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Oivalluskone

Tietokoneet ovat palvelleet
l i ike-eli imii i i  30 vuotta. Niiden
kaytdlla on ollut yhta mullis-
tava vaikutus kuin hiiyryko-
neella teoll isessa vallanku-
mouksessa 1700-luvun lopul-
la. Taloudell inen toiminta on
koneiden avulla tehostunut
uskomattoman paljon.

Tietokoneen merkitysti i ei
pidii kuitenkaan yliarvioida.
Se on itse asiassa vain lasku-
kone (computer), joka tekee
sil le ennalta maariteltyja las-
kuroimituksia. Tietokoneella
ei ole ihmiselle tyypil l ista ky-
kya tehda oivalluksia. Ihmi-
nen . pyrkii oivalluskykynsii
ansiosta jArjestamAAn tyonsa
niin, etta siita syntyvat tulok-
set ovat mahdoll isimman hy-
va t .

lhmisen oivalluskykyii
voidaan tydelamassa lisete
seka tyonantajan ette tyonte-
kijan toimenpitein. Tehosta-
mismenete lmia on periaat-
teessa neljA: opettaminen, lu-
keminen, havainnointi ja ko-
keminen. N:iista vain ensim-
miiseen eli op€ttamiseen pys-
tyy tydnantaja ratkaisevasti
vaikuttamaan joko itse anta-
mansa tai muualla jarjestetyn
koulutuksen avulla. Kolmen
muun menetelman kayttd on
oleell isesti tyontekijasta itses-

taan kiinni. Hanen tahtonsa
varassa on se, miten seurata
ammattikirjall isuutta ja -leh-

distda, miten tehda havainto-
ja ammattitoverien tydste ja
miten suhtautua omasta tYCis-
ta kefiyviin kokemuksiin.
Tyonantaja voi luoda talou-
dell isia edellytyksiA menetel-
mien kaytdlle. Lopputulos ei
kuitenkaan ole kiinni rahasta
vaan ihmisesta.

Kaikkien menetelmien mo-
nipuolinen hyviiksikayttd aut-
taa siis kehittAmdan omaa
tyote - olkoon se mikd ta-
hansa - ja ldytamaan luovia
ja ennakkoluulottomia rat-
kaisuja toteuttaessamme
luontaista pyrkimystamme
viedd itseamme ja tydnanta-
jaamme eteenpdin. Ratkaisu-
jen loytAmist:i helpottaa tun-
tuvasti hyvasta fyysisesta
kunnosta huolehtiminen. HY-
va kunto antaa kestavyytta ja
voimaa mycis oivalluskyvylle
peAtya tydeli imassii parhaisiin
lopputuloksiin.

Luottomiehet - Kredit-
mannen r.y. pyrkii mahdoll i-
suuksiensa mukaan tarjoa-
maan jdsenil leen palveluja,
.joita kaytramalla oivallusky-
kymme lisAantyminen koituisi
luottoalan parhaaksi.

Risto Suviala
paatoimittaja



Ekalainen
kirikierros

Luottopiilllikkii Jaakko Pohjanpelto on puoli
vuotta sopeuttanut luottotoimintoja ekalaiseen
muottiin. Fuusiossa luottohenkiliistii kaksinker-
taistui. Kaikkien on opittava pelaamaan yhteis-
ten ja yhtiilii isten sddnttijen mukaan.

Pohjanpelto esittelee yhtiiinsii luottokoulutuk-
sen suunnan: "OTK panosti paljon sisiiiseen
koulutukseen. Siirrdmme sen voiman Ekaan.
Pureudumme tdssd tilanteessa terveen itsek-
kiiiisti omiin ongelmiimme ja niiden ratkaisemi-
seen.tt

Ekan luottoviiki juoksee kirikierrostaan.
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Keskusosuusli ike OTK ja
39 osuusli iketta sulautuivat
1 .10 .1983 E-osuuskunta
Ekaksi, joka tyti iryhti6ineen
muodostaa Eka-yhtyman.
Konsernin viime vuoden li i-
keva ih to  o l i  no in  l4  mi l ja rd ia
ja henkilcistci?i 24 500.

Keskushall innon luotto-
toiminnot-yksikko vastaa
Ekan luottopolit i ikasta, luor-
totoimintojen periaatteiden
maarittelysti i ja toteutuksen
valvonnasta seka luottotoi-
minnan kokonaisohjauksesta.

Keskushall innon luotto-
toiminto kuuluu hall intojoh-
tajan organisaatiossa rahoi-
tusosastoon. Aluekeskusten
luottoyksikdt ovat aluejohta-
Jan alaisen konttoripaall ikon
vastuulla.

Keskushall innossa on 20
luottoh€nkildA ja kymmenes-
sa aluekeskuksessa yhteense
saman verran. LuottopaAlli-
kdita on kuusi.
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Sisiiinen koulutus
tiirkein

Ekassa on kolmenlaista
koulutusta: Ensimmiiinen ja
tdrkein on oma sisiinen koulu-
tus. Ekalaiset keyvAt jonkin
verran mycis ulkopuolisten
kouluttajien jerjestemissa se-
minaareissa luottoalan uusin-
ta tietoa hakemassa. Kolmas
muoto  onk in  kou lu t ta jan  tyd ;
Ekan luor tovek i  on  mukana
myyntihenkilciston koulutuk-
sessa piti imalla alustuksia
myyntiyksikciiden ti laisuuk-
srssa.

"Ekan luottohenkilcistdn
henkil6kohtainen koulutus-
tarve mAAritellean vuosisuun-
nitelmaa ja -budjettia tehtaes-
se. Koulutussuunnitelma syn-
tyy siina samalla", Jaakko
Pohjanpelto sanoo.

"Joka vuosi j: ir jestammc
yhdessri E-instituutin kanssa
ainakin yhden 2-3 pii ivi in
seminaarin, jonne osanottajat

enintaan 20 - tulevat joko
hakemukscn ta i  ku tsun perus-
tee l la . "

Ta ion  u lkopuo le l la  eka la i -
set ovat kayne(rt oppimassa
mm.  lak imuutoks i in  ja  v ien t i -
kauppaan, oikeudell iseen pe-
rintAAn ja konttoritekniikan
kehitykseen li i ttyviA asioita.

Onselmiin etsittiivii
ratkaisut

Koulutuksen suunnittelu
lahtee aina tarveharkinnasta.
Uusien henkiloiden koulut-
taminen on tarkeae, mutta
vanhemmatkin on pidettava
luottoalan reaaliajassa.

"Pyrimme vuosittain kehit-
ramaen ka ikk ien  luo t tohenk i -
ldrttemme ammattitaito:1".
Pohjanpelto vakuuttaa.

Sisdisissd seminaareissa kli-
s i te l laen  a jankohta is ia  as io i ta :
"Vo imme es imerk iks i  suunn i -
tella jonkin j i ir jestelm?in ry h-
miitydne. Sovimme yhteisisti
to im in t  a l in j  o is ta ,  jo i ta  Ekan
luottovaki Helsjngiste Ou-
luun noudat taa . "

Seminaarissa voidaan kuul-
1a mycis ulkopuolisia asian-
tunti joita. Heiddt kutsutaan
puhumaan erityiskysymyksis-
te.

Seuraava seminaari on huh-
t i kuussa.  Sen paateema on
yhdenmukaisten toimintape-
riaatteiden sisddnajo uudessa
organisaatiossa.

"Meiddn on opittava toi-
mimaan ulospain yhdenmu-
kaisesti. Fuusio muutti i tse-
naisten yritysten luottohenki-
lcistdn suuren Eka-yhtymAn
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osaksi: Asentcissa on kou\ut-
tamista. Alan tietouden li-
saAmiseen on luonnoll isesti
myds tarvetta. Organisaation
muutosvaiheessa on keskityt-
tava tiukasti ajankohtaisiin
onge lmi in  ja  e ts i t tava  n i i l l e
ratkaisuja", Pohjanpelto sa-
noo.

