaisesta maksunsaantioikeudesta.
MitA nuo lait pitiivAt
sisallazin ja miten ne
kaytann6ssa toimivat,
siinZipii piihkiniiii purtavaksi.

Yrjii Stenberg
1. Olen Suomen suurimman po stim)ryntiliikkeen Oy Hobby HalI
Ab:n talousptie[ikkd,
iossa tehtavassa vastaan yhtion taloudesta ia hallinnosta. Yritylisemme myyntiylitti
pAiittyneenA \,'uonna
5OO miljoonar markan rajan.
2. Luottomiehet ry:n
jeseneksi tulin kolmatta vuotta sitten.
Ennen hallituksen jAsen]rytta seurasin toimintaa rivuasenena,
3. Yhdistyksen toiminta on kiisittiiZikseni
aktiivista ja hyvin jasenneltyzi. Erityisia
kehitystarpeita on vaikea osoittaa. Luonnollisestijokaisen on seurattava aikaansa, erityisesti alalla, jolla on
tapahtumassa paljon,
esim. muutoksia lain-

N:iin \rrnmiirrettyne on
nak6i alki;lmeinen
-kohta
varmasti omiaan lisiiiimiidn luottoalan awostusta.
5. Luottoalan teim:inhetkiset onqelmat ovat
varmasti kdikille lukii oille tarpeettomankin
iuttuia.- HAlwttAviii
on, eita maksuvaikeuksiin ai autuu entista
suurembi miiiirii sellaisia ilimisiii ja yrityksiA, ioilla olisi halu
lioitaa dsiansa tunnollisesti. mutta ioilta
Duuttuvat tiihAn nvt
bdellytykset yleisdn
taloudellisen tilanteen
seurauksena.

seedannossa.

4. Luottoalan arvostusta rasittaa ehkZise,
etta naiden kys)'rnysten kanssa tekemisiin
joutuvat ihmiset ovat
usein kosketuksissa
j otenkin nagatiivisten
asloiden kanssa. Asian toinen puoli on se,
ettti luotonvalvonnalla ia oikealla luottoasi-oiden hoidolla pyritAzin turvaamaan eri
tahojen intressej?i.
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KBI?AHEOVA[?
Yrityksess€i heitii on yksi tai kaksi tai tusina
tai ehkzi klmmeniajopa satoja. Tana \.uonna he ovat entista kovempien vaatimusten
edessd. Heilta odotetaan -tehokkaampaa
vhii enemmAn.
yhd parempia tuloksia ja
toimintaa. He kohtaavat muutoksia vmod.rislossd. vritvksessa.asiakkaiden t6iminnassa. He iarvitsevat tietoa ia osaavat
hankkia silzi.
KeitA he ovat? Avainhenkiloitzi. HeitA
on yrityksen kaikilla tasoilla ja mitA erilaisimmissa 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 monipuolista informaatiota, jalostaa sifti ja osata pukea saamansa tiedot kokonaisuudeksi. Luotto- ja perinteimaailmassa on selvae,
ettii avainhenkllollA pitziA olla laaj at yhteistyo- ja kontaktiverkostot. Verkostojen luom i n e n . y l l e p i l o .j a l o s t a m i n e nj a t a i d o k a s
kzi1n
to vaatival palion vaivaa. Verkostoon
voi kuulua esimiehi:i, alaisia, oman yrityk
sen henkiloitA, kilpailijoita, yhteistyokumppaneita, niin mylie kuin reskontranhoitajia, parkinjohtajia, pankkivirkailijoita, huoltomlenla.

Avainihmine n tietaa oman tehtAv:insii.
merkitlrksen osana koko yrit-vstA, hAn ymmArtZiAoman osastonsa osana koko yrifrstA, hzin tietaa oman yrityksensA paikan
toimialalla. n:ikee toimialan merkityksen
koko kansantaloudessa ja joutuu ajattelemaan Suomea kokonaisuudessa, nimeltd
maailma.
Avainihmisen on oltava aktiivinen. h:inen on hankittava tietoa, kierrettAv2i, keskusteltava ia katsottava asioita uudestaan.
Hanen on hyvA muistaa, ettzi myos muut
ihmiset voivat olla oikeassa tai taysin vaerAss:i.
Tdmh aika vaatii avainhenkilolt?i todella
hyviiZi pelisilmiiA, torjuntaa ja hyokkeyksiii. Samanaikaisesti hZinen oitAti olla mitA
s u u r i n e p d i l i j d .k u n n o n p e s 3 i m i s t i .p a h l n
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 luottotappioina, lisd€intJ,'neinAkonkursseina, kadonneina asiakkaina, vielA on paljon nAkemzittZl, uutta kohdattavana ja paljon uutta tietoa metsdstettdv€i. Aseet on hiottava mesApuna
taruuskuntoon. Kaikinkeinoin.
ainakin ja itsest2iAn seh'yltenii Luottomiesten verkosto.

Ei voi olla alleviivaamatta. ettA Luottomiehet on osa t2illaista verkostoa. ionka
osaava avainhenkilo rakentaa. Veikosto
toimii osaltaan uuden tiedon imoulssina.
a s i a n l u n l U o i t t e nk a u l . t a s o p i v a n a d r s y k keenAsyventyvAn tiedon hankkimiseen. Tietenkin kannattaa hyodyntzizi muitakin verkostoia. mutta luonnollisinta verkostoaarr
ei kukaan j ii.rkeve voi jattaa kiyttAm:ittA.
Helena Pahlman
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LUOTrcLINI{IN
JAVtrSI
PAAbinrittaj dt y htii kAnAA

Teksti: Risto Suviala

tuskr-lnnaksi nimettiin
Marjatta Huikarinen,
Heikki Jartela, Lassi
Kantola ja allekirjoit
yklrinen peatoi
tanut. Kokoonnuimme
mittajaja toimi
kerran tai pari Sorneitl-lsneu\rosto otsissd Vilhovuorenhuja
tivat aikamoi
4:ssa silloisissa Oi
sen \.astuun py).taes
saen minua kirjoitta- keusperinnin ja Luotmaan jutun yhdistyk- tokustannuksen tllois
semme j Asenlehden sa ihmettelemaanmita
Luottolinkin 1O-vr-ro- lehden teko oikein on.
tistalpaleesta. Olerr tri meill:i kell:irin o1lut
siita mitaan kokemus
han jaa\ri ainakin leh
ta. Varmasti jokainen
den kolmen ensinnlaioli ammatissaan teh
sen vuoden osalta.jol
loin toimin Linkin pAA- nyt paljonkin ki{allitoimittajana. MLltta sia toit:i - Heikki oli kai
ehkd tunnen lehden jonkun kirj ankin saa
teon ja siihen llitq,'vat nut valmiiksi. Mlrtta
t u n n e l m a t " s i s e i l t e i klllA lehden teko on
pAin" tavallista parem- jotain muuta.
Jokaisen toimitl-ls
mln.
,Alleki4 oittanut va- kunnan jasenen tlrli
littiin Luottomiehet miettia kokousta varry:n puheenjohl aj aksi ten ehdotr,rksialehclelr
r.uode1le1983. Kr-rten nimeksi. Lehden pe
jokaisella puheenjoh- rustarkoitll ksena on
taj alla ennen j aj zilkeen toimia yhdistyksen jri
oli minullakin tanre senten keskinaisenA
saada aikaan 'jotain yhdyssiteend. Halu
simme valttea lehden
pysl''vaa", joka samal
muodostumista vhdls
la olisi tzirkeiiA.
tyksen hallituksen Aei
Hallitus olijovuonnitorveksi "vlhAAltA
na 198l Raimo Jiirvialas"j Asenist6onpAirr.
salon ollessa puheen
j o h t a j a n a p o h t i n u t Teim:in rruoksi ihas
tuimme yksimielisesti
oman lehdenjulkaise
mista. Senjalkeen aja- Marjatan mukanaan
tus oli saanut levd.tA. tuomaan ehdotukseen
H e t i v u o d e n 1 9 8 3 lehden nimeksi: Luot
tolinkki. Nimi kuvaa
alussa lehden toimi
8