"Luottoalan tehokas kou-
lutus heijastuu koko yrityksen
toimintaan: Se ndkyy saata-
vien kiertonopeudessa ja va-
hentyneissa luottotappioissa
sekd kasvavissa ja lujittuvissa
as iakassuhte issa . "

Pohjanpelto ennustaa, ettd
koulutusta jatketaan ldhivuo-
sina paaosin n)'kyiselta
pohjalta. Alueell isia koulutus-
ja keskusteluti laisuuksia tul-
Iaan ilmeisesti j i ir j  esti i mii i in
encmmen.

Kiisikirja luottokaupan
katekismus

Keskusha l l innon luo l to -
toiminnot on :isketlain uudis-
tanut ja tulee edelieen triyden-
temaan talon luottoalan kdsi-
kirjaa. joka on monipuolinen
hakuteos  eka la isessa kaupan-
kaynnrssa .

"Te imme joka ise l le  to imi -
alalle omat luotto-ohjeet. Kii-
sikirjaa keytetaan perehdyt-
ti imisessii . ja sisaisessa koulu-
tuksessa. Myyntiorganisaati-
o l la . ia  luo t tovAe l ld  se  on  t ie -
t),sti paivittaiscssii keytdsse.
Krisikirjaa taydennetaan -
seuraavaksi se saa li i tteeksi
tuore immat  lak i teks t i t . "

Ka ikk i  luo t topaa l l i kd t  saa-
va t  kauppaa,  raho i tus ta  ja
luottoalaa selvitravea kirjall i-
suu t ta  ammat t i ta i tonsa tuek-
s i .

Fuusiossa
etunsa ja kitkansa

no l la  ja  a luekeskuks i l la  on
samanlaiset t ietokoneet, jotka
opettelevat kommunikoimaan
keskendiin. Atk:ta kehitetaan
voimakkaasti", Jaakko Poh-
Janpelto sanoo.

Rapoltorntrtarve on muut-
tunut. Luotto-osasto kokoaa
tiedot saatavista aluekeskuk-
sittain. Luottoraportti on osa
johdon raportointia.

Fuusion jalkeen yhteistYota
tehdaan alueell isten luotto-
paall ikcjiden kanssa huomat-
tavasti ki inteammin.

Keskushall into ohjaa myc;s
alueell isten luottohenkildiden
koulutusta. Jaakko Pohjan-
pelto vastaa luottoalan koulu-
tuksen suunnittelusta koko
Eka-yhtymiissa.

"Kayti imme kouluttajina
mieluiten omaa viiked. Ndin
suuressa organlsaatlossa on
paljon eri alojen asiantunti joi-
ta, joten olemme pitk:i l t i
omavara is ia . "

Luottomies puun ja
kuoren vdlissd

Kys_v, mys I uottomieh en ro o-
l ista taman pii ivi in yrityksessa
saa Jaakko Pohjanpellon
naurahtamaan ja  h ie romaan
lcukaansa.

"Roolissa on monta piirret-
ta. Luottomies tai -nainen
tarvitsee hyvien luottokelpois-
ten asiakassuhteiden yllepita-
jana psyko log in  s i lmaa.  Sa-
mal la  hanen on  ku i tenk in  o l -
tava saatavien perijana maa-
rAt ie to inen.  H in  onk in  o ike-
astaan kahden tavoitteen ve-
lissa - myyntipuolen ja
rahoituspuolen odotukset ei-
vat aina kay luottokaupassa
yks i in . "

" Luottoh enkildstd tukee
yrityksen markkinointia:
Luot tokauppahan on  puh-
taasti yrityksen palvelutor-
minto. Asiakkaat ovat yrityk-
sen tdrkein sidosryhmii. Sen
kanssa on tultava hyvin toi-
meen", Pohjanpelto pohtii.

Vehintatin merkonomita-
son koulutus, hyv?i kielitaito
ja joustava luonne ovat Poh-
janpellon mielesta arvokkaita
piirteitai.

"Hyvd ammattitaito on
rdrkein", hiin kiteyttee.
"Luot to to imin ta  on  joka  he t -
ki pAatdksentekoa."

Luottopaall ikdn kolmas-
kymmenes tydvuosi osuus-
li ikkeessii on alkanut. Puh-

taasti luortorydssa Pohjanpel-
to on ollut l2 vuotta, sitd en-
nen rahoituksen suunnlttelun
ja kassatoimintojen puolella.

"Fuus io  on  uus in  -  ja  va in
yksi - muutos tyijmaisemas-
sani. Kolmessakymmenessa
vuodessa luo t to to imin ta  on
ot tanut  pa ikkansa,  kasvanut
miehen mittaan ja systemati-
soitunut. On rakennettu kun-
noll iset j i ir jestelmat ja -peri-
aatteet, jotka yrityksen ylin
johto on siunannut. Tietoko-
neet ovat tulleet heipotta-
maan paivittaistA tydta."

Saannelty luottokauppa on
ollut E-osuusli ikkeen periaa-
teohjelmassa kauan. Elintar-
vikemyymiiloiden luotto-
kauppa on todella vanhaa pe-
rua .

" l96l yrityksessiimme ryh-
dytti in myymAAn erikoistava-
roita osamaksulla. Oma luot-
tokortti jArjestclmA tuli 1973.

Yritysten valinen luottokaup-
pa - suurkuluttajamyyntr -
pii i isi vauhtiin 1970-luvun
alussa ja on tanaen merkittA-
vi osa ekalaista kaupankayn-
tia. Samaan aikaan vienti al-
koi kehittya. Luottokauppa
on kasvanut paljon muuta
m v l n t i i i  F h F m n i n  "

Jaakko Pohjanpellon tyd-
huoneen ikkuna naytt: i i i  ko-
mean Helsingin horisontin
Suomenlinnasta Punavuo-
reen. Alhaalla elae Hameen-
tie, Scirkan Bulevardr.

Siell i i  kuohuu ja kohisee
tydn Zii ini.

I

Eka-yhtyniin oryanisaatio 1. 1 0. 1983

Fuusio on aina viihinti izin
pieni mull istus. Ekalaisuus
teki luottoveelle muutoksia
r  a n h o i h i n  k  a a r  o i h  i n .

" A t k - i a r i e s t e l m a  m u u t t u i  - -
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Kolmen vuosikymmenen
linjanveto

Ekan luottotoimintojen
osa-alueet

kotimaan luottomyynti
- yrrtysluotot
- kulutusluotot

- osamaksuluotot
- luottokortti luotot
- myymiilati l i luotot

vienti luotot
oikeudellinen perintii

Keskushall innon luottotoi-
minnot hoitaa koko Eka-yh-
tyman osamaksuluotot, luot-
tokortti luotot ja vienti luotot.
Muut luottotoiminnot jakau-
tuvat Keskushall innon ja
aluekeskusten kesken.
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Luottomiehet -
Kreditmflnnen
r.y:n hallitus
1984

Puheenjohtaja
Luottop:iall ikkd
Bengt Fagerholm
Oy Electrolux Ab
puh.  77001

Varapuheenjohtaja
Toimistopaall ikkd
Pirjo Nurmi
Eurocard Oy
puh.6924680

Kerhomestari
Luottopaall ikkd
Maija AhYenainen
Oy Huolintakeskus Ab
puh.  75621

Toimistopii i l l ikkci
Kimmo Hinninen
Luottokontroll i  Oy
puh.739079

Rahastonhoitaja
Osastopiiall ikkd
Aarno KQho
Kansall is-Osake-Pankki
p u h . 7 5 1 2 4 1 6

Sihteeri
Luottopaii l l ikkcj
Kaarlo Oksa
Asea-Skandia Oy
p u h . 5 9 1 2 1

LuottopAAllikkct
Jaakko Pohjanpelto
E-osuuskunta Eka
puh.  7331

Osastopaall ikkd
Risto Suviala
Keskusosuusli ike Hankkija
pruh.72922O4

Asianajaja
Liisa Svinhufvud
Asianajotoimisto Liisa
Svinhufvud Ky ACvokat-
byrA Kb
puh.602655

Toimikunnat 1984
Yhdis tyksen ha l l i tus  on  3 .1 .
198,1  n imennyt  kaks i  to imi -
kuntaa  ja  Luot to l ink in  to imi -
tusncuvos ton .

Koulutustoimikunnan pu-
heen joh ta jaks i  va i i t t i i n  as i
anajaja Liisa Svinhufvud.
l\{uut iasenet ovat apulaisjoh-
ra ja  He ikk i  Jar te la ,  to imis to -
p i : i l l i kkc ;  Mar t t i  Kuur tamo.
luottop?i:i l l ikkci Kaarlo Oksa

ja  luo t topaa l l i kko  Jaakko
Poh janpe l to .  To imikunnan
teh tAvana on  ideo ida  ja  suun-
n i te l la  luo t toa lan  kou lu tus ta .

Ulkomaantoimikunnan pu-
heenjohtajaksi valitt i in toimi-
tusjohtaja Thomas Feodoroff.
To imikunnan muut  jasenet
ovat osastopdAllikkd Raimo
Ja.v isa lo ,  to imis topaa l l i kkd
Pirjo Nurmi ja luottopaall ik-

kc i  Esko Sa lko la .  To imikun-
nan tehtavdna on perehtya
u lkomaiscen luo t toa lan  keh i -
t l  kseen,  va lmis te l la  yhd is tyk -
scn tutuslumiskayntcji i  ulko-
mai l le  sekd u lkomais ten  s isar -
yhdistysten vastavierailuja
Suomeen.

Seiinti i toimikunta paatelti in
lakkauttaa tehtevAnsa suorlt-
taneena.

Luottolinkin paatoimittaja-
na jatkaa osastopeell ikkct Ris-
to  Suv ia la .  Lehden to imi tus-
neuvostoon valitt i in paiitoi-
mittajan Iisi iksi luottopaii l l ik-
kd Bengt Fagef holm, valti-
otieteen maisteri Lassi Kanto-
la  ja  luo t topaa l l i kkd  Anne
Leppii l i i-Nilsson. Toimitus-
neuvoston tehtevana on ide-
oida lehden aiheet ja arvostel-
la valmista lehtea Ja sen saa-
maa vas laanot toa .

Luottotietoalan
neuvottelukunta
1984

Luot to t ie loa lan  neuvot te -
lukunta  on  ) 'hd is tyksen saan-
tdmAdre incn  to imic l in .  Scn
rehtdvAnd on  an taa  yhd is tyk -
jcn hall itukselle neuvoja ja
as ian tun t i ja lausunto ja  yhd is -
t l  ksen to imia laan kuu luv issa
i l  s  io lssa.

Neuvot te lukunnan jasen ik -
s i  vuodeks i  1984 on  va l i t tu
seuraavat henkilcit:

LuottopAail l ikkd
Tom Ahlroos
Luot tokunta

Luottopaiall ik ko
Bengt Fagerholm
Oy Electrolux Ab

ToimitusjohtaJa
Juhani Joenpelto
Luottokontroll i  Oy

Va l t io t .  ma is t .
Lassi Kantola
Suomcn Yhdyspankki Oy

Toimitusjohtaja
.Iarmo Karppi
Suomen Yritysrahoitus Oy

Toimitusjohtaja
Aulis Lindell
Oy Union-Oljy Ab

Luot topaa l l i kkd
Jaakko Pohjanpelto
E-osuuskunta Eka

Toimitusjohtaja
Esko Tuovinen
Suomen Luotonantaja-
yhdistys

Toimitusjohtaja
Tapani Turkki
Luottotieto r.y.

Johta  ja
Tauno Vall i
Kesko Oy

Yhdistyksen nimi ennallaan

Yhdis tyksen n imi  pysyy  en t i
send,  va ikka  s i l ld  on  va in
27 7r::n kannatus. Yhdistyksen
varsinainen syyskokous paatti
l  ? .11 .1983 i ien in  46  puo les ta
ja  17  vas taan hy la tA  ha l l i tuk -
sen csityksen yhdistyksen ni-
men muuttamiseksi Luottoala
r.y:ksi. Saantcjjen mukaan
muuttamiseen vaaditaan va-
hintarin kolmen neljdsosan

enemmist6 kokouksessa an-
netulsta aanlsta.

Hall ituksen esityksesta
poiketen kokous peetti si ian-
tdjen kokouskutsupykAlan
(12 $)  kuu lumaan seuraavas t i :
"Kokouskutsut on lehetettd-
vii j i isenil le kirjall isesti vi i-
meistaan kymmenen (10) pii i-
vea ennen kokousta sil l i i
osoitteella, jonka jasen on yh-

distykselle i lmoittanut tai jul-
kaistava yhdistyksen kokouk-
sen paatdksen mukaisesti sen
mdarAdmessa sanomalehdes-
sA tai sen maaraamissa sano-
malehdisse samassa ajassa".

Muilta osin sdAntdmuutos-
ehdotus hyvaksytti in yksi-
mielisesti hall ituksen esitte-
messa muodossa. Saintd-

muutoschdotus on Luottolin-
kissii 3/83.

Yhdistyksen uudet saenndt
painetaan ja jaetaan ji isenil le
sen jalkeen kun ne on merkit-
ty yhCistysrekisteri in. Uudet
sAannctt tulevat voimaan vas-
ta merkinn?in j?ilkeen,

Yhdistyksen jdsenmaksu on
vuonna 1984 sama ku in  ede l -
l isend vuonna eli 50 markkaa.



maksuvalmiuden hoitoon
Rastor- l  nst i tuut t i  jdr jest i i i i  kaksi  mielenki into ista sem i  naar ia

Tehokkuutta yrityksen

Luotto- ja perintiseminaari
19. - 20.3.1984
Kongressikeskus Dipol i ,  Espoo

Seminaari selvittili
o  luo tonva lvonnan ja  per inndn merk i tys td

vri tvksen tu loksel le
o  iuo ionva lvonnan ja  per inndn mahdo l l i -

suuks ia  maksuva lmiuden Darantamiseks i
o  per inndn muoto ja  ja  ke ino ja
o perintd kdytd ntcid vi ivdstyskor kojen kan-

n a l t a
o osa l l i s tu j ien  omia  kdy t innc in  onge lmia .

I

Likviditeettisuu n nitteluseminaari
3. - 4.4.1984
Kongressikeskus Dipol i ,  Espoo

Seminaari selviftli!i
o l ikviditeett isuunnittelu n tavoitteet ja

v i l inee t
o yri tyksen osabudjett ien vaikutuksen mak-

suva lmiu teen
o l ikvid i teett ibudjet in sopeuttamisen peri-

aatteet
o kiyt i inncin esimerkein maksuvalmiuden

suunnittelun etenemisvaiheet, lyhytaikaisia
rahoitusjdrjestelyjd, valu uttasu un nit telua
sekd rahoitu ksen kokonaisohiausta.

Seminaari on tarkoitettu
o luotonvalvontaa ja perintdd suorit tavi l le
o ni istd ko ko na isvastuu ssa olevi l le hen ki loi l le
o  e l i  reskont ranho i ta j i l l e ,  Iuo tonva lvo j i l l e ,

puhe l inper i jo i l  le ,  luo t to ta rkas ta i i l l e ,  kon t -
tori-  ja ta louspi i i i  l l i  koi l le, luottopi idl l i  kci i  l le.

on  2 .100 mk

Seminaari on tarkoitettu
o  y r i t yksen raho i tussuunn i t te lun  vas tuu-  ja

suor i tushenk i l c i i l l e
. luottopaa l l ikoi l le, jotka osal l istuvat rahoi-

tuksen su u nnitteluu n
o  y r i t yksen markk ino inn in  vas tuuhenk i l< i i l l e ,

ioiden ennusteista l ikviditeett isuunnitel-
man pitdvyys r i ippuu.

o n 2.-100 mk

llmoittautumiset
Rastor- In st i tu utt i ,  Ti lauskeskus
Kiv ia idan ka tu  11 ,002 '10  He ls ink i  21
puh. (90) 692 5101, telex 123377 rasto sf

Osa l l i s tumismaksu
a a a

Osall istu mismaksu
a a a

Lisit ietola ku mmastakin seminaarista antavat
o  kou lu tuspdd l l i kkc t  Ra i l i  Task inen
o ko u lutuss ihteeri  Lei la Loukimo,

puh. (90) 692s101.