lehden tehtavaAtoimia
linkkhzi jdsenten vA
lillA. ennen kaikkea
niiden jasenten vAlil
le, jotka eivat paase
kei)'.maankokouksissa
j a muissa yhdisSrksen
y1'rteisissAtapahtu
missa. NeitAjeseniAon
perAti 90 o/okoko jAsenkunn:rsta.
Lehden teosta olisi
tuskin tullut yhtaan
mitAAn ellemme olisi
saaneet arllmattimaista apua. Soitin luok
katoverilleniHelsingin
Sanomien nykl,iselle
prizitoinittaj alle Janne
den perustamisessaja
Virkkuselle, joka sii- kAynnistAmisessa on
hen aikaan toini He
aivan keskeinen. Ussarin poliittisen toimi
kallan sanoa, ettzi il
tLlksen esirniehena. nan hanta LllottolinktielAisiko hAn ketAAn kie ei olisi. 'lhi ainakin
solliYaahenkiloA mai- Iehti olisi jo kauan sitnitsemaani tehta\-Aan. ten lopettanut. MariitJanne ei tiennyt, mutta loi lehden ilmeen,
ta kehotti solttamaan valitsi kirjapainon, loySanorna Ov:n toimit
si valokuvaajanj a paljon paljon mlruta. Leh
LalaKoulurl
rentol
le
A n t e r o O k k o s e l l e . den nirlen alusta asti
Soitin Okkoselle,joka kAytoss:i ollut trlkoa
suor:rlta k:iclelt:i suo
su on myos hAnen kAsitteli minulle entistA sialaansa. Lehden te
oppilastaan Mariitta
kemiseen olleellisesti
Himdliiisti. Hamalai- liitt]'\'a kilre ei olllrt
nen toimi siihen ai- hiinelle ongelma.
kaan Pauligilla lehdis
trnsilnmdisendkir
j a japainona toimi Heltopaallikk0na
Paula-tlrttojenesimie- singin Liikeki{apaino
henA.
Oy. Kirjapainoj ouclut
Mariitan rooli leh
tiin vaihtamaan \rasta

vuonna 1991. Siihen
aikaan Liikekirj apaino
oli Vuorikadulla lzihelIA Pukevaa. Pari peivAA ennen lehden
"dead linea" Iuin $61IA) lehden oikovedoksen ja vein sen korjattuna Helsingin keskustaruuhkai Hpi kirjapainoonjuuri ennen
sen sulkeutumista.
Viimeisena mahdollisena hetkeni lehden
sinivedos oli valmis,
jonka kavin viele ty6paikaltani OulunkylAstri ajaen tarkistamassa. Siihen aikaan
oli hankalaa, kun sinivedokseen saattoi
tulla sellaisia uusia
virheitzi, joita ei oikovedoksessa ollut. Si-

nivedokseen ei enaa
saanut kuin suurin
piirtein yhden merkin
kasittevie ko4'auksia.
Nykyiseila ki{apainotekniikalla kai voidaan
sinivedokseenkin tehdzi laajempia kon'auksia ja muutoksia.
Koin pzizitoimittajan tyoni kovasti helpottuneen silloin kun
Liikekirj apaino muutti Konalaan Porintien
ja Kehe Ykkdsen kainaloon. Sielte sentean
ldytyi aina autolle
parkkipaikka.
I lm o itu s hankin nassa oli ainakin alkur'rrosina suuria hankaluuksia. Kun katseli lehden ilmoituksia,
oli helppo arvata mita

yri$rksin halituksen j a
toimitusneuvoston jasenet edustivat. [,ehden levikki oli ja on
edelleen l.OOOkappaleen luokkaa, minkd
l'uoksi J/Iitysten mainonnasta vastaavat
suhtautuvat perustellusti kdittisesti lehteen
"normaalina" ilmoitusvalineene. Kontaktihinta per lukija muodostuu varsin korkeaksi. Kannatusilmoittelu on asia erikseen.
Itseileni on lehden
tekemisesta Mariitan
ajoilta jaenF mieleen
esimerkiksi, ettA ilmoitukset tulee olla aina
aukeamar vasemmalla puolella, koska ar-

ri6iden julkaisemiseen. Artikkelisivut
Luottolistalehteen ilmestyivAt vasta Luottolinkin perustamisen
jAlkeen.

f 983 ja Tukholmassa

r984.
Annenpeetoimitta-

jakautena lehden toimitusneuvosto kokoontui vanhan Aspotalon hallintoneuvoston huoneessa. NaaAnne
purihuoneessa tyoskentelevA kauppaneuvalmis
vos
.{"E.Vehmas tietehtiiviiiin
dusteli kerran toimihuolella
tusneuvoston kokoukAnne Leppdld-Nilsson
sen paetyttya Annelta
"Mika kokous sie[e on
oli valittu toimitusneuvostoon jo lehden toi- kun tulee sellainen
sen ilmestjmis\,'uoden
savun haju?". Sehdlr
eli 1984 alusta. Pee- oli Martti Kuurtamon
toimittaj an vastuu hA- tupruava piippu, joka
nelle annettiin kahta
oh herattanyt kauppavuotta mydhemmin.
neuvoksenmielenkiinAnne olijo kirJoittanut
non. Tiettavzisti Martti
Luottolinkkiin \,'uonna ja piippu eivat enaa
1984 ki{a-arvostelun,
tAnzi pAiviinii kuulu
ioka olivksi hii'nen ide- yhteen.
bistaan lehden kehitAnnen aikana toitamiseksi. Mydhem- mitussihteerin tehtamin Anne kirjoitti li- viA hoiti Kari Martiala
sea a-rvosteluja luot- Turusta kesin. Annen
toalaa kasittelevista kannalta oli "kova
ki4oista. Minne ovat homma" liiLhettiiS leharvostelut LinkistA hri- den materiaali Turvinneet? Voisiko arvos- kuun taittoa varten.
telut saada takaisin
Yhteistyo vaati varlehden palstoille?
masti kummaltakin
Toisena uutuutena
tavallista enemman.
Anne toi lehteen luotKehut Anne lZiLhettAii
toalan nimitysuutiset,
ilman muuta Karille
jotka ovat hyvin seu- arnmattimaisesta tairattu palsta yhdistyktosta ja muusta avussen uusien iesenten ta. Faktorin taustan
palstan tapaah. Ongel- takia kirj apainotyd oli
mana nimitysten julKarille tuttua.
kaisemisessa on se,
Valokuvat tulivat
tikkelit on kuitenkin
miten tietojen keruu
lehteen aina viime tilehden pziAasia.Auke- organisoidaan onnis- passa. Kuvien karhunaman oikeaa puolta
tuneesti.
ta oli Annen naisellipidetrien arvokkaamPaatoimittaj an teh- silla hartioilla. Alusta
pana puolena. Se, etta tAvAja yleensii ki{oitasti "hovivalokuvaajasivumaeren tulee olla taminen Luottolinkna" toiminut Erkki
neljAlki jaollinen, tuo kiin tuntui Annesta
Markko teki poikkejoskus ongelmia. Itse mielekkiiriltri, koska
uksen. Herrasmiehekriytin "tziyttosiurna"
luottoalasta ei oltu nA Markko toimitti
joskusjesenhakemuspaljoa kirl'oitettu. Jutkuvat aina ajoissa.
lomaketta, mihin l,'rn- tujen hankinta jaettiin
Kunniajri.sen S.A.
marteekseni muutkin
toimitusneuvoston jaPerret soitti yleensA
ovat turvautuneet.
senten kesken.
heti lehden ilmestymiSiitA olen erityisen
Matkajuttuj en teko sen jiilkeen piiiitoimittyy'tyv:iinen, ettri Luotkuului p?izitoimittajan tajalle ja aina l6ytyi
tolinkki oli Suomen en- erikoistehtAviin. It:ikiitoksen sijaa. Jotkut
simmAinen luottoalan
yleison osaston ki4'oivallan matka l'uonna
artikkelilehti. Markki1986 kuuluu tiisstl tukset tuntuivat harnoilla oli siihen aikaan suhteessa Annen mie- mittavan Perret'e,
myos edelleenkin il- luisten
muistoj en mutta eihdl asioista
mestyvEi Luottolistajoukkoon. Tosin hdn voi aina olla yhte miellehti. Lehti toimi tuo- oli ha4'oitellut matka- Lii.
hon aikaan keskittyen
reportaasien tekoa jo
Lehden arvostelipelkzi.stzidnmaksuhziiiK o o p e n h a m i n a s s a joista puhuttaessa on