Luottomiesten uusi puheenjohta-
ja Bengt Fagerholm, 34, haluaa
yhdistykseen pirteyttd, voimaa
ja luovaa ajattelua. Aktiivisuus
on mdlre, jota hiin kiiyttiiii usein
ja painokkaasti.
Himmennetyt lyhdyt eiviit riitii
luottoalan tietii valaisemaan.
Luottomiehille on alkanut

KORKEANI
PROFIILIN
AI KA

l lengt Fagerholm kuvaa it-
reii i in pitkan l injan luotto-
n ichcks i .  Akateemisena taus-
t rna  on  va l t io t ie te iden mais -
l . ' r in  tu tk in to .  Luot toa lan
\ uosia Bengtil ia on 10.

"A lo i t in  Turun Keskon
kontlorissa luotonvalvojana
1914.  S ie l te  s i i r ry in  Nok ian
Kcskusha l l in toon apu la is luo t -
topi,i i i l l ikdksi; paavastuualu-
ceks i  n imet t i in  v ien t i luo t to -
rsiat. Nykyiscssii tyossAni Oy
Electrolux Ab:n luottopii i i l-
l i k  kc in i i  o len  ko lmat ta  vuot -
t a . "

Electroluxin luotto-osastol-
la on nelje reskontranhoita-
jaa .  ko lme kassaa ja  kaks i
laskuttajaa.

"Osastomme ho i taa  he ls in -
kilaisten osastojen osto- . ja
myyntireskontrat. Yhtion ra-
hoitus- ja valuutta-asiat on
kesk i te t ty  He ls ink i in . "

Bengt l i i ttyi Luottomiehiin
1980.  Ha l l i tuksessa hen on
toista vuotta.

Puheenjohtajalla on nakd-
alapaikka ja luottoalan am-
maiti laisten antama valtakir-

ja .  Bengt  ha luaa o l la  sekd
tarkkail i ja etta etulinjan mies.

"Jdsenkuntaa
I rsattava

Luottomiehet - Kredit-
manncn ry  on  y l i  kuudensa-
dan jisenen yhdistys. Bengt
Fagerholm sanoo )'hdeksi ta-
voitteekseen uusien jasenten
hankk imisen.

"Alueell ista peittoa pitaii l i-
satA. Paikall istoiminta-ajatus
alkaa olla ajankohtainen.
Luottoalan vdkea on ymparr
Suomea.  Vars ink in  suur im-
missa  kaupunge issa  o l i s i  t i l aa
paikall isosastoil le."

Yhdistys on tiedottanut
toiminnastaan yrityksil lc,
jo issa  on  luo t to to imin taa .  Pe-
rintatoimistojen asiakasleh-
dissd on ollut Luottomiesten
mainontaa. Fagerholm kehot-
taa  jasen ia  hankk imaan l i ih i -
ymparistdstarin uutta vakea
yhdistykseen.

Vahva jAsenkunta antaa
yhdistykselle ryhti i i  ja voi-
maa,

"Luottomiehid
aktivoitava"

Yhdis tyksen kokouks i in
osall istuu vain osa j i isenistcjs-
ti i , vaikka Luottomiesten
encmmisto asuukin Suur-Hel-
s ing in  a luee l la .  Uus i  puheen-
johtaja toivoo nakevansa
enemmln kollegoja )'hteisissii
t i l a isuuks issa .  Keskus te luk in
voisi olla viredmpii.

"Yhd is t ] ' ksemme ta r loaa
erinomaisen mahdoll isuuden
tavata  saman a lan  ihmis ia  ja
paAstii heidan kanssaan aja-
tus ienva ih toon.  Yhd is tys  on
yhdysside; JAseniston akti ivi-
suudesta  ka ikk i  on  k i inn i .
Yhdessa saamme paljon ai-
kaan. "

Bengt Fagerholm sanoo, et-
ta akti ivisimmat jasenet ovat
muodostaneet pienempid kes-
kusteluryhmiii, joissa Jopa
kilpailevien yritysten edusta-
jat kertovat kokemuksiaan 1a
etsivat ratkaisuja toistensa
va ikeuks i in .

"Luottoalalla toimivien on-
gelmat ovat pitkalti samanlal-
set. Alan ihmisten yhteistycj
hyddyrraa kaikkia."

"Jdsenrekisteri
saatava kuntoon"

Fagerholm sanoo, ette yh-
distys on jo monta vuotta
pohtinut . ja hakenut ratkaisua
jdsenrekisterin paivittami-
5een.

"Meilla on kaksi t iedostoa:
postitusrekisteri ja j i isenmak-
surekisteri. Ne eivat ole kos-
kaan olleet identtiset. Tana
vuonna yhdistamme ne nykyF
sen jl isenmaksurekisterin poh-
jalta yhdeksi t iedostoksi ja sen
mukaan lAhetamme Jasen-
maksulomakkeet. Jos joku j i i-

sen is tamme e i  saa  pankk is i i r -
to lomaket taan 15 .6 .  mennes-
sii, toivon ette han ottaa yh-
teyden yhdistykseen. Infbr-
maat ioka tko  joh tuu  s i l lo in
virheell isestA osoitteesta."

Bengt Fagerholm antaa
moitteen sanan Luottomiehil-
Ie: Tyripaikan vaihdosta ei
mu is te ta  i lmo i t taa  yhd is tyk -
seen. Jasenistci on kuitenkin
ainoa tietojen antaja, muuaha
yhdistys ei m uutosilmoituksia
5aa.

"Tule mukaan,
vaikuta!"

Svenska Kreditmannafore-
ningen i Stockholm on kutsu-
nut yhdist)'ksemme vieraak-
seen toukokoussa.

"Maittemme yhteiskunta-
rakenne ja  ta louse lame ovat
toistensa kaltaiset. Niinpii
kokemusten vaihdosta on to-
dell ista hycityA. Puheenjohtaja
Bengt Lindberg toivoo run-
sasta osanottoa ja lupaa huo-
lehtia me iste hyvin. Kaimani
ja kollegani tuntien tieden, et-
ta matkastamme tulee seka
virkistava etta hyddyll inen."

Bengt Fagerholm haluaa
antaa tunnusrusta ja kiittaa
edeltajaansa Risto Suvialaa
henen panoksestaan yhdis-
tyksen puheenj ohtajana:
"Ybdistys on toiminut Yireasti
ja jasenmaiara kasvanut kau-
niisti. Niikyvii l isd toiminnas-
sa on vlrme vuonna perusletlu
Luottolinkki-lehti, jonka pii l i-
toimittajana Risto jatkaa edel-
leen. Lehti on antanut yhdis-
tyksellemme uudet puitteet ja
keinot tarkoitusperiensa to-
teuttamiseen. Luottolinkki on
kelpo tiedotusvaline, mutta
torvon, etta se kasvaa myds
luottoalan keskustelufooru-
miksi. Sana on vapaa napa-
kallekin mielipiteenvaihdol-
le .  "



S.A. Perret - P.E. Paul - Lassi Kantola

kreditfunktion luottotoimi
kreditfiirening luottoyhdistys
kreditfiirlust luottotappio
kreditfiirmega luottokyky
kreditfiirlustreservering luot-
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kreditfiirsiikring luottovakuu-
tus

kreditfiirsiljning luottomyynti
kreditgaranti luottotakuu
kreditgivare luotonantaja
kreditgivning luotonanto
kreditgivningsberedskap luo-

tonantovalmius
kreditgriins luottoraja
kredithandel luottokauppa
kreditinrettning luottolaitos
kreditinstitut luottolaitos
kreditl imit luottolimiitt i
kreditliifte luottolupaus
kreditkassa luottokassa
kreditkontroll luottokontroll i
kreditkort luottokortti

kreditkund luottoasiakas
kredittundregister luottoasia-

kasrekisteri
kreditkiip luotto-osto, -kaup-

pa
kreditkvinna luottonainen
kreditman luottomies
kreditrnarknad luottomarkki-

nat
kreditnota hyvityslasku, hyvi-

kreditor velkoja, saamamies
kreditavdelning luotto-osasto
kreditpersonal luottohenkilos-

to
kreditpolit ik luottopolit i ikka
kreditpost hyvitysmerkintii
kreditreservering luottovaraus
kreditrestriktion luottorajoitus
kreditsaldo hyvitysjiiiinncis,

kredit-jaannds
kreditsida hyvityspuoli, kre-

ditpuoli

Kredit -83
"Kredit-Luotto" -sanaluettelo-ordlista. Abo Akademin ja Stora
Svensk-Finska Ordboken - Iso Ruotsalais-Suomalaisen Sanakirjan
piifltoimittajan, professori Giiran Karlssonin hyviiksi laaditun aineiston
mukaisesti.

kredit luotto
kreditaffer luottokauppa
kreditandelslag luotto-osuus-

kunta
kreditanstalt luottolaitos
kreditavtal luottosopimus
kreditbeditmning luottotulkin-

kreditbehov luotontarye
kreditbelopp luottomAarA
kreditberedare luottoesittelija
kreditbestend luottokanta
kreditstock luottokanta
kreditbevakare luotonvalvoja
kreditbevakning luottovalvonta
kreditbevil lning luototus, luo-

tonmydntaminen
kreditchef luottopaall ikkd
kreditdirektiir luottoj ohtaj a
kreditinspektiir luottotarkasta-

Ja
kreditbeslut luottopaatds
kreditform luottomuoto

kreditsperr luottosulku
kreditstopp luottosulku
kreditstiid luottotuki
krcditsystem Iuottojarjestel-

ma, -systeemi

kreditsiikand€ luotonhakija
kredittagare luotonsaaja, luo-

tonkAyttaja
kredittagning luotonotto
kreditundersiikare luottotieto-

tutkija
kreditupplysare luottotieto-

tutkija
kreditupplysning luottotieto
kreditupplysningsbyre luotto-

tietotoimisto
kreditupplysningstjenst luotto-

tietopalvelu
kreditutfastelse luottolupaus
kreditvillkor luottoehto
kreditbestemmelse luottoehto
kreditvolyrn luottovolyymi
kreditverdig luottokelpoinen
solvent luottokelpoinen
kreditviirdighet luottokelpoi-

suus
solvens luottokelpoisuus
kreditetstramning luoton-

saannin kiristiiminen
kreditera hyvittaa, merkita

kreditpuolelle
kreditering hyvittaminen, hy-

vitys
krediteringsavi hyvitysilmoite
kreditverksamhet luottotoi-

minta
hrediti irende luottoasia

Koulutuksesta
Luottomiehet r.y. on pitkii i in
toteuttanut koulutustoimin-
taansa yhteistydssa Rastor-
Instituutin kanssa. Yhteis-
tydsta Ja sen kaytenndn muo"
doista keskustellaan perus-
teell isemmin aina sil loin tal-
ldin. Nyt on taas aika tarkas-
tella koulutuksen nykyti lan-
netta ja pohtia tulevaa kehi
tysta.

Jo useita vuosia on toteu-
tettu perinteeksi muodostunut
luotto- ja perintepaiva seka
kaksipaivainen luotto- ja pe-
rintaseminaari. Molempiin
koulutusti laisuuksiin on jat-
kuvasti osoitettu kiinnostusta,
joskin osanottajia on ollut
viime aikoina viihemmin kuin
muutama vuosl sltten.

Ajankohtaisista aiheista
jerjestettyj€n koulutusti lai-
suuksien osanotto on ollut
huomattavan runsasta. TAsta
on hyyana esimerkkinl kor-
kokurssi. Rastorin tekema ti-
lasto osanotosta kahdelta
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vrime vuodelta osoittaa, etta
ns. teemakursseil le on ollut
tydlasta saada ri itteve miii ira
osanottajia. Suosittujenkin
kurssien osanottajamAarat
ovat yleensa kuitenkin olleet
melko pienil.

Yhdistyksen omissa ko-
kouksissa on osanotto mycts
ollut runsasta sil loin kun luen-
noitsijalla on ollut ammatti in
li i ttyvA ajankohtainen aihe.
Pid:inkin selyane, ettA luotto-
viiki on akti ivisesti ki innostu-
nut alan kehittymisestri ja
ammattitaitonsa yllapitami-
sestA. Laimeahko kiinnostus
koulutusti laisuuksiin johtuu
siis jostain muusta syysta.

Minulla on se kasitys, etta
jos koulutusta jatketaan ny-
kyisen kaltaisena, tulevat
osanottaJamaerat vahitellen
entlsestaan laskemaan, joita-
kin poikkeuksell isen mielen-
kiintoisia kursseja lukuunot-
tamatta. Tata perustelen pait-
si kertomallani kehityksell i i ,

s i l l a  e t ta  a la l le  tu lev ia  uus ia
kouluteltavia on rajoitettu
miiziri i . N?iidenkin koulutta-
misesta kilpailevar talla het-
kella useat kouluttajat. Van-
hat tekijat alalla on peruskou-
lu te t tu .  S i l lo in  kun yhd is tyk -
sen Ja R as tor-l nstitu utin kou-
lutus aloitetti in, oli kysymys
pioneeritycista. Kirjall isuutta
oli hyvin viihiin, ja muita kou-
luttajia ei ollut. Nykyti lan-
teessa on kysymys yhdistyk-
sen roollsta.

Onko koulutustoiminta
jatkossa tArkeatA seilytt: ie
yhdistyksen yhtenii palveluna,
vai katsotaanko, ettA varsi-
nainen ty6 on tehty.ja annetaan
tilanteen kehittya omalla pai-
nollaan? Jalkimm6inen vaih-
toehto johtaa vaistamAtte
koulutuksen ohjautumiseen
yhdistyksen ulkopuolisil le ta-
hoil le.

Varmasti en ole ensimmdi-
nen sanomassa, ette "tartt is
tehrii jotain". Koulutuksesta
keskustelti in jo sil loin, kun it-
se noin 15 vuotta sitt€n tulin
ji iseneksi. KasittAAkseni olen-
naista olisi kurssien ja koulu-
tuspaivien profi lointi ainakin
karkeasti siten, ettd varsinai-
nen peruskoulutus kohdiste-

taan selkeasti uusil le tulok-
kail le ja teema- ja jatkokoulu-
tus porrastetaan eri tasoil le.

Peruskoulutukseksi ei mie-
lestani ri i ta yksitteisten pai-
vlen ja seminaarien piti imi-
nen. Peruskoulutusta pitaisi
syventaa ja se olisi jarjestetta-
ve portajttain jatkuvaksi.

Mahtaako muilla olla sa-
manlaisia ajatuksia, mutta on
todettava, etta kun nykyisin
saan hyppysiini Rastor-Insti-
tuutin ja yhdistyksen yhteis-
ten kurssien esitteit i i , jo pelk-
ka teksti si ita, kenelle kurssi
on tarkoitettu, pilaa hyviinkin
aiheen. T?il l i i  tarkoitan sita,
etta esitteen teksti muotoil-
laan niin pydreaksi, etta kurs-
sin voidaan katsoa soveltuvan
li ihes kenelle hyvansa vehan-
kin luottoalaa sivuavissa teh-
tavissa toimivalle henkilci l le.
Tamantyyppisen t€kstin en
usko houkuttelevan lisaa
osanottajia, ehkapa tulos on
pikemminkin pii invastainen.

Kuten muutakin pitkeji in-
nitteista toimintaa yhdistyk-
sessA, koulutustoiminnankin
hoitamista haittaa tietysti i tse
kunkin varsinainen leipatyd
samoin kuin luottamushenki-
lci iden nopea vaihtuminen.