tautui
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helppo yhtyA Annen
mielipiteeseen. Kritisoijat eivAt yleensl ole
valmiita kirjoittamaan.
Sevoijohtua siita, etta
asioiden paperille panerninen vaatii harkintaa, tosiasioiden tarkistamista ja lopuksi
mielipiteensa perustelemista. On helpompi
"aukoa pAAtd.drl" vapaamuotoisesti.
Anne ndkee hyvdksi, ettii hallituksen puheenjohtaja on lehden
toimitusneuvostossa.
Silloin hallituksen ja
lehden tekijdiden yhteistyo on turvattu. On
vain pidettava huolta,
ettei Linkki toimi pelkestaan hallituksen
aanitorvena.
Annen paatoimittajakaudella oli keskustelua siita, ette lehti
ilmestyisi vehemmen
kuin neljA kertaa \,'nodessa. Lehden toimittaminen harrastuksenomaisesti ja paaosin vapaa-aikana
koetaan usein raskaana. TAst?i huolimatta
Anne koki paetoimittajuuden mielenkiintoisena.ia kehittevena
tehtAviinii, j ohon fronantaja suhtautui eritt2iin my6nteisesti.

oli vzilillA p zizitoimittajana numerois sa l-2/
88.
Pertti osallistui aikanaan silloisen PohjoismaidenYhdyspankin ja4 esuimftin kirjoituskilpalluun, jonka hiin voitti. Pertti valitsi kuitenkin pankkiuran toimittaj an
uran sijasta. Tasta valinnasta Luottomiehet
ry voi olla tyytlwdinen,
silla tunnetaanhan
Pertti hy'van luottopdiillikdn prototyyppi-

na.
Paatoimittajana

joutuu seuraamaan
tavallista tiiviimmin
luottoalan ammattiki4'allisuutta ja {ehtiei pystyAkseen pA:iki{oituksissaja muuten tarjoamaan jasenist6lle ajankohtaisinta tietoa. Erityisen
tarkkaan Pertti seurasi pankkien kuukausikatsauksia.
Perlin aikana ilmoi
tuksia lehteen saatiin
hyvin. Iimoitushanklnta oli jo vakiintuneeseen tapaanjaettu
toimitusneuvoston jasenten kesken. Pertilla oli aina yksi mainos
ja yksi artikkeli reservissa silta varalta, ette
j oku luvattu j uttu jAisi
saamatfa.
Jesenist6 sai muuPertti I valitsi tamaan otteeseen tutustua my6s ki4alliaikanaan
seen kulttuuriin. Perpankkiuran
tiltA l6y'tyi tarvittaessa
Seuraavala paatoirrdttilanteeseen sopiva
tajalla Pertti Penna- runo maustamaan
sella oli kuten edeltii- ajankohtaista luottojtillAzin pehmeti lasku
asiaa.
lehden vastuullisimToisin kuin Anne
malle paikalle. Pertti niin Pertti matkusti
oli valittu toirnitusneuaina Turkuun taittavostoon r,'uoden 1985 maan lehtezi Kari Maralusta, Ensimmaisen
tialan kanssa, ioka
jutun h2iLnki{oitti nuedelleen jatkoi Linkin
meroon 4/85 .jAsen- toimitu s sihte erinA.
postia- palstalle ai- PertillA on varsinainen
heesta "MitZi on perinkoti Salon seudulla,
tataito?" Paetoimitta- joten matka Turkuun
jan tehtavan Pertti otti oli hoidettavissa. Taitvastaal lrroden 1987 toon Karin kanssa
alusta. Hanjatkoi teh- meni aikaa noin puoli
tavassa moden 1988 paivee.
loppuun siten, etta
Taittamisen lisziksi
Anne t,eppiili-Nilsson
Kari valokuvasi paljon
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lehden juttuja. Muun
muassa Pertin tekemii
haastattelu Simo Kiiriiviistii (4/88 on Karin kuvaama. KdrAvin
haastattelu on omasta mielest€ini yksi parhaista Luottolinkissa
koskaan julkaistuista
artikkeleista.
Helsingin Liikekirjapaino saa Perlilta vilpittomet kiitokset hyviistii yhteistydstii. Kirjapainossa Jouko Jokinen ja Harri Venhola olivat todella palvelualttiita kaikissa
niisse ratkaisevissa
viime hetken asioissa,
joita lehden tekemisessA voi tulla vastaan.
Tekstien tarkistus
suoritettiin siten, ettZi
Jukka Marttila hoiti
oikolul'un, koska pAiitoimittaja saattaa olla
"sokea"ldltamaan painovirheitA. Senjiilkeen
Pertti itse kavi viela
kirjapainossa luke
massa "sinarin".
Pertin aikana toimitusneuvosto kokoontui useimmiten

Suomen Aslakastiedossa, koska Mikko
Parjanne oliyhdistyksen puheenjohtaja ja
toimitusneuvoston iasen. Kuten Anne niin
myds Pertti nakee, etta
on hyvA, jos hallituksen puheenjohtaia on
mukana toimitusneuvostossa.
Uusina asioina iehtea varten saatiin valmiiksi mediakortti ilmoitushankintaa helpottamaan.
Pertti
kay'nnisti uutislinkin,
j ossajulkaistiin sellaisia luottoj uttuj a maaseutulehdistA, jotka
eivAt ylittrineet valtakunnallisten lehtien
uutis\nnystii.
Myos
sadnnollinen puheenjohtajan palsta kZiynnistyi Pertin aikana.
P:iAtoimittaj ana
Pertti jAi kaipaamaan
j eseniston mielipiteite
ja keskustelua lehden
similla. Linkin tarkoitushan olisi toimia
yhdistyksen jdsenten
vtilisenZikeskustelu- ja
tiedotusfoorumina.

I i?Tl'
""*

Edellisistzi p,ietoimit,
tajista poiketen seuraava pAetoimittaia
Jari Nuorinko oli ehnen tehtaven vastaanottamista
vuoden
1989 alussa ollut vasta varsin lvhven aian
luottoalall;. AlaIe iari
oli tullutvuonna 1987.
Uudenlainen liiht<i,
kohta lehden vetemisessd oli Linkille hyvAksi. Myl,ntitehtAvissa aikaisemmin olleena Jari kaltti jutuissaan tuoretta kieita.
Juttuja hAn teki ilmaviksi runsaalla krrvituksella. Jari oli lehtemme ensimrndinen
valokuvaava pAatoimittaja.
Monet j esenista
muistavat eraasse yhdislyksen kokouks-essa kiivdrm Arhdkkzi:in
keskristelun kunniajaisen S.A.Perret'n ia
Jarin vrililki, j ossa Pe-rret antoi ohleita uudelle peetoimittaialle

siita, mite j ournalismi
on. TAmri "yhteenotto"
j ohtui epziiiemiittA sukupolvien valiseste
kuilusta. Niimri asiat
on Jari jzilkeenpeiin
pannut elamanviisautena talteen.
Jari teki ensimmaisen juttunsa Luottolinkkiin jo ennen kauttaan priritoimittaiana.
Juttu oli matkareportaasi Luottomiesten
Dublinin matkasta numerossa
Tame
'iuttu oli 3/88.
Jaria Dar'varhaimmillaan ia
masti sillii oli'merkityste vahttaessa Jaria
lehden prizitoimittaiaksi. Kafsokaa vaii<ka
Iehden kansikuvaa.
Sen ldmmin tunnelma
on melkein kzisin kosketeltava.
Paatoimittaiana
Jarin liniana o11,ettti
lehti syntyy yhteistydnzi. Kullakin toimitusneuvoston ld.senellAoli
omat pals[at vastuullaan. Aila Oivulan
mukaantulon toimitusneuvostoon Jari
koki erityisen positlivisena toimintavarmuuden kannalta.
Kuten Pertti niin
my6s Jari kAvi taittamassa lehden Kari
Martialan luona Turussa. Jarilla taitaa
olla sukua Turussa
pAin.
Joustat'uutta Jari
pit5ri keskeisenA lehden tekemisen ominaisuutena. Joustavuutta pitaa l6yrya niin toimitusneuvoston, toimitussihteerin kuin
ki{apainon puolelta.
Vaikka Luottolinkki ei ollut Helsingin
Liikeki4'apainolle iso
business.niin paino ia
siellA erityisesti Joulio
Jokinen oli valmis
mukautumaan LinkkiA varten.
Alituisen ongelman
-kuten
Jarin aikana
ennen Jaria ia tulee
olemaan hzinen iAlkeenkin muodosti lehden aikataulussa pysyminen. Moottorina