Esim. puheenjohtajan vaih-
tumineli vuosittain on toi-
minnan jatkuvuuden kannalta
negatiivinen asia. En nae edes
yhdistysdemokratian kannal-
ta mitaan estettii hyvan pu-
heenjohtajan uudelleen valit-
semiseksi.

Kokemukset Luottolinkista
ovat olleet erittain positiivisia

joidenkin j isenten ennakko-
asenteista huolimatta. Uskon,
etta oman toimistonhoitajan
palkkaaminen olisi edelleen
askel eteenpii in. Jos koulutus-
toimintaa jatkossa tehoste-
taan, olisi mahdoll ista jnrjes-
ta6 tilaisuudet tiiysin oma-
toimisesti. Nythan yhdistyk-
sen saama korvaus kursseista

on 6ysin nimell inen. I lman
yhdistyksen palveluksessa
olevaa toimihenkildii on mie-
lestani keytanndssa mahdo-
tonta huolehtia itse kurssien
jArjestelyistii.

Jaksan edelleenkin toivoa,
etta yhdistyksen jiisenet osal-
listuisivat keskusteluun kou-
lutusasiassa. Uusien vaihtoeh-

tojen kokeilu on hakuam-
muntaa, elleiviit jiis€net kerro
nekemyksistaen ja toiveistaan
etuketeen.

Liisa Svinhufvud
koulutustoimikunnan

puheenjohtaja

Luottomiesten opintom atka

I

F
F

Tukholmaan toukokuussa

Ulkomaantoimikunta jArjestaa opintomatkan Tukholmaan
14.-16.5.1984. Mukaan mahtuu noin 30 iasenta.

Alustava matkaohjelma

t4.5.1984 18.00
1 8 . l 5 -
19.30
20.00

t5.5.1984 09.00
0 9 . 1 5

10.00-
13.00

15.00

18.00

t6.5.!984 10.00

15.00

18.00

20.10

Hinta

Justitia Internationalin edustaja kertoo
perinnAsta ja tarjoamistaan ulkomaan
palveluista
Kokoontuminen hotellissa lentokentaIe
hhtda varten
Paluu Hetsinkiin

Matkan hinta on noin 1900 mk,/henkild
- laivamatka Helsinki-Tukholma Silja
Linen Business Club -luokassa (yhden
hengen hytti. i l lal l inen. erikoisaamiainen.
sauna I saunajuomat, virvoitusjuomat,
pAivAn lehdet)
- ydpyminen yhden hengen huoneissa/
hotelli Grand
- aamiainen hotellissa
- lounas/ravintola Erik
- bussikuljetus hotellista kentelle
- lento Tukholma-Helsinki/Finnair
Executive Class

Ilmoittautuminen 15.3. mennessii Tho-
mas Feodoroffille tai Marjut Laaksoselle,
puhelin (90)694 551I tai palauttamalla al-
la oleva kuponki osoitteeseen
Oy Credit Ab
PL 214
00181 Helsinki l8

Lahtit laivalla Helsingiste Tukholmaan
Suomalaisen vientiyrityksen edustaja esi-
telmdi Ruotsin viennistii
Illallinen

Saapuminen Vertanin satamaan
Ruotsalaiset isanniit vievat hotelliin
Majoittuminen

Tutustuminen ydtyksiin isiintien opas-
tuksella
Kokous Esselten tiloissa
Dun & Brad Street -luottotietotoimiston
edustaja kertoo mm. satqlliilin velityksel-
la tapihruvasta luottiii6oi6ilatittam!
sesta
Paiviillinen/Stallmastargerden

Tj Liisa Liflnnder/Finsk-svenska han-
delskammaren kertoo, miten kauppaka-
mari voi auttaa suomalaista viejaa
Ruotsalaisen pankin edustajan esitelme
Lounas/ravintola Erik
Suomesta tuovan yrityksen edustajan esi-
telme

Ilmoittautuminen

I  r .00
12.00
14.00

Tehtavanimike

Nimi

Yritys

Ulkomaantoimikunta harkitsee mahdollisesti toisen matkan
tekemista syksyllii, mikiili jasenkunta on riittavasti kiinnostu-
nut asiasta. Pyydiimme siksi merkitsem?iiin alla olevaan ruu-
tuun, oletteko alustavasti kiinnostunut lahtemeAn mahdollisesti
tana syksyna jarjestettava[e opintomatkalle. Toivomme samalla
ehdotuksia matkakohteeksi.

- Olenkiinnostunut mahdollisestisyksy[a toteutettavasta
oDintomatkasta,

Ehdotukseni matkakohteeksi

Ldhiosoite

Postinumero- ja -toimipaikka

En ole kiinnostunut.



2 S Yhdistyksen tarkoituksena on edisteii luotto- ja perirti-
alan tuntemusta ja kehityste jerjest?imele jrisenilleen
alustus-, esitelmi-, k€skustelu- ja tiedotustilaisuuksi. yh-
distyksen toimialaan kuuluvista kysymyksistii, harjoittaa
kustannus-, julkaisu-, kurssi- ja koulutustoimintaa sekii
antaa maksuttomia lausuntoia.

JASENHAKEMUS

HAKIJAN YKSILOINTI. JA OSOITETIEDOT (TEKSTATEN)

Vastaanottaja

LUOTTOMIEHET - KREDITMANNEN R.Y.

Sukunimi

Etunimet (kutsumanimen eteen *)

Jakeluosoite

Postinumero

Arvo tai ammatti
J:n:o

Osoitetoimipaikka

Toimiala

Jisennumero

Toimi Yritys
t l t r l

HAKIJAN TY ETIEDOT

Tyiinantajan nimi

Jakeluosoite

Postinumero Osoitetoimipaikka

Teh*ivenimike

Teht:iv?in kuvaus (lyhyesti)

HAEN LUOTTOMIEHET _ TGEDITMANNEN R.Y:N JASENEKSI YLLI OLEVIN PERUSTEIN SEKA
SITOUDUN NOUDATTAMAAN YHDISTYKSEN SAANT6JI

Paikka ja piiiv?iys Hakijan allekirjoitus

PUOLLAMME JiSENHAKEMUSTA (VAIN JASENET)
Nimi Nimi

Nimen selvennys Nimen selvennys

Toimipaikta (selristi) Toimipaikka (selv{st i)

Puheenjohtajan/sihteerid allekirjoitus

Jiisenhakemukset toimitetaan yhdistyksen sihteerille
luottopiiiillikkii Kaarlo Oksalle osoitteella:

Asea-Skandia Oy
Karapellontie 4
02610 Espoo 61
(puh. 5912r)

HALLITUKSEN PAATOS

hyv?iksytty

_ /,_ 19nylarr]



A(ATE EMINEN KIRJAKAUPPA
A](ADEM IS}<A BOKI{AN DE LN
Keskuskatu 1,00100 Helsinki 10, puh. 90-651 122
Asemakatu 4,40100 Jyviiskylii 10, puh.941-217 222
Valtakatu 36, 53100 Lappeenranta 10, puh. 953-18 600
Kirkkokatu 29,90100 Oulu 10,  puh.98l -12151
Tuomiokirkonkatu 28, 33100 Tampere 10, puh. 931-146 633
Yliopistonkatu 22, 20100 Turku 10, puh. 921-515 2l I

Ydikoima ajankohtaista luottotoimintaan liittyviie kirjallisuutta

Anro. E- RAHOITUSANALYYSIT JA RAHOITUKSEN
L.ppiniemi.  J.

J .
-  L.hro.  K.

- Puteari. H.
- ryyddnniemi, R.

J ,

o.

E ,
K.rnrniemi,  A.

P.
Ytl inen,  v.
N.ilimo. K.

&odm6. P.
- Elmer, L.
- Nylan, B.

Elnsrn-warberg, J.
- lngblad, S-E.

Gaod€mo. B.

Gandemo. B.
- Aszt€ly, S.

Nysrrdm, J-A.

R-
Xarava. S.
Ri ih imaki .  A.

Bass,  R.M.v.

Bic€ar, M.J.

Ki lz ing .  D.R.

Coghlan, R.

Chr is t ie ,  G.N.
- Bracuti, A.E.

Co le ,  R-H.

Goddard, M.

Goddard, S-
-  Jay ,  S .

Ha le .  R.H.

GREDIT MANACEMENT
164 s. Business Bks '979 nid. 85,-

sid. 200,-

Behrens. R.H. COMMERCIAL PRoBLEM LOANSi HoW TO
IDENTIFY. SUPERVISE AND COLLECT THE
PROBLEM LOAN
2nd .ev. ed. 224 s. l98l 375,-

PRACTICAL CREDIT AND COLLECT]ONS
FOR SMALL BUSINESS
120 s_ CBI pub. 1983 280,-

BriCAUIl. C,C. (Ed.) CREDIT CONTROL LETTERS IN I5 LANGUACES
English-French-German-ltalian-Dutch-SPanish-
Po.tuguese-Swedish-Danish_Norwegian-Finnish_
Arabic-Japanese-Greek_Turkish.
Graham & Trotman l98l

Calhcan. c.D. MONEY, CREDIT AND ECONOMIC ACTIVITY
524 s. rrwin 1982 270,-

HALLINNON JA TILIEN TARKASTUS
2.p.325 s. 1976 143,-

PAAPIIRTEET, RAPoRToINTI JA vASTUU
OSAKEYHTION TILINTARKASTUKSESSA

SUUNNIf iELU
154 s.  1982

PANKKITOIMEN LAKIASIAT
6 . p . 3 9 2 s .  1 9 7 8

TARKASTUS
192 s. l98l Weilin + Gd6s
YRITYSTUTKIMUKSEN ANALYYSI-
MENETELMAT
59 s.  1983

MONEY, CREDIT AND THE ECONOMY
224 s.  Al len & Unwin l9El

CREDIT MANAGEMENT
700 s. Crecit Res. Found. l9El

CONSUMER & COMMERCIAL CREDIT
MANAGEMENT
6rh ed.678 s. Irwin 1980 285,-

CREDIT BOOK: A COMPLETE GUIDE TO

tt3,20

47,6n

It2,-

63,50

90,50

7E,?0

nid. 55,-
s id . l l5 , -

t75,-

t?5,-

95,-

200,-

{E0,-

425,-

l b l tonen,  J .

U.iltonen, J.

llaltonen, J.
Xupia inen.  P .

R.K.

R-

l6Fn, S.

76 s.  l98l  WSOY

TILINTARKASTUS JA VALVONTA
507 s. 1979 WSOY

VALVONTATOIMI JA TILINTARKASTUS
2.p.  I99 s.  1978

TILINTARKASTUS, OSAKEYHTIO,
ASUNTO-OSAKEYHTIO, OSUUSKUNTA
l3l  s.  1982 WSOY

OSUUSKUNNAN JASENET. HALLINTO JA
TILINTARKASTUS
187 s.  1983 WSOY

TIETOJENKASITTELY
l.  205 s.  1983
l .  Har jo i tuksia.60 s.  1983

INVESTOINTIEN SUUNNITTELU JA TARKKAILU

PERSONAL CREDIT
200 s. Kogan Pag6 l98l

TECHNIQUES OF CREDIT MANAGEMENT
Graham & Trotman 1983

CREDIT MANAGEMENT: A SURVEY OF CREDIT
CONTROL AND DEBT COLLECTION POLICIES

5.p.  263 s.  1979 110.50

YRITYKSEN INVESTOINTIPROSESSIN
KRIITTISET KOHDAT
155 s.  1962

AND PRACTICES
50 s. Brit- Inst. ofMgmt l98l 305,-

CREDIT ANALYSIS: A COMPLETE GUIDE
285 s. wil€y 1983
(wiley Professional Banking and Finance Ser.) {00,-

Isom. T.A. HANDBOOK OF LEASING TECHNIQUES AND
- Amembal. S.P. ANALYSIS

379 s. PetrocelliBk! 1982 3?5.-
CREDIT & COLLECTIONS FOR SMALL BUSINESS:
AN EASY-TO.READ GUIDE TO EFFECTIVE
COLLECTIONS
174 s. Mccraw-Hill l98l 2rs,-

MaBhal l ,  E.A.  SALE OF GOODS. CONSUMER CREDIT AND
BILLS OF EXCHANGE, CHEQUES AND PROMI.

12,40

lE4,-

63,70
29,15

UUsI ELINKEINovERoLAINSAADANTo
4.p.  l98l

128,_

TIETOJENKASITTELYN PERUSTEET
3. tark.  p.  176 s.  1982 4?,50

TILINPAATOSANALYYSI
2.p. 145 s. 1980 Weilin + Gtids '76,-

TILINPAATOSANALYYSI JA TILINTARKASTUS
153 s. 1982 Weilin + citds 50,60
TIEToJARJESTELMAN HYvAKSIKAYToN
NAK6KULMA
?.p.  255 s.  1982 72,-

KONKURSSIKASIKIRJA
194 s. 1983 Suomen lakimiesliilon ku!t. 103,-

ATK PERUSKURSSI
103 s. 1982 6s,3s
vERoTUs JA TILINPAAT6KSEN SUUNNITTELU
197 s. 1983 Weilin + Gttits 52,60

YRITYKSEN SISAINEN TARKKAILU JA

SORY NOTES
250 s.  W. G.een 1983

Nunlisl, R.A. INDUSTRIAL AND CONSUMER CREDIT
- Seiben, J.C. MANAGEMENT

320 s. G.id Pub. t983

Robens. M. CREDIT INSURANCE
208 s. Woodhead-Faulkner 1983

THE COMPLETE GUIDE TO FINANCIAL
PRIVACY
New rev. ed. 255 s. Simon & Schusrer 1983 490,-
CREDIT CONTROL: A PRACTICAL GUIDE FOR
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL COMPANIES
164 s. Shaws Linton Pubns 1979 r30,-

7E,- Caspen, (.

28,- craner, M.

Thompson. C.J. CREDIT CONTROL: A PRACTICAL GUIDE FOR
BUSINESS
2.d rev. ed. 36 s. Marcus Tobias 1982 50,-

8dNKhOTI, I .J .  DTEKRIDITWiJRDICKTITSPRi iFUNG:
ZUGLEICH EINE BEITRAGE ZUR PRUFUNC VON
PLANEN UND PROGNOSEN
169 s. ldw-verl. 1983 l6s,-
FACHVOKABULAR FUR DAS GESAMTE
KREDITWEISEN: IN 4 SPRACHEN; dt-, €ngl., franz.,
span. ll0 s. Walhalla und ketoria Verl. 1982 60,-

DAS INTERNATIONALE KREDTTGESCHAFT
DER BANKEN
Struklur, Risik€n und Kreditentscheidungsproress.

KREDITGTVNINC TILL FORETAG
213 s- Studenditteratur 1982

llt,-
FINANSIERINGSANALYS
I72 s. Srudenrliteratur 1980 ?6,50
FORETAGSFINANSIERING
2. tryckningen 304 s. NoBtedts 1979 124,-
FINANSIELL PLANERING
?. uppl. 188 s. No6tedts 1983 E5,-
LEASING
3- uppl.39 s. Studerrlitterarur 1983 28,50

214 s. Th. Gabler l98t
(Die Bankgeschafte,5) t90,-

Hiiussler,W.M. PUNKTBEWERTUNGENBEIKREDITSCORING-
SYSTEMEN
192 s. F. Knapp I98l t20,-

HasenmdUer. K.F. FACTORINC.HANDBUCH: NATIONAL-INTER-
- Sommer.  H.J. /  NATIONAL
HBs. 246 s. F. Knapp 1982 300,-

Luettelor hinrat perustuvat kustantajien hiriatietoihin marraskuussa 1983. MikAlikustan-
tajien hinnat tai valuultakurssit muuttr.rval, pid4tamme oikeuden hi.nanmuutokliin.