toimija toimii edelleen
se, ettri kokouskutsu
julkaistaan lehdesszi.
Ja yhdistyksen seerltojen mukaan kutsu
on toimitettava iesenille tietty aika ennen
kokousta. Ellei kutsua
julkaistaisi lehdessA
on olemassa suurivaara, ette lehti alkaisi ilmestye aina vain my6nemmln.
Uutena palstana
Jarin aikana alkoi iImestya kyselytuoli,
jossa haastatellaan
kerrallaan vhtA vhdistyksemme.izisenla.Jasenten aktivoinnissa
osallistua Linkin tekemiseen kohtasiJari samoja vaikeuksia kuin
kaikki muutkin paritoimittajat.
Srirnbolina tvdnsri
jatkdjalle lehderi priAtoimittajana Jari luo\,'utti seuraaialleen svlin mittaise-n paksdn
puu\rntin. Kynzi tulee
sAilyttA:i kulloisenkln
paatoimittajan tyohuoneessa neky'\ialla
paikalla muistuttamassa ihmisie klrlan
mahdista.
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Pertti tr
toteutti

haaveensa

Nykyinen peetoimittaja Pertti Nyk&inen
poikkeaa siinei suhteessa edeltAjistziiin,
etta hZirt ei ollut osallistunut Luottolinkin
tekemiseen ennen
paatoimittajuuttaan,
mika alkoi numerosta
2/9 I . Eli tavallaan hrin
oli samassa asemassa
kuin lehden ensimmEijnenpaatoimittaia.
Salainen intohiino
Pertillzi lehtimiesurasta oli kuitenkin aikanaan ollut. Han oli
pyrkinytSanoma Oy:n
to imittaj ako uluun,
mutta ei pAiissyt sillii
kertaa sis:ille. Karsinta oli ankaraa.
Pertti on paailkirioi
tuksissaan kEskittyirvt
yleisiin talouselziindn

trendeihin. Luottoalan
lakiuudistuksista hAnen ei ole tarvinnut
ki4'oittaa, koskayhdistyksen puheeniohtaia
iimo Miki on "nitani't
jasenistdn hyvin nii!tA asioista aian tasalla
omalla palslallaan.
Paatoimittai ana
Pertti on tuonuf lehteen liiketaloudellisen
niikokulmal. ioka on
aikaisemmin- iaanvt
vzihemmzille htiomi<ille.
Pertti olisi halunnut saada Linkkiin ioidenkin entisten idsenien haastatteluia.
Erityisesti Raimo Iliskivi:n henkilokuva oli
hrinen svdAnta€in lahellA. Kuh Pertti on n\t
kertonut luopuvansa
tydkiireiden- vuoksi
pAAtoimittajan tehftivaste, on Ilaskiven ia
muiden mielenkiintoisten henkil6iden
haastattelut tulevien
pAAtoimittajien ty<ilistalla.
Parin viimeisen
vuoden aikana Linkin
kirjapainoa onjoudutIU Vanntarnaanuseaan
otteseen. Milloin on
kiriapaino mennvt
korikurssiin. milloin
on ollutjokin muu sJ,T/.
ViiiirinkAsitvsten vdlttSmiseksi toilettakoon,
etta Helsinsin Liikekirjapaino jatkaa nykyAiin toimintaansa
WSOY:n hrtiirvhti6nA.
Moniiri r,riosiin ei
ole ollut keskusteluia
lehden tekemisen 1-opettamisesta tai edes
ilmestymisen harventamisesta. Yhdistyksen -iAsenist6ltii saadun palautteen mukaan Luottolinkki luetaan samana Daiveina
kun se ilmeitw.-siite.
Se
kertoo palionmikA tarve" idsenlehdellA on meiile kaikille.
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Reijo Aarnio
hallintopeelikko
Suomen
Asiakastieto Oy
Ratamestarinkatu I
OO52OHELSINKI
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O1450 VANTAA
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Eldketurvakeskus
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00521 HELSINKI
puh. 9O-15 I I
Seppo Palmu
osastopaallikko
Korpivaara Oy
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Olli Kivelii
markkinointijohtaja
Tietoperinta Oy
Ratapihantie I 1
OO52OHEI,SINKI
puh. 15 631
Y{o Stenberg
talouspAAllikko

HobbvqqllAb
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HameenTle | 5 /

Jaana Uponen
osastopAellikko
Luotonantajain
Osuuskunta
Lakkisepenkuja 2 A
02600 ESPOO
puh. 9O-513 7l I
Anna-Maija
Urpelainen
osastopaallikko
Oy Teboil Ab
Bulevardi 26
OOl8OHELSINKI
p u h . 9 O - 6 1 88 1 1

00560 HETSINKI
puh. 9O-777 6Ll

Luottoalanneuvottelukunta
Puheenjohtaja
Helena Pallman
markkinointipeiiillikko
Suomen
Asiakastieto Oy
puh. 9O-148861

Jasenet
Tom Ahlroos
luottopzieillikkd
AIiB Asea Skandia Oy
l,assi Kantoia
osastopaelikko
Suomen
Yhdyspankki Oy
Pertti Larwa
luottopa:ilikko
Sennrna

Sela Lehtonen
talousjohtaja
Perheauto Oy

Veikko Semi
luottopArillikko
Oy Stockmar-m Ab

Kari Mekikrirki
luottopZiiillikko
Kaukomarkkinat

Risto Suviala
konsulttijohtaja
Perimistoirnisto
Contant Oy

Oy

Mikko Pa{anne
toimitusj ohtaja
Suomen
Asiakastieto Oy

f\r

Tilintarkastajat
Luotonvalvoja
Auli Niemi
Siemens Oy

Varatoimitusjohtaja
Kimmo Oksa
Hakaniemen
Laakariasema

Varatilintarkastajat
Luottopee[ikko
Pekka Laurila
Huber Oy

I2

Kassaprizillikko
Olii Ruotsalainen
LemminkAinen Oy

Luottomiehet- I(reditmennen
ry:n varsinainensy5rskokous
'V'
/v-t
03.11.1992,G

Pankinjghtojq Pekko,
**fil#,HH#
Konttltren esltelmdlfliiss'A

Ylndistgksen siiiintiimiiiiriii.seen
sggskokoukseen oli srro;punut n.
7 OO henkinen luottomiesjoukko
ualitselmaqn ghdistgksellemme
uutta hq.llintoa j a kuuntelemo:qn
oj rrnkohtaisio kokorrs,esitelmiii.
Vuoden 1992 varsinaisen sl4rskokouksen pitopaikaksi oli valittu
iuhlava hotelli Strand
i nter- C o ntine ntalin
Ballroom, ioka useimmille oli trittu io noin
vuosi sitten vietetyistii
yhdistyksemme 30r.motisiuhlista. Kokouksen esitelm6itsiidinA olivat hiliattain'riroden luottbmieheksi
valittu luottooAdllikkd
Pekka Tllfikainen
Valtameri Oy:stii sek?i
pankiniohtaia- Pekka
i(onttinen
Suomen
Yhdyspankki Oy:stri.

Varsinalnen
syyskokous
Yhdistvksemme ouheeni5htala
riho
Miikl- totesi alkupuheessaan luottoalan
elAviin korkeasuhdanteen aikaa, koska
monta lakiuudistusta
on eduskunnassa k?isitelkivAn5.
Lis2iksi
myds alioikeusuudistus on saatu keyntiin.
Puheenjohtaja ftainitsi my<is ulosottomaksuien nousevan n. 40
o/oila sekii tuomioistuinmaksuj en jopa yli
4O o/o:lla lAhitulevai
suudessa.
Alkupuheensa Ja tervehdyksense ielkeen puheenjohtaja
Mdki avasi varsinaisen
sy5rskokouksen. Kol4

kouksen laillisuuden
ja paetosvaltaisuuden
toteamisen i iilkeen valittiin koko-uksen Duheenjohtajaksi ldkiasiain osaston johtaja
Anne Iepp&il&i-Nilsson
Aspo Oy:ste, joka ryhtvi rutinoidusti
tvdsthm:izin kokoulisen
esityslistaa. Krisiteltavina asioina olivat
mm. talousarvionvahvistaminen vuodelle
1993 sekA uuden hallituksen valitseminen
seuraavalle 3-!'uotistoimikaudelle.
Yhdistyksemrne rahastonhoitaja, luottopiirillikk<i Seppo Palmu Korpivaara Ov:stii
esitti tal6usarvion-vuodelle 1993, jonka mukaan idsenmaksu siiilyy s-amalla tasolla
kuin vuonna 1992.
Talousarvion mukaan
Luottolinkki- -panosta|aisenlehteen tullaan
maan erittziin paljon.
koska lehden katsotaan olevan tzirke?i
mediaveiline ja se palvelee my6s niite jeseniii, joilla ei asuinpaikkansa tai muun swn
takia ole mahdollisirirs
osallistua aktiivisesti
vhdistvksen
izblesui-miin
iilaisriulisit.t,
Rahastonhoitaj a Seppo Palmun esittame
talousarvio hwriksvttiin vksimielisesli.
minke jiilkeen siirrlt-

I
I

tiin valitsemaan uutta
ha-llitusta seuravalle 3lrrotiskaudelle.
Uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi
valittiin annettujen ehdotusten mukaisesti
markkinointioriiillikkd
Helena
P-ahlman
Suomen Asiakastieto
Oy:stri, varapuheenj ohtaj aksi luottoj ohtaia Pentti Toivonen
Onninen Ov:stii. uul
siksi hallituksen iiiseniksi talousDfti-llikkd
YrJii Stenbbrg
Oy
Hobbv HalI Ab:sta ia
markkinointijohtaja
Olli Kivelii
Tietooerinta Oy:s&i. Ha[ituksen varsinaisina iesenind iatkavat hallintopadllikkd ReijoAarnio
Suomen Asiakastieto
Oy: stii, yhteysp?iiiillikko Pertti Nykiinen

Eliiketuwakeskuksesta, hallintop?iiillikkd
Jaana Uponen Suomen Luotonantaiain
Osuuskunnasta ji jaostopiirillikkd AnnaMaija Urpelainen Oy
Teboil Ab:sta. Kokouksen lopuksi valittiin
viela varsinaiset ia varatilintarkastai ai tulevalle toimikaudelle sekri kahdeksan iAsentii
luottoalan neuirottelukuntaan.
Kokousviien hlvziksyttyA esityslistan mukaiset kasiteltevet asiat, kokouksen puheenjohtaja
Anne I-eppiinii-Nilsson
piiAtti varsinaisen
syyskokouksenja siirsi ouheenvuoron \,'uodeil 1992 luottomiesnimityksen saaneelle
luottopii?illikk6 Pekka
Tiilikaiselle.

I
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Kokousesitelmd
konkurssikierteen
syistii ja
muodoista sekd
lama-Suomessa.
Vuoden 1992 luotto
mieheksl vallttu h-rot
topAiillikkOPekka'lii
likainen Valtameri
Oy:sta kiitti yhclistvksen hallitusta huornionosoituksest:l ja to
tesi esitelmAns:ialuksi, ettei hAn aio k:isitellai aj ankohta ista
lama aihetta, \'aan
keskittyy lzihinn:i k:isittelemAdn konkurs
si aihetta eri nak6kul
mlsta.
Konkurssihan on.
kuten lakirniehet sen
]rleensanrdArittelevAt,
tilanne jolloin vhtion
omaisuus luovutetaan
konkurssiin.
Konkurssiin lnenenlistA
pyritaan viimeiseen
saakka v:iltt:imAAn,
koska siina haviavAl
hywin monet osapuo
let ja se Lulkitaan
yleensei kielteiseksi
toimenpi te eks i.j oka
aiemmin leinlasi Vrit

lAjAd enemmAnkuin
tanA peivene. Korr
klrrssin ennakoiminen
on, kuten tiedAmme,
hankalaa mutta jos
tarkastelee syita, jotka monissa tapaukslssa ovat johtaneet vritvksen konkurssiin, on
havaittardssa tietty.jA
yhtAlAistyksi:i, joita
o\rat esimerkiksi:
\/r_ifl/s

ci

(errr:rr

li

k:ransa
- yhtion johdon taso
on heikko. liian vA
hdn keskijohtotasoa
- kiristynvt rahamarkkinatilanne
huimasti noussrlt
reaalikorkokanta
liszi:intynyt inllaatir)
heikentvneet suh
clannendkvmAt
tehostunril. .iopa ag
ressiivinen perintii
kzil'tAnto
- tuonnin ja viennin
epatasapaino
- kiristvneet vakuLrsja 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

"NAkgmiit AliispAift"

t'

{

-

-

Konkurssihake
musten jattaminen on
lisa:'intynyt huomattavasti kahden rriime
vuoden aikana. Vuonna 1991 jiitettiin n.
6100 hakemusta ja
mAAren ennakoidaan
liseantyvan kuluvan
r.uoden aikana. Tilastojen mukaan 52 7o
ko nkurs s ih ake mu ksista oli velkojien jzitt:imie kun \.astaavasti
48 (y'0
hakemuksista oli
velallisen itsej AttAmid..
T:imA heijastanee velkojien kzilsimettom],y
den lisaantynista ja
konkurssiin hakemi
sen \rnnyksen madaltumista. Toisaaltavoi-
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rl4an ehkei myds vetiiii
johtopeat6s yrittiijien
moraalin lievasta heikentjrmisestei.
Konkurssitilanteen
vAlttAmdrniseksi tulisi
hy'vissii ajoin ryhtye
riittaviin toimenDiteisiin. LuottoDaiiliikkd
Pekka Tiilikaisen mukaan keinot konkurssin toriumiseksi olisivat m;n. uudistaa ia
saada yhtidn orgafisaatio kuntoon, asettaa meiiratietoiset tavoitteet luottohallinnolle, koordinoida ia
tiismentaii luottohdllinnon ja m].Smtiorganisaation Wdtehtiiviri
seka vaatia Dankeilta
ja muilta raEoittajilta
reaustrsempaa asennetta luottojen my6nttimiselle seke iemekiimpiiA otetti vakuuspolitiikkaan.
Luotto o riAllikkd
Tiilikainen irskoo konkurssikierteen iatkuvan edelleen koska taIouden kehitvs iatkuu
heikkona i a liori<otaso
pysyy korkeana. Esitelmrinsi i rilkeen luottoD#iliklid Pekka Tiiliklainen luor,rrtti puheenvuoron illan toiselle esitelmOitsijalle
pankinj ohtaj a Pekka
Konttiselle Suomen
Yhdyspankki Oy:stri,
joka esitti pankkialan
nakemyksie vallitsevasta luottolamasta,
ja
pankkikriisista
pankkien luottoriskien hallinnasta.

Kokousesitelmii
rahoitushuollosta
ja luottoriskien
hallinnasta
Pankinjohtaja Pekka
Konttinen Suomen
Yhdyspankki Oy:stA
esitti esitelmensa
aluksi kiitoksensa vhdistvksellemme mv6tiirnielisestzi suhtautumisestamme oankkialan edustaiaa kohtaan. Hen totesi, ettii
tiina peiivena on perin
16

' Ua. seurd.kuntd" k'n'Jnteli",,.

harvinaista, ette iokin
witvs tai taho kutsuu
vieiaakseen henkilditii paljon parjatusta
pankkimaailmasta.
Pankinjohtaja
Konttinen kertoi Dankkien toimintaa- luotonannon ia riskienhallinnal osalta kritisoidun kovakouraisesti mutta tosin oikeutetusti. Hen mainitsi,
ettzi valtion oankeille
antama tuki menee
nykyisin
vanhojen
syntien paikkaamiseen. Pankit on huonon taloudellisen tilanteensa '"uoksi Dakotettu palaamaanhs.
peruspankkitoimintaan, jotta kasvavat
luottotappiot j a jerjestiiLrnrittomait luotot voitaisiin hillitysti pitaa
KUNSSA.

Pankkien rahoitustoiminta on kahden viime !'r-roden aikana heikentyn]'t pankkien ja
niiden asiakkaiden
huonontuneen taloudellisen tilanteen iohdosta. l,ainansaanti
on vaikeutunut kun
vakuusvaatimukset
ovat kiristvneet. korkokanta <in pysynyt
korkealla tasolla ia
pankkien seka yritys-

Jiireiiii
tietoa
taloudesto

ten luottokelooisuusluokitukset 6vat pudonneet. mikti samalla on vaikeuttanut
mm. valuuttaluottojen
saantia.
PaeDaino
oankkien rahoifustoiminnassa on siirtyn''t
asunto- ja opintolainoien sekA korkeakorkoisten talletusten
markkinointiin,
kun
taas yrityspuolella luoton kysynte ja taionta ovat hilientvneet
oleellisesti. Yritysluottoia ei enae markkinoida n:ilryvillA kampanj oilla vaan luottoja
tarjotaan harkitusti ja
valikoidusti.
Luottoriskien hallinta vaatii Dankeilta
yhzi suurempaa panostusta ia ammattitaitoisempaa perehtymistri riskiasiakkaiden
ongelmien ratkaisemiseksi. Asiakkaan kokonaistilan arvioiminen vakavaraisuutta,
kannattavuutta
ia
maksuvalmiutta anhlysoimalla edesauttaa
oikeiden johtopaetdsten tekemista kun tervehdvttzimiskelooisia
gityksie pyritiidn valitsemaan asiakaskannasta.

ghdistyksen

LuottorlskejA pyrirAiin lisziksi minimoimaan kZiymAllA sAAn
nollisesti koko asiakaskalta ltipi, puuttumalla mahdolllsiin
vakuusvaj eisiin, listaamalla riskirajalla
toimivia yrityksla seka
vrityksia, joilla on jarj estemattomie luottoj a taikkajulkisia maksuhziirioitzi. LlsAksi on
asiakasseurantaa tehostettu ia toimenplrlesrnrnniielmialaadittu, jotta ongelmat pys
t\.ttaisiin ratkomaan
j :iLrkeviilki tavalla myos
ennalta arwaamatto
missa tllanteissa.
Yrilzsten resurssit,
liikeideat ja mahdolli
set kilpailuedut on syyta huomioida kun terr.ehd]'ttZimistoimenpiteite suunnitellaan.
Toimenpiteet luokitellaan kahteen eri ryhmean, kuten pankin
asemaa parantaviin
toimenplteisiln, jotka
ovat esimerkiksi lisA-

vakuuksien saaminen,
lainapeaoman alenta
minen ja luottoriskin
jakaminen seka pankin ja asiakkaan tilaa
parantaviin toimenpiteisiin, joita ovat mm.
yrifksen
oman pea
oman vahvistaminen,
yrifksen kulu- ja tasesaneeraus, taloushallinnon kehittami
nen, kannattamattomien liiketoimintoj en
mlynti, rahoituksen
uudelleenj zirjestelyt
sekA ulkopuolisten
konsulttiyritysten
kAytto eri tarkoituksiin.
Mikzili edellA mainituista toimenpiteiste ei o1eapua ja asia
kasyrityksen tila ja
toimintaedellytykset
nAyttAviit toivottomilta voidaan viimeisenA
vaihtoehtona kayttaA
hallittua konkurssin
suunnittelua. Piiiitarkoituksena on suunnittelun ar'ulla aiheuttaa mahdollisimman

vAhAn vahinkoa kaikille intressiryhmille j a
pelastaa elinkelpoiset
liiketoiminnan osat.
Jos yritys ajautuu
konkurssitilaalj a realisointitoimenpiteisiln
on ryhdyttava, pyri
taan tassa asiassa
vapaaehtoisuu teen,
mikA palvelee molempia osapuolia.
Pankit ovat Yiime
vuosina kayttaneet
ongelmaluottojen perinn2lssEiulkopuolisia
perimis- ja asianajo
toimistoja ja saadut
kokemukset tamankaltaisesta yhteistyostA ovat pA2[osin olleet
Pankkien toimenpiteet ja ratkaisumallit ovat luottorlskien
hallinnan osalta pitkAIle kehiteltyjA mutta osaavien henkil6resurssien puute vaikuttaa osaltaan siihen, etta nAlry'viA ja
konkreettisia tuloksia
riskien hallinnassa

saamrtetaan hitaasti.
Pankinj ohtaj a Pekka Konttisen mukaan
tarkeinta olisi kuitenkin lyhyellA aikavAlillA
kehittaa pankkien ja
asiakkaiden vuoropuj otta
helukykyzi,
myonteisempZia ilmapiirie voitaisiin luoda
tulevia luotto ja asiakassuhdeneuvotteluja
varten l2ihitulevaisuudessa.
Kokouksen p:izitlttyZi kirj oittaja mietti
kotimatkallaan illan
aikala kuultua samalla kun ihaili hotellin
kaunista sijaintia Pitkeinsillan kupeessa.
Mielessii liikkui myoskin toivomus tummien pilvien viiistynisesta Suomen talouselAmAn taivaalta sek?i
yhta suoraviivaisen
tien loyt)'misesta kuin
kuunsillan heijastus
veden pintaan marraskuun kolmalnen pAiviin iltana.

I(oko Lvls-tekniikka
samassapaketissa
T e k m a n n i O y o n k o t i m a i n e nL V I S - u r a k o i n t i i n ,
a u t o m a a t i o o n ,e r i k o i s k o h t e i d e np r o i e k t o i n t i i n
j a k i i n t e i s t c i t e k n i i k k a aenr i k o i s t u n u ty r i t y s .
A m m a t t i t a i t o i n e nj a k o k e n u t p r o j e k t i h e n k i k i s t < i m m e
h a l l i t s e ev a a t i v a t L V I S - k o k o n a i s t o i m i t u k s e t .
Ku n k aik k i jiir jes t e l md t o n s o v i te ttu y h te e n ,
o n t o i m i v u u s t a a t t u j a a i k a t a u l u tp i t i i v i i t .

Tekmanni
I7

Va'ihteleuin

l(tivoin

kohti

To,llirr'r.a.a

oo

oo

LU@TT@PAIVASuomi makaa edelleen
mustan pilven alla.
Arki on selviltlrnista
kunniakkaastl
seuraavaan aamuun.
Monta )Titysta on
j o ehditty kalastaa tyhjziksi. Jos tAt:i menoa
jatkuu, seurauksena
on pula vritvksiste ia
elinkelnoetziin:in hei"kkeneminen. Toimin
takykyisiA yrityksia on
suojattava "aiheettomilta" konkursseilta.
Ihmissuhdeas i o i takaan ei pitdisi unohtaa ylivelkaantumis
vaikeuksiin joutuneiden kohdalla. Miten
yhteiskunnallinen kehitys 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 (rmmq.q,huumorio, j o tta
huomise strr selvig tgisin.
t6rmririvat uudistuvaan lainseadantodn?
Tassa aiheita, ioihin
paneuduttiin luentoosuuksilla.

Omistamisen
ongelma
ItsenAisessii Virossa
Iiehuvat omat sinimusta-valkoiset liput.

Suomi on himttautumassa itaan. Yritysvierailulla
olimme
kuuntelemassa Nesteen liikennepalveluiden etabloitumista
Baltian maihin. Neste
aloitti merentakaisen
kotimarkkinan valloituksen keszillzi 1990.
Tailki hetkellA Nesteen
vareisse toimii Iteme-

ren rantamilla jo 15
huoltoasemaa. Tallinnassa toimivan Neste
Traffic Servisen toimitusjohtaja Osmo
Haaki kertoi, ettA suurimpana ongelmana
koetaan lainseedAnnon puute kiintean
omaisuuden omistamisessaja maksusuoritusten kotiuttamisessa Suomeen.

Harmitonta
ilakointia
Europee oli vAhiillA
mennA europyor:ille.
Nimittain jAlkikiiteen
sain tledon, etta toisen "yrityskAynnin"

:

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

Ddi-

Nuulij(l'ktr/rta'a

Arro.nssonot la.usui ghdistgksen puheenjohtajd
Tifio
MAki. Conta'rt Oy:stii

I

kohteena olleen Luc\r
Luke'n erikoisuutena
on t)'rmaystipoin terestetjrtjuomat. Lucky
Luke's kuuluu lltaSanomien listaamiin
rosvopesiin Tallinnassa. No, kerrankos nyt
luottomieskin erehlry.
Lieko pelastuksemme
arvaamattoman kohtalon, joka monella
muullakin
tavalla
puuttui peliin matkan
aikana.
Osanottajille illalliskutsun alaosaan
painettu "black tie"
juhlisti illallisen pAAtapahtumaa, Vuoden
Luottomiehen julkistamista. MerkittAvat
ansiot yhdistyksen
kurssi- ja koulutus
sektorilla.ia menestyksellinen ura muutenkin iuottoalalla olivat
vakuutena Pekka Tiilikaisen nimitykselle.
Pekasta ei tasse enempaa, siile nimitykses-

tA oli jo edellisessA
Luottolinkisse kahden
slvun verTan.

Risteily

Eilpeaitai seur'nsteluo luottomiesten kesken

SUOSiOSSA
Risteilyseminaari, j oka
oli muutettu nyt luottopzijveksi, kerasi mukavasti kuulij akuntaa
huolimatta nylqrtaantumasta. LuottopiiivAtapahtuman tulee
jatkuvasti kehittyA,
jotta rnielenkiinto siihen j atkossakin siiilyisi. Te, Luottomiehet
ry:n jasenet olette kehittdmisen avainhenkiloita.
Muistakaa,
ettd uusi idea ei koskaan ole loukkaus.
Soitelkaa tai kirjoitelkaa.
Teitzi kaikkia mukana olleita tervehtien
kiittii heiluttaen ja ystevalisesti hymyillen.
Ulla Salminen
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sen ajankohta mAArevtyi muun kuin erepAirriin perusteella, tilanteessa, jota aiem
min olisi ollut niin
helppo rnoralisoida.
Punaisena lankana
lepi vaikeiden aikoj en
Eero Ahlajoki kerpitAneensei
mielestoi
Krrikki luotto o,lalla toimiu at
saan aj atusta, ette oli
tunteudt uiimekeuiiisen u6rikkii6n
tehtAvei tyotti. t2ille yritarinrrn N ouer a-Yhtgmdn u o'iheista
tykselle tassa tilanja luhistumisesta.
teessaja tAmiin lisAk
si pltaydytteva ehdotYhtg miiiin kuulunut LVIS- o'lo'n
tomasli totuudessa
gritgs Hantec Og kao'tui keskellii
puoleenjostoiseenkin.
k auneinta suuea terueiltiij o'loilto'an
KonkLlrssiahan
emoghtiijn r a,sitteisiin.
naille evailla ei kuitenTurhaanko - kgsguiit monet,
kaan vAltet[u. Jo hei
ndkuun lopussa, konkurssiyrityksen raunloilta nousi uusi, uljas
Suomen Szihkotalo Oy,
joka ryhtyi nevottele
maan keskenjaeneita
urakkasopimuksia itselleen. NiitA saatiin
kaikkiaan n. I 70, osa
oli rlusia ja osa kasitti
vain lopun jal\ellA olevan tyon. Nlt tawit
tiin myoskin vakuuksia tavarantoimittajille.
Nimi,SuomenSAhkotalo O1', muutettiin
3O.9.paremmin LMSalalle sopivaksi Tek
manni Oy:ksi. Uskotta\.Lruden ja luotettavuuden saavuttamiTotousjohtaja
Luottopaiiiuikkii
nen onkin Tapio VirtaTapio Virtanen
Eero Ahlajoki
sen mukaan erAskaikkein tArkeimpie lahikojat. Taloushallintr:skiellosta tehosi. tulevaisuuden tavoitnon rooli nuuttui luo- Epziasiallisesti k:i5rt teita.
tonantajasta alta\.as
triytyneet velkojat ja
Kys ellessdmme
taajaksi, eli alkoir.at perljien ns. ylilyonnit
kolleegojenasenteista
selitystenja maksulu- jaivat erittein haryinai
kriisin aikana EeroAhpausten aJat.
siksi eike niille ollut lajoki kertoi todenMielenkiintoista oli merkitysta maksujarneensa, ette onneksi
kuulla luottopAAllikko jestelyihin.
luottomies tuntee aina
Ahlajoen kertomana
Eritvisen raskaana luottomiehen ja ymkuinka r':ihAn tuossa
talousj ohlaj a Virtanen mArtiiii toista luotto
piti aikaa, jolloin itse mieste, jonka on kultilanteessa annettiin
arwoa karhukirjeelle.
tiesi. etta huonosti loisessakin tilanteessa
Paremminkin se koetkriy. Se oli tosiasia, toimittava tyonantajan
tiin j onkin asteiseksi johon ei voinllt enda edut huomioonottaen.
lupaukseksi, jonka
\.aikuttaa, oli vain
Talle tasolla onvoi
tun/ln Voi viela to\rin osattarra tehdai "takin- tu vaihtaa mielipiteita
siirtaa maksamista.
kazintotemppu". Kun j a a s i a l l i s t a t i e t o a
T a r p e e k s i u s e i n tahan asti oli totuttu
myoskin kilpailij oiden
l.oistuvan puhelinpe- siihen, ettA kaikki
kesken itse kilpailun
rinnan kerrottiin tuot
maksu t hoidettiin ajal- siita mitenkaan karsitaneenjo ai\.antoisen
laan, oltiin nyt vAistA mdttA, vaan molem
laista tuiosta. samoin mAttiitilanteessa, mis- mat osapuolet ovat
uhkaus tavaran toimi
sA laskun maksami- hyoSrneet.

TIN{TECISTA
TEW
Teksti:
Aila Oivula ja
Pentti Toivonen
Kuvat:
Aila Oivula

TAneirinHantecin kes
ken jaaneita toita jatkaa uusi. r,irei Tek
manni Oy. Kavimme
Pentti
Toivosen
kanssa tapaamassa
Tekmanni Ov:ntalousjohtajaaTapio Virtasta ja luottopA.iallikko
Eero Ahlajokea Mal
milla, jossa puolivuotias yril,vs on toilllinut
kolmisen kuukautta.
Talousjohtaja Tapio Virtanen kertoi
maaliskuun 17. pdirrd,sti,j olloin Hanteclssa oli tilintarkastus.
Kaikki navtti olevan
kunnossa,- mutta en
nen kuln tilinlarkastaj ien lausunto allekirjoitettlin, saapui viesti
Noveran vaikeuksista
Alkoi raskas ja ki\iinen tie kohti epamearaisia tapahtumiaV:ilittom:isti
pankkien taholta naulattiin rahoitr-ls kiinni
mearAtylle tasolle.
miki luonnollisesti
Vaikeutti toimintaa.
LisAksi yhtym:in maksuvalmiuden tun'aa
minen \raati ornan
osansa.
Kuvioihin tulivat
normaalit kriisiajan
tunnusmerkit: lea
sing-autot, mJryntisaatavien mlyminen Factoringille jne.
Kyl
lAhAn me velkoj at
nama oireet tunnemme. Niin tunsivat
myoskin Hantecin vel
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ktiiin sl'ltii unohtaa
virallista tavarantarkastaiaa, mikali ei
pAtisti yhteisymmArrykseen todellisista vioista ja toimituspuutteista. Juristi kaynnistek66n perimis- ja
turvaamistoimenDiteet, jos sellaiset k^atsotaan aiheellisiksi.

Hyrudrenki

Kun liikekumppani
nayttea Upsuvan selkeistzi sopimuksistaja
alkaa uhkaavasti tuntua taloudellisen taDpion pelottava henkivs. tulee usein ensimindisenA mieleen luottotietolausunnon
hankkiminen. Monasti mieleen ei sitten
muuta iuolahdakaan.
Jaaoaan odottelemaan lausunnon valmistumista. Unohdetaan. ettri aika aiaa
kohta ohi.

Peli seis
Sattuioa muutamia
mosia-sittenvanhaan,
hwaan aikaal. ettri
eies vsteveni rvhtvi
raken-nuttamaan"ltsdlleen omakotitaloa.
Hankki hlwiin rakennusliikkeen, iolla oli
meneilldAn suurempiakin kohteita - pereti rivitaloia. Asiantuntemustala keiltainndn
kokemu5ta ei urkoitsijalta nziin ollen puuttunut. Rakennuttaia
oli saanut maksupo-stit sovittua hiukan takapainoisiksi, joten olo
oli huoleton.
)nHtteen h2iLn havaitsijo tehdyssa tyosse vakavia Duutteita.
Aikataulukin
oli Dettiinyt pahemman kerran. Rivitalotv6maatkin otivat kuulemma
hiuenneetjos eivat kerrassaan seisahtuneet.
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"TaidanDa ottaa luottotiedot. firmahan lienee menossa konkurssiin"- tuumi huolestunut ystaviini.
Kuvatunlaisessa
akuutissa tilanteessa
on kiireellisemDea tehtavae kuin tildta luottotietolausunto.
Ensinnekin sen toimitusaika on yleensii pari
ptiivriA, sillzi arkistotietoihin ei voida turvata,
koska halutaan tarkistaa iuuri tiimtinhetkinerrtilanne. Lausuntoa tilatessaan rakennuttaia valistuneesti
kertoisi toimistolle
huolestuttavat tietonsa rivitalotydmaiden
seisomista my6ten.
Pahaksi onneksi ioskus tilaaj an vihj eet
saattavat . paatya, valmllseen lausuntoon
puutteellisesti tarkistettuina.
Mikzili tilaai an saama lausunto tdteaa rakennusliikkeen hyvdksi, on kaksi mahdollisuutta: i oko tilanne on todell"a hwe tai
huonot uutisei eivrlt
ole ehtineet toimistolle (=pankki ei kertonut). KysgA ei voi tietAii kumpi vaihtoehto
on oikea. Lausunto
saattaa mv6s vahvistaa tilaajari kasityksen
eli urakoitsUa onjuuri
niin surkeassa iamassa kuin mflte nalttaekin. Entri sitten?

Kylla se luottotietolausunto voidaan toki
hankkia, mutta sen
varaan ei Dida tassa
"casessa".lattaytya.
Lausunto on monasti
hwii renki. mutta
ei ole.
Juristi asialle is-Anniiksi siitimikd
Se
on
kuin
taOlipa luottotietojen
- mriAhansa
ty6kalu
mukainen
tilanne
hwe tai huono tai Diti- rtittvvn kohteeseen oiv6toe tiedot vhtrito- vallirien, mutta toiseen
'kanssa
taas viiLhemmdn sopideliisuuden
va.
tahi ei, niin rakennutSrrittiiessii mA2irittajan ja rakennusliiktelemaen vritvksen
keen v?ilinen toimituksen viiv2istvmist2i ia luottokelpoisuritta .1a
elinkaarta, olisi veltoleellisia !uutteiia
koskeva hiimminki on tiirniitdntA saada tietoia useasta eri liihotettava toimenDiteite-estii. Tilinoiiiit6saden lahtdkohdaksi.
nalyysi on tarpeellinen
Rakennuttaian on ryhaoukeino. mutta silliija
distaydlttave
tiiatkin on omat raioituktava kaupparekisteriosensa kuten luottotiete rakennusliikkeestA.
tolausunnollakin.
Sen saaminenhan tunVaikka
viime vuosina
netusti kestiid kauan,
on
taoahtunut
huomutta ilman sita ei
mattalvaa kehitystA
yhtidtii pystSrtii haastamaan jos sille p2i?ille tunnuslukui en luotetsatutaan. Saman tien tavuuden stihteen. lienee liioiteltua v:idttaa
on hankittava i ostakin
tilinpeatosanalyysiA
kunnon juris'ti, joka
ainoaksi tavaksi, miltietee ia taitaa kavtankiwitvksen kunto voin6ssA- rakennu6alan
daan i2irkevin kustanerityispiirteet. Vakuutusyhtidn kanssa on nuksin arvioida. Nopeatempoisessa yrityssovittava. etta iuristin
kustannuksila
voi- maailmassa taseet laahaavat aina j:iljesse.
daan rasittaa kotivaKun luottotieto- ia
kuutusta, seikka ioka
til inp ziiit6 s analyy si usein unohdetaai.
Rakennuttai an on Dalveluita mainosteiuristin amlla- kAvn- taan ja kaupataan,
"nistettava
voisi olla oaikallaan
neuvottdlut
hiukan valistaa kAyt.rakennusliikkeen
kanssa tilanteen sel- t?iii2i, etteiviit sentZiiin
aiiral kaikissa tilanvittamiseksi. Ei nimitteissa luottaisi niiden
tAin olisi ensimmdinen
kaikkivoipaisuuteen,
kerta, iolloin rakenkuin Dassisuuriin sarnusliikkeen vksitvinen
viinsa.
ia alaa tuirteniaton
-asiakas
sriikAhtiia turhasta. Ei ole mvos-

noon B ja mi1li vaihtoi
taskua, eihAn siitA mitaan s)'nty'nyt. Talousj ohtaj a oli arvokkaampi kuin tehtaan tuotantoj ohtaja, paremmat katteet kun sai rahalleen pelkiliA siidelyl1lziL.Niin, taloustiede on ainoa tieteenala,
i oka altaa samaar ky"svrnvkseen
tiismiille6n
e-riv-astauksenja edellei oli vain yksi ntiky-

gradu-tyota nylqriselle
esimiehelleni hAn ehdotti alan vaihtoa ja
tassa site n1't ollaan.
Konkurssiennuste mallien rakentelu ja
yritysten tutkiminen
on aika kivaa puuhaa.

4. MikA sinusta
piti tulloisona?
1. Kukrr olet ja
mistii tulet?
Yrjo "Yka" Rornppai
nen Pukinmaesta.

Aj attelin ammattilais.jalkapalloilijan uraa,
mutta loukkaantuminen katkaisi haaveilta
siivet. Pettymykseni
purin sitten raivokkaalla matematiikan
opiskelulla.

2. MftA ket ja
mitii olet tehngt?
S.MistiisaatpotToimin Eldketuruakeskua eliimiiiin?
kuksessa luottovakuutustoiminnan aktuaarina. Niin tuo viimeinen sana on 1$dlA
niin jenne, ette silla
kissankin tappais,
mutta se tarkoittaayk
sinkertasisesti vakuutusmekaanikkoa.
Nuorena ja kauniina
olin matematiikan
opettajana Roihur,rroren Yhteiskoulussa.

Todellista potkua sa
nanvarsinaisessamerkityksessd. saan jalkapallovalmentajan tehteviste. Toimin nimittziin Puotin$1An Val
tin D-junioreiden valmentajana sekd sa
malla jalkapaliojaoston puheenjohtajana.

3. Miksi olet
luottoo,lo,llrr?

sg?

Se, etki alallejouduin,
oli kylla ihan sattumaa. TehdessAni pro

6. Miksi kiigt/et
kiig kokouksisPyrin kiiym2iAn aina
kun kalenterissa on
tyhjaa tilaa. Kokoukset ovat aina olleet

ma.

Esitelmiellyttavie.
mAt j a keskustelut
ovat olleet hyviii. Ehkri
teoreettisia korkeakoulupohjaisia tutkijoiden esitelmiA tai
alustuksia olisin kaivannut enemman,
mutta alalla toimiminen on kyllakin niin
konkreettista, ettelvAt
ne ehkii kiinnosta
muita kolleegoja.

T.Luottolinkki?
Luen heti. Juttujen
taso niiyttiiA myAs parantuneen, kiitokset.

S.Konkurssiniikgmiit?

Hieno juttu vain tutkuoille. SelvAehan se
oli kun arvopapereita
siirreltiin pinosta A pi-

9. Mille n.o;uroit
viimeksi?
VenAl2iiselle demantialle. Mies seisoi kauparl ulkouolella [ihje
muovikassi kAdessA
eik€i muistalut ollko
menossa vai tulossa
kaupasta. Alkaa hieman vaikuttaa suomalaiselta talousnzikymziltA vai mitri.

10. MitA ho,luat
kgsgii ghdistgk-

sefta?

Onko lama purrut j Zisenmaksujen maksamiseen? ltittaa tahdon erityisesti hy'vin
hoidetusta tyosta eU
kiitos menneesta vuodesta ja valoisampaa
tulevaisuutta.
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