Kokouskutsu
luottomiehet - Kreditmiinnen r.y:n kokous pidetdiin torstaina 8.3.1984 klo 17.00
alkaen Helsingissd Rauintola Kauppakillassa, osoite Snellmaninkalu 13.

Kokouksessa kiisitelliiiin:
| ) K0P:n johtokunnan jlisenen, pankinjohtaja Simo Kdrdvdn esitelmii "pankkien yri-
tysluotonannon kriteerit"
2| uuden iesenen valitseminen eronneen hallituksen jisenen tilalle
3l muut asiat

Kokouksen ifrlkeen on tilaisuus nauttia yhteinen iltapala.
Tervetuloa!

Luottomiehet - Kreditmanncn r.y.
Hallitus

@SL'OMEN UIKEMIESTEN KAUPPAONSTO -
NORMAAU fiUPPAOPPILAITOS

j  2 i r  j  es t l i i i  ku rss  in

SMTAVAN PERINTA

K u r s s i  k a s i t t e l e e  s a a t a v a n  t u r v a a n i s t a  s o p i n u k s e n -
t e o n  y h t e y d e s s a ,  s a a t a v a n  p e r i n i s t e  v i r a n o m a i s t e i t s e ,
u l o s n i t t a u s n e n e t t e l y a  j a  k o n k u r s s i a  s a a t a v a n  p e r i n n i n
kanna 1 ta  .
T u n n i t  p i d e t i i l i n  1 2 ,  j a  | 3  . 0 4  .  k 1 o  9 . 0 0 -  1  7 . 0 0  s e k i i
1 4 . 0 4 . 8 4  k 1 o  9 . 0 0 - 1 5 . 1 5 ,  y h t e e n s l i  2 4  h .  K u r s s i n a k s u
o n  2 5 0  m k .
Kurss ipa ikka  on  Suonen L i i kemies ten  Kauppaop is to ,
V e  t u r  i m  i e h e n k a t u  l ,  I t d - P a s i 1 a .  I l n o i t t a u t u n i s e t
p u h .  1 4 3  1 2 2 / 2 5 6  t a i  ' l  4 5  ' l  1 4 .



Lain-
siifldflntii-
hankkeet
etenevdt

Rahoitusyhteisti-
toimikunta

Hal l i tus  on  I1 .11 .1983 an ta-
nur eduskunnalle esityksen
yrityskiinnityslainsaadanndk-
si. Esitys rakentuu muilta osin
lomitean ehdotuksiin (Luot-

tolinkki 1/83), paitsi etuoi-
keussAenndksen osalta. La-
kiesityksessa on yrityskiinni-
tyksen etuoikeus asetettu sa-
maksi kuin tydnantajamaksut
yms. (etuoikeusasetus 4 a $).

Ehdotetut lait ovat tarkoi-
tetut tulemaan voimaan noin
kuuden kuukauden kuluttua
siite, kun eduskunta on ne
hyvAksynyt.

ministerid, joka myds vahvis-
taisi yhtiitjarjestyksen. Rahoi-
tusyhti i i iden valvonta esite-
taan kuuluvaksi pankkitar-
kastusvirastolle.

Vahimmaisosakepaaoman
miiiiriiksi esitetaan viitte mil-
joonaa markkaa. Yhtididen
vakavaraisuuden turvaamt-
seksi oman paaoman osuu-
deksi esitetaan kuutta pro-
senttia. Yhti<ii l le ehdotetaan
oikeutta perustaa valtiova-
rainministericin luvalla sivu-
konttoreita ulkomaille. Talle-
tusten otto yleisit lta ja obli-
gaatiolainan li ikkeellelasku
kiellettaisiin.

Ehdotus kieltdii luottosuh-
teen kuluttajan kanssa, Sen si-
jaan yhtidt voivat rahoittaa
elinkeinonharjoittajien ja ku-
Iuttajien keskineisii i  sopimuk-
sla,

Yrityskiinnitys-
toimikunta

Toimikunta jetti mietintonsa
2.2 .1984.  Ehdotuksen mu-
kaan toimiluvan rahoitusyh-
tidlle mycinteisi valtiovarain-

r*pfldinhhi
Peetoimittaja
Risto Suviala
puh. (90) 7292204

Toimitusneuvosto
Bengt Fagerholm (puh.joht.)
Lassi Kantola
Anne Leppala-Nilsson
Risto Suviala

Toimitussihteeri
Mariitta HamalAinen

Toimituksen osoite
Luottomiehet -
Kreditmannen r.y.
PL 891
00101Hels ink i  10 .

Valokuvaaja
Erkki Markko

Pankkiyhteydet
SYP-Senaatintori
200138-490509
SHOP-Mikonkatu
5'72302-424294
HOP-Keskusta
300010-4467

Ilmoitushinnat
2/l s. 2000 mk
l/l s. 1500 mk (takasivu)
l/l s. I100 mk (muut sivut)
l/2 s. 600 mk
l/4 s. 400 mk
l/8 s. 250 mk

Helsingin Liikekirjapaino Oy
Helsinki 1984

Yhdistyksemme

Oy Aga Ab
Aspo Oy
Cotrtant Ky
Oy Credit Ab
Oy Electrolux Ab
Henkintalinja Oy
Oy Hoechst Fennica Ab
Oy Huber Ab
hdependent Leasing Oy

Kannattajajisenet
kannattajajdseniksi ovat tdhdn

Idman Oy
Henkivakuutus Oy Kansa
Kansa-yhtymii Oy
Lemminkiiinen Oy
Luottokunta
MK Perintii Oy
Osuuspankkien Keskusliitto ry
Oy Rajahuolinta Ab
Oy Scan-Auto Ab

men,nessii liittyneet :

Tmi Suomen Ideamarkkinointi
Suomen Luotonantajayhdistys
Suomen Yritysrahoitus Oy
Suur-Helsingin Osuuspankki
Oy Julius Tallberg Ab
Teristarvike Oy
Tietoperintii Oy
Turun Seudun Osuuspankki

udet jdsenet

Konttoripaallikkd
Forsberg

Trad ing  Oy
l r6

l 8 l  He ls ink i  l8
6948245

lcskontranhoitaja
llriie-Liisa Hietanen
Oy Fazer Catering Ab
f,umpulantie I A
d)520 Helsinki 52
puh.  71731 I

Apulaisluottopaallikkd
Arnika Johansson
Oy Nokia Ab
Mikonkatu 15 A
fl)100 Helsinki l0
puh. 18071

Luotonvalvoja
Kaarina Lilja
Oy Veho Ab
Salomonkatu 17 B
00100 Helsinki l0
puh.6954l

Piiiikassanhoitaja
Elli Martinkallio
Oy Huber Ab
Kciydenpunojankatu 4 B
00180 Hels ink i  l8
puh.  64671I

Osamaksupii?ill ikkc)
Tuire Miirii
PSP-rahoitus Oy
PL 438
00101 Hels ink i  10
puh. 176 677

Rahoituskonsultti
Pekka Palomiiki
Kansa-Yhtyma Oy
PL 45
00501 Helsinki 50
p u h . 7 3 1 6 l

Lakimies
Kimmo Rekola
Suomen Yritysrahoitus Oy
PL 125
00531 Helsinki 53
puh.765633

Luottoesittelija
Erkki Riimii
PSP-rahoitus Oy
Kaivokatu 6
00007 Helsinki 7
puh. 17667'7

Luotonvalvoja
Sinikka Sysimiilu
Finnexpress Oy
MetselAntie 4 D
00620 Helsinki 62
puh.790100

LuottopaAllikon apulainen
Taisto Taskinen
Korpivaara Oy
PL 12
01451 Vantaa 45
puh.87201

Luotonvalmistelija
Lassi Virtanen
Suomen Yritysrahoitus Oy
PL 125
00531 Helsinki 53
puh.765633

Yhdistyksen hallitus on kokouksissaan 8.11.
1983-2.2. 1984 hyvtiksynyt seuraavat uudet
irisenet:


