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Rahalla on hintansa
Reaalikoron kummajainen on ylliittiinyt velan autu-
aaksi tekeviiiin vaikutukseen tottuneet velalliset. Inf-
laatio ei enee teekean tehtavaanse. Velka ei kannata.
Toivottavasti havahtuminen tZimiin piiiviin todelli-
suuteen tapahtuu ajoissa. Er i ty isest i  n i iden yr i tysten
kohdal la,  jotka ovat tasapainoi l leet "s i l le hi lkul-
Ia", ylivelkaantumisen vaara vaanli pelottavana.
Ent ista t i i rkei impi i i i  on yr i tyksen rahoitusrakenreen
terveys. Oman paaoman osuuden on oltava riittiivii.

Investointi-intoa rahan tosihinta varmasti laimen-
taa. Kenties lisiiA harkintaakin eikii rahaa huiskita
sinne tanne laskematta investointikohteen kannatta-
vuutta. Reaalikoron seurauksena terveet yritykset voi-
vat entlste paremmin ja sairaat entista kehnommin.

Myds yrityksen talousosaaminen ioutuu koetuk^
sel le.  On osartava laskea. Kelkasra puroavat ensiksi
ne. jotka eivdt osaa laskea. Mm. "  kon k u rssi toht or i . .
professori Aatto Prihti niikee ajassa selvet ennus-
merkit konkurssivyorylle. Vaaravyohykkeessa ovat
ennen kaikkea pienet ja keskisuuret yritykset.

Loysii raha kostautuu. Rahaa on ollut melko
helppo saada. Jol le i  muualra,  ni in ainakin rahoi tus-
yht i6 iste koval la korol la.  Heikossa taloudel l isessa
jamassa olevalla yrityksellii ei ole ollut hdiivi neuvot-
teluasema keskusteltaessa lainan korosta. Tiillaiselle
yritykselle raha on usein irronnut vain korkealla ko-
rolla.

_ Reaalikorko asettaa myos luotonantajan uusien
haasteiden ja uhkien eteen. Entista enemmdn on
kiinnitetteva huomiota yrityksen rahoitusrakenteen
terveyteen - oman ja vieraan pd6oman suhteeseen.

Reaalikorko on tullut jiiiidiikseen, vaittevat monet
asiantuntijat. Sen kanssa vain on opeteltava
elAmaan. Anne Leppiilii-Nilsson

peatoimittaja

Lii l repankkien luotto jen keskikorko, %
Nimel l inen
korko tAso

e a a l i n e n
korko taso



Artikkel in kir joi t taja toimitus-
johtaja Asko Hil tunen kerloo
lormazivansa jakuvasl i  yr i tysten
kehit!amisrydssaan vanhenlunel-
den luottot ietojen aiheuttamiin
vaikeuksi in.

mAnsd ajan tasalla informoi-
malla vaheviiveisesti kehityk-
sesta ja ennen kaikkea ti l inpea-
toksista seke toimittamalla ti-
l inpeetdkset kaupparekiste-
ri in. Kaupparekisterissa
olevien tietojen ajan tasalla pi-
tamisen laiminlydnti saattaa
tukkia luottohanoja sitakin tie-
te, etta papereissa on vield sel-
laisia "vii i ir iZi" nimia, jotka jo
ovat jattAnet yhtidn. Terveyt-
tamisprosessin alaisena olevan
ja ti lapaisesti nimeaan menet-
taneen kannattaa l isi iksi toi-
mittaa velit i l inpaAtdkset nel-
jennesvuosittain terkeimmill€
luotonantaji l le, sil la kauppa-
rekistedn tietojen informaatio-
aIVo on matala, vaikka tiedot
toimitettaisiinkin ajallaan.

Sil loin kun yrityksen mak-
suvalmius tavall ista suurem-
man projektin takia vii l iaikai-
sesti kiristyy. kannattaa tasta
informoida ennalta tarkeimpiii
intressantteja ja saada ne mu-
kaan kasvukynnyksen ylityk-
seen.

Kilpailun kovetessa otteet
tiukkenevat ja neuvotteluyh-
teyden katkeaminen saattaa
johtaa siihen, ette velkoja
keyttee konkurssihakemusta
perintiikeinoja. Tilanteen lauet-
tua my<inteisesti ei kuitenkaan
ole vielA syyta luulla, etta asla
on kokonaan pois piiivlijiirjes-
tykseste ydtyksen luottotietoti-
lannetta silmallai pitaen. Nimit-
tain ellei yritys itse aktiivisesti

ole yhteydessii luottotietoyhti-
dihin, saattaa tieto konkurssi-
hakemuksesta j i i i idi i roikku-
maan luottotietoihin parikin
vuotta vaikeuttaen yrityksen
tolmlntaa.

Talousosaaminen
kuntoon

Parasta luottamusta herat-
tevaa toimintaa on hoitaa ra-
hoituksen suunnitt€lu siten, et-
ta yritykselle ei muodostu "va-
rovaisen" maksajan mainetta.
Yhdessiikli?in terveyttamispro-
sessin liipikiiyneessd asiak-
kaassamme ei ole ollut toimi
vaa kassabudjetointia muuta-
mia viikkoja eteenpain puhu-
mattakaan puolen vuoden lik-
viditeettibudjetoinnista. Ko-
vin hyvii?i arvosanaa ei voi
antaa ylipaataan taloushall in-
non hoitamisen tasosta. l lmei-
sesti niin on asian laita hyvin
monissa kannattavastikin toi-
mivissa suomalaisissa yrityk-
sissa. Ed€lleenkin talouspuolen
asioiden aliarvostus tai virheel-
l inen kasitys oman osaamisen
tasosta lyd jatkuvasti lApi tar-
peettoman huonoina luottotie-
toina monissa yrityksissa.

Asko Hiltunen
ekonomi, toimitusjohtaja

Tampereen Yritysanalyysi Oy

Luottotiedot yrityksen kehittdmisen rasitteina
Seuraavassa tarkastelen luot-
totietoja y tyksen itsensa ja
terv€yttAmistyota suorittavan
konsultin kannalta. Toteutta-
essani kAytdnncin konsultointi-
tydta ti jrmeen jatkuvasti myds
niihin vaikeuksiin, joita heikot
luottotiedot aiheuttavat ter-
veyttemisponnisteluil le.

E tyisen ikavia heikot luot-
totiedot ovat juuri si l loin, kun
luottoa ja luottamusta eniten
tarvitaan €li terveyttemisope-
raatiovaiheessa. Talldinhan
toiminnan uudelleen suuntaa-
miseen sisii l tyy yleensA myds
investointitarp€ita, joiden to-
teuttaminen edellyttiili rahoitta-
j ien ja tavarantoimittajien mu-
kanaoloa. TeIVeyttamistilan-
teessa saattaa myos kayttd-
pAaoman tarYe hetkell isesti
kasvaa ja ellei sitli saada jiirjes-
tymeen, voi uuteen kannatta-
vuustasoon saatettu tolmlnta
sammua tarpeettomasti.

Hyva ydtyskuva pitiiii sis?il-
liidn ennen kaikkea sen luot-
tamuksen, jota yritys nautti i
yritysymparistdssean. Taman
vuoksi yritykset pyrkiviit kiil-
lottamaan julkisiYuaan akti ivi-
sin markkinoinnil l isin normaa-
li in toimintaan li i ttyvin toi-
menpitein, joita kohdistetaan
yrityksen yhteistydryhmiin.
Mutta enta miten yrityksen ja
yrittajan tulee menetella sil-
loin, kun rahoittajien ja tava-
rantoimittajien luottamus on
kenan menetetty tai kun sita ei

vieli i  ole ehtinyt syntye toi-
minnan lyhytaikaisuuden ta-
kia?

Luottotiedot
laahaavat jiiljessii

Perusongelma muodostuu
siitA, ette luottotiedot - hyvat
ja huonot - laahaavat aina
perassa. Ne perustuvat usein
yli vuodenkin vanhaan tietoon
ja ti inii aikana kehitys on voi-
nut nopeasti muuttua suun-
taan tai toiseen. Strategisilta
ominaisuuksiltaan terve yritys,
joka on saatettu ti i l l?i vi l in
myds taloudeltaan paremmak-
si, voi nii in ollen karsia tur-
haan sairaan leimasta ja siihen
li ittyvasta huhumyllysti, jopa
kaksi vuotta. Tane aikana ta-
varantoimittajien luottamus
on aallonpohjassa. Samoin
uuden li ikeidealtaan hyviinkin
yrityksen odotetaan €nsin an-
tavan neyttdja ja se vie aikaa.

Aktiivisempaa
tiedottamista vritvksilte

Turhien viiveiden eliminoi-
miseksi luottotietojen kohdalta
yrityksen tuleekin itse pitaa ak-
tiivisesti yhteistyosidosryh-



On tullut aika katsoa taakse-
pain. Lokakuun 3. pdiviinii
1986 tulee kuluneeksi 25 vuot-
ta kokouksesta, jossa Luotto-
miehet - Kreditmannen r.y:n
seenndt hyvaksytti in ensim-
meisen kerran ja yhdistykselle
valitt i in ensimmdinen hall itus.
Pal.jon on tapahtunut sen jal-
keen. Fil.maist. Kati HeinA-
mies kirjoittaa histori ikin
Luottomiehet - Kreditman-
nen r.y:n 25-vuotisesta taipa-
leesta. Histori ikki julkistetaan
yhdistyksen 25-vuotis juhlako-
kouksessa 3 .10 .1986.

Kati Heinamies tydskentelee
Helsingin Yliopiston museossa
museoarnanuenssina. Kaytan-
ndssa tama tarkoittaa vastuuta
Helsingin Yliopiston eri ki in-
teistciissd olevien historiall isten
esineiden tutkimuksesta ja
hoidosta. Joukossa on hyvin-
kin arvokkaita esineitd. kuten
taulukokoelmia. Aiemmin Ka-
ti.on toiminut tutkijana Museo-
\ rrastossa.

Histori ikkien kirjoirtaminen
on Katil le tuttua puuhaa. Han
on kirjoittanut kiinteistojen ja
asunto-osakeyhti<iiden toimin-
taan li i ttyvia histoiikk€ja.
Mm. Rake Oy:n Erottajanka-
dun saneeratun kiinteistdn his-
tori ikki on Katin kesialaa. Ka-
ti pitaia histori ikkien kirjoitta-
mista mielenkiintoisena, koska
aineistoa tutkimalla saa tietoja
eri aikakausista. Tutkimusma-
teriaalista voi heijastua koko
maan tapahtumat ja taloudel
l inen ti lanne, vaikkapa pula-
a ika .

.{ lkuperiiisliihteet esiin

Historiikin kirjoittaminen
- niin myos Luottomiehet -
Kreditmennen r.y:n histori ikin
- alkaa tutustumisella mate-
riaali in. Histori ikkia kirjoitet-
taessa tulisi aina lahtea l i ik-
keelle alkuper?iisldhteista. jos
suinkin mahdoll ista. Toissijais
llhteisiin turvauduttaessa on
jonkun tavtynyt jo tehda valin-
ra. Jotain on jouduttu jAltA-
meen pois alkuperaismateriaa-
l i s ta .  sanoo Kat i .

Luottomiehet - Kredit-
mAnnen r.y:n l960luku on
osittain "pimennossa". Ko-
kouspdytakirjat ovat teil la rie-
ramandmilla. Kati toivookin.
elad \hdistyksen Iuottamusteh-
ta\ issa l960luvulla toimineet
penkoisivat hyllyjaan. jos pdy-
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Hislori ikin kir. joiftajan suurin on
gelma on yleensa se. eflei materi-
aalia ldyd),. Jos vaslLruhenkildr
varhtuval usetn. maleriaalikin he-
viaa helposli henkilci iden mukana-
totcaa Luoltomiehel - Krcdit-
mannen r.vtn 25 vuotis histori ikin
kirjoittaja fi1. maist. Kali Heinii-
mres,

ten on hyva pl,s:iht),a mietti-
mli i in, miksi vhdistys aikanaan
on perustettu. mita asioita yh-
distys on ajanut ja miten yhdis-
tyksen to imin ta  on  muut tunut .

Anne Leppiilii-Nilsson

tiikirjoia ja mLruta materiaalia
sattuisi lct\ t]-miian. Myds
kaikki muu l,hdisn ksen vaihei-
ta valaiseva materiaali on miti i
te rve tu l le in ta .

Yhdistyksen l0-\,uotis hisro-
ri ikkia Kati pita:i hyvana lah-
teenA. vajkkakin toissijaisena.
sikii l i  kuin alkuperaisra mate-
riaalia ldyty1,. 1970- ja 1980-
Iukujen pciyti ikirjar - halti-
tuksen ja yhdistyksen kokous-
ten - ovat onneksi hyvin tal-
iessa. toteaa Kati.

Pdytakilojen oheila Kari pi-
taA arvokkaana tietolAhteena
yhdistyksen ji isenten - erityi
sesti alusta alkaen mukana ol-
leiden - haastatteluja. Perus-
tajajasenten haastattelut Kati
kertoi aloittavansa mahdoll i-
srmman nopeasti. Muina IAh-
teina Kati kertoo kayttavansA
yhdistysrekisterin tieroja ja
myds Luottolinkki-lehtea.

Valokuvat elavdittavAt
histori ikkia. Yhdistyksen al-
kutaipaleelta Kati kaipaisi l i-
saa valokuvamateriaalia. Ja
tasse tarkoituksessa pyytaa
apua JAsenisrdlra. Jos niira
vanhoja valokuvia sattuisi
ldytymaAn, nii l le olisi arvo-

kasta kavttdd histori ikin elzi-
vdittaJana.

Tutustuttuaan materiaali in
Kari poimii t: irkeimmat koh
dat ja rekee hisrori ikin jasenre-
l! n. JAsentelvsta neuvotellaan
lhd isnksen ha l l i tukscn kans-
sa. NAin p:iaste;in samoille Iin-
jo i l le .

Arkisto kuntoon tulevia
tarpeita varten

Vastaisuuden varalta on
tarkea pitae Luottomiehet -
Kreditmennen r.y:n poytakir-
jat ja muu materiaali arkistoi-
tuna yhdessA paikassa. j i ir jes-
tyksessa ja tallessa. N.iin hel-
potetaan lulevien sukupolvien
tydta. kun he sitten aikanaan
kirjoittavat vaikkapa yhdisryk-
sen 50-vuotis histori ikkia. neu-
voo Kati. Luottomieher -
Kreditmdnnen r.y:n histori ikin
merkityksesta keskusteltaessa
Kati totesi, etta Luottomieher
- Kreditmdnnen r.y:kin j i isen-

Luottomiehet - Kreditmiinnen r.y:n
25-vuotis historiikki tyiin alla



Yrityksissii on korostettu
viime aikoina vaihto-ominai-
suuden keytdn tehostamista.
Varastoja on pienennetty ja
optimoitu JOT -periaatteen
mukaisesti.

Kannattavuutta voidaan pa,
rantaa myds rahoitusomaisuu-
den avulla. Avainasemassa
ovat myyntisaamiset. jotka
ovat sitA paitsi usein suurin yk-
sittdinen omaisuuserd taseen
vastaavaa-puolella.

A,/R -hankkeen
kiiynnistiiminen

Myyntisaamisten kaytdn te-
hostamisella on mydnteinen
\ aikutus tulokseen. Tehosta-
minen voidaan toteuttaa erityi-
seli i i  A./R -hankkeella (Ac-
counts Receivable).

LuottopAall ikctn vastuulla
on aloitteen teko ml,yntisaa-
nlisten ka),tcin tehoslamiseksi.
Hiinell i i  on oltava uskallusta' 'm1,v-dii '  idea yhtidn ylimmiil-
le . johdolle. Tavall isestihan
johto puuttuu myyntisaamisiin
\.aln Kun on sattunut Suurla
luottotappioita tai saatavien
kierto on olennaisesti hidastu-
nut lamaolosuhteissa.

A,/R -hankkeen on kuiten-
kin oltava yhticin ylimmiin
johdon kiiynnisti imii . ja esim.
"paimenkirjeell?i" julkistaa.
Hankkeen vetajan on oltava
Chief Financial Officer -tason
henkildn. Yritykselld on oltava
r oimakas tahto hankkeen la-
pir iemiseksi ja hanke on miel-
letti ivi i avainprojektiksi.

Tavoitteet

Hankkeelle on asetettava
selkeat ja yksiselitteiset tavoit-
teet lrrtyksen omien historiatie-
tojen pohjaJta. Tavoitteet voi-
ra t  koskea:
- kiertonopeurra (DSO)
- saatavien kokonaism:ii ir?ii i
- paaomien sitoutumista
- ereentyneita saatavia
- luottotappioita.

Tavoitteiden on oltava realis-
tisia. sil l : i  luotto-osaston suori-
tepalkkaus on olennaisesti
ri ippuvainen tavoitteiden saa-
vutustasosta.

Keinot

Tavoitteisiin pddsemiseksi
luottoteamin on kiinnitettdvd
tehostettua huomiota m1-1ntii
edeltaviin toimiin. kuten
-  maksuehto ih in
- laskutukseen
- luottotietoihin ja
- yhteydenpitoon myyntiin.

Luotto-osaston on pystytla-
va vaikuttamaan maksuehtoi-
hin. Jos se ei tAtA tee. kyseessa
on pelkkli perintdosasto. Ihan-
netapaus olisi, etta suurin osa
saatavista perirtaisiin kareisellA
tavaran toimituksen yhteydes-
sA. Mutta todeli inen maailma
ei toimi nii in.

Maksuehdolia voidaan kui-
tenkin eniten vaikuttaa myyn-
tisaamisten kiertoon. Maksu-
ehto koostuu kateisalennuk-
sesta. maksuajasta ja viiv?is-
tyskorosta:
- Kdteisalennus on asiak-

kaalle annettava erit). inen
palkinto nopeasta maksu-
suorituksesta. Sita ei pidA
antaa pttkAn maksuajan
Jalkeen.

- Maksuaika ei saa olla pi-
tempi kuin kilpaihjoil la.

- Viivastvskoron on oltava
sakkokorko. joka pisr,ia
asiakkaan maksamaan
erapaivane. Se on peritteva
Jamptisri.

Mielestani luotto-osaston ei
pida "leveil la" perityi l l i i  vi ivi is-
tyskoroil la. sil lA luotto-osaston
tehtAvAna on pirae DSO (Days
Sales Outstanding) mahdolti-
simman alhaisena eika perie
viivastyskorkoa. Viivi istysko-
rorssa on kysymys suunnil leen
samasta aslasta, jos varsinai-
sesta tuotannosta tulee paljon
viall isia ruorreita, rikastuisi yri-
tys romun myynnil l?i.

Luottofunktio on myds aika
lahellA laskutusta. Laskutuk-
sen on oltava rasm:il l ista ja
nopeaa.

Luottotappiovaarall isi l le yh-
tidil le ei pida lainkaan myydii.
Jos Iuovutaan tappioll isesta
myynnista. menetetAAn vain
tappiot. Sen sijaan ponnisteiut
on suunnattava luottokelpoi-
siin asiakkaisiin. Luotto-osas-
ton on keskityttava kannatta-
van myynnin edistdmiseen
mycis marginaaliasiakkail le,
eikA sen estAmiseen. Luotto-
henkildstdn tehtavena on ldy-
taa keinot rahojen saamiseksi
ajallaan myds perinteisesti hi-
tailta maksaji lta.

Mutkaton ja ti ivis kommu
nikaatio markkinointi- ja
myyntiosastojen kanssa on
tarkeata. Luottojen parissa
tydskenteleva henkild pystyy
tekemaan terveita paArdksia
vain jos hdn ymmiirt i i i i .  mihin
myyntrosaston tekemat kaupat
p€rustuvat. Toisaalta luotto-
osaston on pidettave myynti
jatkuvasti varuil laan huonosti
maksaviin asiakkaisiin niih-
den.

Seuraava ase telma kuvaa
luotto-osaston vaihtoehtoisia
tapoja suhtautua myyntiin ja
asiakkaisiin.

Luotto-osaston suhde:

Mtynt i in asiakkais i in tu los
etarnen ela inen huono
el i i inen t i i l is  huonompi
l r rv is eta inen hlv i i
t i iv is  l i iv is  parempi
t i i ! is  e i  l i ian r i iv is  er inomainen

Luotto-osaston suhde asi-
akkaaseen ei saa olla l i ian sy-
diimell inen. Ty<in hoitamisen
kannalta on sittenkin parempi,
etta myyntimiehet "nauttivat
konjakkia" asiakkaiden kans-
sa.

A,/R -hankkeen toteuttami-
seksi on itsestaan selvaa. ette
myds myynnin j i i lkeiset roimer.
kuten perinta. luottorajan yli-
tyksistA raportointi ja roimi-
tuski€llot, hoideraan "ravakAs-
ti" ATK:ta apuna kayrta€n.

LuottopAall ikdn vaikeimpia
tehtavia on tietaa. milloin
kannattaa "lypsaa" asiakasta
ja milloin on ainoa vaihtoehto
panna heti "laulu seis !".

Suoritepalkkaus

A,/R -hankkeessa ei l isi it i i
luotto- tai pe ntah€nkildiden
maAree ts. kustannuksia. Sen

Myvntisaamiset avainasemassa

Osastopiiiillikkii Seppo Reimavuo
OY NOKIA AB

Erds tapa parantaa yrityksen kannattavuutta rahoitusomaisuuden
avulla on keynnistee myyntisaamisia koskeva hanke. Osastopiiel-
l iklt i  Seppo Reimavuo koroslaa oheisessa artikkelissaan. ettd eri-
tyiste huomiota on kiinnitefieve hankkeen kivnnistdmiseen. tavoit-
teisiin ja luottohenkil i isti in suoritepalkkaukseen.



Myyntisaamiset...

sijaan nykyinen henkilosto
motivoidaan parempaan suori-
tukseen suoritepalkkauksen
avulla. Mikii l i  yrityksen kan-
nattavuus paranee myynti-
saamisten kayttdii tehostamal-
la, jakaa luottoteami keske-
naan ennalta sovittujen peri-
aatteiden mukaisesti ennalta
sovitun l is?ibonuksen.

Suoritepalkkausta on Suo-
messa kaytetty mm. Finnoil is-
sa. Yhdysvaltalaisessa Motoro-
la Inc. -l,htiossa suoritepalk-
kaus m?iiir itell i i i in kolmen ta-
voitetason saavuttamisen pe-
rusteella:

TEKIJA NO. I (Bonus s %)
- Saatavien keskimddrdinen

kiertoaika paivina (lasket-
tuna ko lmen kuukauden
l iukuvana kesk ia rvona,
huhti-, touko-. kesakuu) ei
saa ylittaa X piiivii?i per
30 .6 .1986.

TEKTJA NO. 2 (Boms 2,5 %)
- Yli 61 paivaa era:int!nei-

den saatavien markkamii?i-
ra ei saa ylittae X prosent-
tia saatavamaarastA.

TEKIJA NO. 3 (Bonus 2,5 %)
- Yli 91 paivAa eraantynei-

den saatavien markkamdi-
ra ei saa ylittee X prosent-
tia koko saatavamearesta.

Maksimi suoritepaikka on
siis l0 % peruspalkan lisdksi,
mikii l i  kaikki tavoitteet on
saavutettu. X-tavoitetasot on
asetettu vertaamalla oman 1'h-
ti6n edell isten vuosien tietoja
ja edell isen neljdnnesvuosijak-
son tietoja. Motorolassa ta-
voitteiden saavuttaminen lar-
kastetaan neljdnnesvuosittain.
Samalla k?iydiiiin iiipi synty-
neet luottotappiot, mahdoll iset
hyven tavan vastaiset perintd-
menetelmat l isdpalkkion saa-
vuttamiseksi seka toimituskiel-
1ot.

A,/R -hankkeen ja suorite-
palkkauksen tavoitteena on
rohkaista luotto-osasto ryh-
mana entistA pontevampaan
tydhdn kuitenkin vaaranta-
matta asiakassuhteita. Loppu-
tuloksena on cash flow:n pa-
ranemlnen.

Myyntisaamisten on oltava
samalla tavalla kuranttia kuin
varastossa olevien tavaroiden.
Periaatteell inen ero on kuiten-;
k in  se .  e t ta  JOT:ssa  kus tan-
nuksia siirretdln tavaran toi-
mittaji l le ja A,/R -hankkeessa
asiakkail le.

Pankinjohtaja Jaakko Hara
Suomen Yhdyspankki OY:stii
kertoi liikepankkitoiminnan
uusista haasteista YhdistYksen
kokouksessa 12.3.1986' Tule-
vaisuuden visiot kiinnostivat
jAsenistiiii, joka oli ilahdutta-
van runsaslukuisena kokoontu-
nut kuulemaan pankinjohtaja
Haran esityste.

Pankkitoiminnan
muutospainet

Suomi elaA parhaillaan
suurta rahoitussektorin mur-
rosta. Aiemmat pankkien Ja
rahalaitosten toimintarajat,
reviirit ja erityisasemat oYat
vaistymassa .ja tilalle ovat tu-
lossa uudet vapaan kilpailun
leimaamat markkina-asetel-
mat.

Keskeisiii muutoksen kayn-
nistajie ovat olleet mm. pank-
kilakiuudistus 197Oluvun
alussa, kansantalouden vot-
makas kansainvdlistyminen
mm. EFTA- ja EEC-yhdenty-
misen kautta, Suomen Pankin
siirtyminen rahapolit i ikassaan
maaren saateli jeste kohti hin-
nan saetelya seka ennen kaik-
kea talouseldman toime lial-
suus ja siihen l i i ttyneet raken-
nemuutokset. Kaikki niim2i
edellyttavAt nopeata ja teho-
kasta pAaomien uudelleen al-
lokointia kansantalouden sisdl-
le seka tehokkuuden lisaemis-
ta rahalaitossektorissa. Esi-
merkkeind rakennemuutok-
sesta voidaan mainita esimer-
kiksi puunjalostusteoll isuu-
den toimialarationalisointi,
asuntorakentamin€n, Joka
viihenee ja tietopalveluyritys-
toiminta, joka taas kasvaa
nopeasti.

Pankkitoiminnan kannalta
keskeisii i  muutostekijdite
ovat olleet asiakkaiden
kasvava tuottotietoisuus, ke-
hittyva tietotekniikka sek?i
kansainvalistyminen yrityk-
siss?i. NiikdpiirissAmme on
myris viimeisten pankkitoi-
mintaa suojanneiden ji i i intei-
den poistumine n, kuten tal-
letusten verovapauskaytanto
odotettavasti vuonna 1989, se-
ka jo tapahtunut siirtyminen
selviiiin positiivisen reaaliko-
ron aikaan. Voidaan hyvalla
syylla todeta, etta paineita
pankeille tulee markkinoilla
jatkossa olemaan runsaasti.
Miten niihin voidaan vastata
on luonnollisesti avainkysy-
mys.

Pankin liikeidean
kehittiiminen

Kuten kaikessa liiketoimin-
nassa tulee pankkiydtyksenkin
pystyA hahmottamaan itselleen
yksil<il l iset l i ikeideat Ja t01-
mintamallit, joiden se uskoo
parhaiten palvelevan tavoitteF
taan.

Pankin liikeidean kehittelys-
sd on huomioitava kolme kes-
keista elementtiA: Tuote- eli
palveluvalikoirna, jota on tar-
koitus ylliipitaa, asiakaskohde-
ryhmat, joil le naita halutaan
tarjota ja tapa toimia, jotta
kauppa kiivisi. Tapa toimia
merkitsee mm. kannanottoa
hintaan, laatuun, jakeluun, jiir-
jestelmiin, yrityskulttuuriin
jne. Voisi kuvitella, etta pankki-
kentassa toimivat pankkiryh-
met soveltaisivat kukin omaa
li ikeideaansa, joka nii l le olisi
ominaisin. Tilanne nayttaa
olevan kuitenkin talla h€tkella
painvastainen: kaikki pankki-
ryhmiit pyrkiviit toimimaan
samoilla l i ikeideoil la ja samoil-
Ia l i iketoiminta-alueil la. Nayt-
taa myds silta, etta pankkitoi-
min takomi tean mie t in to ,  an-
siokas sinii l l i i i in, nayttaii tuke-
van tAta samankaltaistamiske-
hitvstA.

Tulevaisuudessa
yhdenmukaistuminen vai
erikoistuminen?

Menemmeko edelleen kohti
pankkikenttaa, jossa kaikki
pankit tarjoavat samoja palve-
luja lahes samoin ehdoin. Toi-
sin sanoen pankit toimisivat
entistA yhdenmukaisemmin ja
eroja olisi vaikea havaita. Ei
velttamiitta. Pankit voivat
nykyisen yhdenmukaistuml-
sen sijasta valita toisenkin
strategian. Ne voivat pyrkia
erikoistumaan. Ne voivat kes-
kittyl i vahvimman osaamisen
alueelle, mikii merkitsee esi-
merkiksi eraista toiminnoista ja

tuotteista luopumista. Silla jos
kaikki halutaan osata ja tehda
itse, saattaa tulla ongelmia.
Tiimii koskee ennen kaikkea
pieniii pankkiyrityksiii, joilla
muutenkin on rajallinen kyky
esimerkiksi hall ita tietoa ja ot-
taa riskej?i. Suurella pankilla
on mahdollisuuksia samanai-



Liikepankkitoiminnan
uudet haasteet

kaisesti hallita useita liiketoi-
minnan alueita, mutta kaikkea
ei senkaAn kannta omasta ta-
kaa tuottaa omassa perusor-
ganisaatiossaan,

Jo nyt on niihtavissai selvia
kehitystrendejii, joilla liikeide-
oiden erikoistumisvaatimuk-
siin liikepankeissa varaudu-
taan. Naite ovat mm.
- Pankin sisii inen tylosyk-

sikkdajatteluun perustuva
tydnjako. eriyttaminen,
sektorointi

- Konsernirakenteen puit-
teissa tapahtuva erikois-
tuminen

- Yksil<il l inen asiakaskoh-
tainen hinnoittelu- ja ja-
keiupolit i ikka.

Pankkikilpailun ja
-tyiinjaon siivyttiimii
tulevaisuus

Tulevaisuuden visio tulee
kaiken kaikkiaan olemaan
vahvasti kilpailun savyttame.
Kilpailu ei enii5 ilmene pelkAs-

taan vain pankkiryhmien viilil-
Id, vaan uuden elementin tuo-
vat rahamarkkinoille erikois-
tuvat omaa li ikeideaansa so-
veltavat palveluyritykset.
Kilpailua keydaan tiilkiin
markkinoiden osa-alueilla ja
s€lvesti rajatuissa segmenteis-
sa. Toisaalta niiiden markki-
noita monipuolistavien yhteisd-
jen vnlille saattaa muodostua
tiivis keskinainen rydnjaon ja
kaupanteon verkko, josta
kaikki hydtyvat, myds asiakas.
Mikii l i  rahamarkkinat kasva-
vat Ja monipuolistuvat nykyi-
sella vauhdil la voitaisiin tule-
vaisuuden pankkikentiissii
kuvitella pankkipalveluyri-
tyksie joko itsenaisine tai
konsernin osina, huomatta-
vasti nykyistA runsaammin.

Liikepankeilla
hyviit edellytykset

Liikepankeilla on hyvat
edellytykset vastata niikcipiiris-

Tulevaisuudessa johtaminen pe-
rustuu yhteiskunnalliseen visioon,
totesi pankinjohtaja Jaakko Hara
Luottomiehet - Kreditmannen
r.y:n kokouksessa Kauppakillas-
sa.

simme oleviin haasteisiin. Niil-
le on tietoa, kokemusta,
osaamista ja kansainviilisyy-
den mukanaan tuomia val-
miuksia. Ne ovat riittavan suu-
ria voidakseen pilkkoa toimin-
taansa osiin ja tehd?i se vieli i
kannattavasti. Voidaan hyvii l-
la syylla olettaa, etta l i ike-
pankit tulevat selviytymAen
kiristyviissii ki lpailuti lanrees-
sa, jossa markkinavoimat
vaikuttavat tAydelle tehollaan
ja jolle on tunnusomaista
tuottotietoinen ja monipuo-
lisia palveluja edellyttAva
heterogeeninen asiakaskunta.
Tbll<iin yhA keskeisemmiiksi
tekijdksi muodostuu asiakas-
tarpeisiin vastaaminen erikois-
tumalla seka kannattavuudesta
huolehtiminen, joka viime k5-
dessA takaa sen, etta tikepan-
kit kykeneviit kunnialla selviy-
tymaiin velvoitteistaan eri si-
dosryhmille.

!



Suomen edullisin perintd on
Pikaperintd.

Tratan syrjayftajii jo tuhansissa yrityksissii.

Pikaperinndssii piiiiset niiin viihiillii vaivalla:
Tilaat keiyttcicisi 2-osaista itsejiiljentiiviille
paperille painettua perintiilomaketta
50 kpl erissii. Saat Pikaperinnan kayt-
tdosi uskomattoman edullisesti ja lisiiksi
vielii ainutlaatuisen "rahat takaisin"
-tyytyviiisyystakuun.

Annat lomakkeet luotonvalvoialle
ohlein kayttaa Pikaperintiiii aina kun
omat karhut eiviit ole tehonneet ja kun
trattaaminen. perimistoimiston kiivttii-
minen tai oikeudelliset perinttikeinot
olisivat vuorossa.
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Enempiiii ei tarvita! Liihetiit vain ndin esittiyttiimiesi lomakkeiden
piiiillimmiiiset kappaleet meille. Ja jiiiit odottamaan suorituksia.

Pikaperintii hoitaa tdmdn:
Pikaperinth allekirjoittaa ja leimaa kirjeen ja
liihettiiii asiakkaallesi, omassa kirjekuoressaan.
Pikaperintii kehoittaa maksamaan saatavan
iilillesi ja vain pienehk<in perintiipalkkion
itselleen.
Tilastot osoittavat. etta PikaDerinnAn saaneista
suurin osa makaa velan heti. Tunnetun
toimiston nimi oainaa.

Saat ainutlaatuisen "rahat takaisin" -takuun!

Jos et ole kiiytettyasi ensin kaikki tilaamasi
kirjeet $ytyviiinen tulokseen, saat maksamasi
hinnan takaisin. postimaksuia ml.rciten.

Contant-Pikaperintii
Aurakatu 12 a 20100 TURKU

puh. vaihde (921) 330 300

Uskomattoman edullista:
Makat Pikaperinnassa vain 1,75 mk kuliakin
perittiivdltd sekii postimaksut. Mitiiiin muita
kuluja tai maksuja ei yrityksellesi tule!
Voit tilata Pikaperinttilomakkeita 50 kpl:n
erissii. 250 kpl d 1,50 mk/kpl, 500 kpl
i 1,25 mk&pl ja 1.000 kpl a 1,00 mk/kpl.
Postimaksut veloitetaan toimihrksen
yhteydessii.



Luottomiehet Sanomalassa
kaan on tapahtumien syddn -
Helsingin keskusta.

Automatiikkaa
ja robotteja

Sanomalan lehdet painetaan
huipputekniikalla. Automaa-
tio pelaa. Ihmista saa hakemal-
la etsia koneiden seasta. Mutta
kyllii ihmisiiikin ldytyy, kun
oikein tarkasti tiirailee. Paino-
talon tydrytmia ajatellen aa-
muinen kayntimme osui muu-
tenkin hiljaiseen aikaan. Vilk-
kain tydntouhu on keskiy<in
kieppeillii.

Harvemmin sita tulee tallus-
telleeksi samoilla kaytevilla
robottien kanssa. Sanomalassa
tiima on kuitenkin mahdollis-
ta. Sulassa sovussa ihmisten
kanssa robotit hakevat ndyrAs-
ti paperirullat paperivarastosta

Luottomiehia tutustumassa Sano-
malaan. Isdntamme eturivisse toi-
nen oikealra opas Tuula Ebelrngjr
kolmas oikealra luotropa:i l lLkko
Pertti Larva.

ja kiikuttavat
koneelle.

MykistavA
mydntae!

rullat sylissean

niiky, taytyy Huimaa kehitystii

\ l ielenkiintoista nahtavaii ja
kuulravaa ri itt i  Luottomiesten
ru tus tumiskaynn i l la  Sanoma
Osakeyhtidn Sanomalassa
maaliskuisena torstaiaamuna.
Harmi vain, ettei useampi yh-
distl. 'ksemme jasen ollut ehti-
n)t mukaan. Ilmottautumisai-
&a kun pAasi l ipsahtamaan
turhan lyhyeksi.

Sanomala sijaitsee Vantaan
Martinlaaksossa. Sanomalan
painokoneet syytavAt luetta-
vaksemme meille kaikille niin
turut Helsingin Sanomatja Ilta-
Sanomat. Niin ja tietysti monia
muita lehtiii ja painotuotteita.
Toimituksia on turha etsid.
Sanomalasta. Toimituksille
sopivin paikka kuuleman mu-

Samasta lehdestii
eri painoksia

Aamun parno-ohjelmaan
normaaliin tapaan kuuluvat Il-
ta-Sanomat olivat painossa tu-
tustumiskayntimme aamuna.
Jokainen osallistuja sai ka-
tcensa painotuoreen Ilta-Sano-
mat. Ja perati kahtena vahAn
erilaisena painoksena. Jokaises-
ta Ilta-Sanomasta ja Helsingin
Sanomasta nimittain otetaan
useampr painos, kuten opim-
me, eivetka nema painokset
suinkaan ole kaikilta osin sa-
mansiseltdiset. Helsingin Sa-
nomissa kolmossivun tAhdet
kertovat, monesko painos on
kiidessiisi.

Painotekniikan kehitys on
ollut huiman nopeaa. Taman
huomaa tutkailemalla Sanoma-
lan museon painokalustoa.
Museon painokoneet ja koko
painotouhu nayttavAt todella
antiikkisilta nykysysteemeihin
verrattuna. Kuitenkaan siita ei
ole niin pitkA aika kun museon
koneet olivat taydessa kaytds-
sa painotyossa. Voi vain kysya,
mita tulevaisuus tuo muka-
naan lehden tekemisessA? Ke-
hitys ei varmasti ole pysahty-
nyt.

Kiitol.set isannil lemme luot-
topaallikko Pertti Larvalle ja
opas Tuula Ebelingille antoi-
sasta ja hyvin jarjestetysta tu-
tustumiskaynnista!

Anne Leppile-Nilsson

1 l



LUOTTOMIEHET - KREDITMANNEN R.Y.:N

TOIMINTAKERTOMUS 1985

Vuosi oli yhdistyksen kahdeskymmenesnelj i is toimintavuosi. Yh-
distyksen uudet sAenndt, jotka hyviiksytti in l7.l1.1983, on mer-
k i t t y  yhd is tys rek is te r i in  06 .08 .  1985.

Jiisenistii
Uusia jiiseniii hyvAksyttiin yhdistykseen vuoden 1985 aikana yh-
teensd 75, jasenia erosi 69, piiiiasiassa eliikkeelle siirtymisen tai
tehtavien vaihtumisen vuoksi. Jesenmaera vuoden lopussa oli
692.
Lokakuussa julkaistiin uusi jiisenrekisteri, joka lahetettiin kaikille
jasenille ja kannattajajiisenille.

Hallitus
Yhdistyksen hallitus toimi seuraavassa kokoonpanossa:
jaostopii i i l l ikkc; Kaarlo Oksa. puheenjohtaja (OP-Rahoituskeskus
Oy), luottopaallikkci Jaakko Pohjanpelto, varapuheenjohtaja (E-
osuuskunta Eka), osastopaall ikko Hikan Broman, rahastonhoi-
taja (Suomen Luotonantajayhdistys), luottopaallikkd Maija Ah-
venainen, sihteeri (Oy Huolintakeskus Ab), toimistopii i i l l ikko
Pirjo Nurmi, kerhomestari (Eurocard Oy), lakimies Anne Leppii-
lii-Nilsson, hallituksen jasen (Aspo Oy), talousjohtaja Bengt Fa-
gerhom, hall ituksen ji isen (Oy Nino Lincoln Ab), luottopael-
l ikkd Pertti Pennanen, hall ituksen ji isen (Oy Kontino Ab),
kamreeri Kaj F. Lundstrcjm hall ituksen jasen (Suomen Yhdys-
pankki Oy).

Tilintarkastajat
Yhdistyksen tilintarkastajina ovat toimineet luottopaallikkd Ali
Parviainen, Kymi-Strdmberg Oy ja hallintojohtaja Olavi Rum-
mukainen, Tietoperinta Oy.
Varatilintarkastajina toimivat luottopaiillikkii Pekka Tiilikainen,
Valtameri Oy ja kassapiiiillikk<j Olli Ruotsalainen, Lemminkiii-
nen Oy.

Toimikunnat
Toimikunnat ja luottoalan neuvottelukunta ovat yhteistydssa
hallituksen kanssa toimineet yhdityks€n ja luottoalan hyviiksi.

Luottoalan neuvottelukunta
Luottoalan ncuvottelukuntaan ovat vuonna 1985 kuuluneet seu-
raavat henkilt i t:
jaostopeelikkct Kaarlo Oksa, puheenjohtaja (OP-Rahoituskeskus
Oy), luottopa: tkk<i Tom Ahlroos (Luottokunta), toimitusjohtaja
Juhani Joenpelto (Luottokontrolli Oy), VTM Lassi Kantola
(Suomen Yhdyspankki Oy), toimitusjohtaja Aulis Lindell (Oy
Union-Oljy Ab), luottopaiillikkd Jaakko Pohjanpelto (E-osuus-
kunta Eka), toimitusjohtaja Jarmo Karppi (Suomen Yritysrahoi-
tus Oy), toimitusjohtaja Esko Tuovinen (Suomen Luotonantaja-
yhdistys), toimitusjohtaja Tapani Turkki (Luottotieto r.y.), johta-
ja Tauno Valli (Kesko Oy)
Neuvottelukunta kokoontui kasittelemeAn luottokorttiyhteisd-
toimikunnan mietintdA.
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Koulutustoimikunta
Koulutustoimikunta toimi seuraavassa kokoonoanossa:
a" iana ja ja  L i i sa  Sv inhu l rud .  puheen johra ja -  laosropb i i l l i kk< i
Kaarlo Oksa, lakimies Anne Leppii l i i-Nilsson, toimitusjohtaja
Esko Tuovinen.
Koulutustoimikunta kartoitt i alaan li i ttyvan koulutustarjonnan
ja totesi tarjonnan niin monipuoliseksi ja laajaksi, ettei katsonut
tarpeelliseksi jarjestea yhdistyksen puitteissa kuluneena vuonna
omaa koulutustoimintaa.

Ulkomaantoimikunta
Ulkomaantoimikuntaan kuuluivat:
toimitusjohtaja Thomas Feodoroff, puheenjohtaja, toimistopaal-
Iikko Pirjo Nurmi, luottopaall ikkd Esko Sakola, osastopaall ikk6
Raimo Jdrvisalo.
Ulkomaantoimikunta on pitanyt akti ivisesti yhteytt?i ulkomaisiin
sisaryhdistyksiin. Toimikunta j i ir jesti opintomatkan Lontooseen
08.05.-12.05.1985. Matkaan osall istui l9 yhdistyksen ji isenti i.

Vuoden Luottomies
Vuoden alussa julistetti in kilpailu Vuoden Luottomiehen valit-
s€misesta. Valintaperusteet olivat s€uraavat:
- henkil<i on toiminut tuloksell is€sti luottotehtavissa tai
-  henk i lo  on  tehn)  t  luo t toa lan  innor  aa t ion  ta i
- henkil<i on tehnyt luottoalaa tunnetuksi eli nkei noeli imiissii ja
viranomaisten keskuudessa.
Vuoden Luottomieheksi valitt i in osastopeii l l ikkd Risto Suviala,
Keskusosuusli ike Hankkija.
Perustelut valinnalle: Risto Suviala on ansiokkaasti toiminut seka
yhdistyksen etta koko luottoalan hyvaksi osall istumalla lakiesi-
tyksista annettujen lausuntojen muokkaamiseen ja kirjoittamalla
altikkeleita alaan li i ttyvista asioista eri julkaisuihin, jotka ovat
tavoittaneet paitsi Luottomiehet myos muuta lukijakuntaa.
Han on osall istunut akti ivisesti myds koulutustoimintaan luen-
noimalla eri jiirjesttijen koulutustilaisuuksissa.
Vuoden Luottomies palkitt i in 2,000 markan tunnustuspalkinnolla
ja  Vuoden Luot tomies-d ip lomi l la  syyskokouksessa 2 l . l  1 .1985

Hallituksen kokoukset
Hallitus kokoontui 10 kertaa. Hallitus laati pyynndsta lausunnon
Valtiovarainministeridlle Luottokorttiyhteisdtoimikunnan mie-
tintddn.
Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja jattivat yhdis-
tyksen lausunnon vanhempi hallitussihteeri Olli Paajalle
03 .06 .1985.

Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen varsinainen kevdtkokous pidettiin poikkeuksellisesti
26.09.1985. Kokouksessa hyvAksytti in yhdistyksen ti l inpaAtds ja
toimintakertomus vuodelta 1985, esitettiin tilintarkastajien ker-
tomus seka mydnnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille. Kokouk-
sessa esitelmoi asianajaja Liisa Svinhufvud yrityskiinnityslaista.



Varsinainen syyskokous pidettiin 2l.l l. 1985. Kokouksessa hv-
vAksyttiin halliruksen ehdotus talousarvioksi muutoksilla.

Yhdistyksen hallitukseen valittiin eroworoisten tilalle konttori-
pAr l ikkd Seiia Lehtonen (Perheauto Ov). luottopAAllikkd Seppo
neimavDo loy Notda Ab) ja toinlstopbLl kkb Maruj KDurtarnD

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin luottopa, likkij Seppo
Reimavuo ja varapuheenjohtajaksi takimies Anne Leppala-Ni1s-

kastajiksi vuodeksi 1986 valittiin kassapiiiillikkd Olli
(Lemminkainen Oy) ja luottopaallikk<t Pekka Tii-

(Valtameri Oy).
aratilintarkastajiksi valittiin luottopeAllikkii Vesa Lohtari

Telko Oy) ja lakiasioiden hoitaja Adolf Niiranen
Tallberg Oy).

neuvottelukuntaan valittiin hallituksen uusi puheen-
rtaja, luottope?illikk6 Seppo Reimavuo, jaostopitiillikk<i Kaar-
Oksan tilalle.

oalan neuvottelunnan jaseniste toimitusjohtaja Tapani
ri ja toimitusjohtaja Juhani Joenpelto ilmoittivat, etteivet

kaytettavissa vuoden 1986 neuvottelukuntaan valittaessa.
tilalleen valittiin toimitusjohtaja Mikko Parjanne, Luot-
)lli Oy ia luottopaiillikkij Veikko Semi. Ov StockmannSemi, Oy StockmannOy ja luottopiiiillikkd V

Muilta osin luottoalan neuvottelukunnan kokoonpano sdilvi

pit i Vuoden Luottomieheksi valittu osasroDeal-
Risto Suviala, Keskusosuusliike Hankkiia.

kokoukset

(Perimistoimisto Contant Oy).

.1985 pidetyssa kokouksessa esitelm<ii Luottokunnan roimi-

3.1985 pidetyssa kokouksessa HOP:n toimitusjohtaja, kau1r
tri Kari Nars loi katsauksen Suomen talousndkymiin.

ljohtaja Seppo Jyrkama luottokorttimarkkinoiden nvkvtilasta
luottokorttiyhleisdtoimikunnan mietinndsre.

iLuottolinkki ilmestyi nelja ke aa.
toimitusneuvostoon ovat kuuluneet Vuonna 1985

Suviala, paAtoimittaja,
LeppelA-Nilsson,
Fagerholm,
Oksa.

Pennanen.

talous
taloudellinen asema on edelleen vakaa. J?isenlehden

on suurelta osin katettu lehden ilmoitustu-

huhtikuun l4 p?iivAnii 1986

Ahvenainen



Hannu Ndrhi, Kaukomarkkinat Oy

LUOTTO-OSASTO ON
MERKITTAVA OSA
YRITYSTA

Uudessa, luotto-osastojen asemaa yrityksessii kiisittele-
viissii juttusarjassa haastattelemme yritysten ylintii joh-
toa. Kuulostelemme ajatuksia alan merkityksestii ja ke-
hitysniikymistii yritysjohdon niikiikulmasta, sekii ker-
romme taustaa myiis kyseessd olevasta yrityksestii,

Sarjan aloittaa vahvassa kansainviilistymiskehityk-
sessd oleva Kaukomarkkinat Oy, jonka vuoden 1984 liki
2 miljardin markan liikevaihdosta 37 prosenttia muodos-
tui kansainviilisestii kaupasta.

Haastateltavamme on Kaukomarkkinoiden taloushal-
linnosta vastaava varatoimitusjohtaja Hannu Niirhi.

Kaukomarkk ina t  Oy on
suomalainen. kansainvdlisesti
to im iva  I i i keyr i t ys .  joka  tun tee
maailman markkinat. Kau ko-
markk ina t  v ie  ruo t re i ta  l i k i  50
maahan la palve)ee vli 200
suomalaista p?i?imicsti i. Uiko-
mailla asiakkaita on noin 2.000
ja  ko t imaassa no in  10 .000.  L i i -
keva ih to  o l i  vuonna 1984
1.981.4  mi l j .markkaa.  jos ta
vienti muodosti 42 prosenttia.
tuont i  2 l  p rosent t ia  ja  kan-
sainvdlinen kauppa 37 proscnt-
t ia .

V i ime vuos ien  a ikana kon-
sernin keskushali intoa on ha-
jau te t tu  ja  rvhmie  on  i t sena is
te l ty  en t is ta  tu los \as tuu l l i -
semmiksi . ja vksilcj l l isem n iksi
to imin tayks ik< i i ks i .  Tu losyks i -
kdita ovat mm. Kauko Inter-
na t iona l .  Kauko N l i i t to .  Kau-
ko  Ku lu tus tavara t .  Kau ko
Merkkitavarat ja Kauko-Elek-
troniikka.

Kau kom ark kinoiden luotto-
to imin ta  jakaantuu  markk ina-
a iueen mukaan.  Kot imaan
luo t lo -osas to  to imi i  raho i tus
osaston vhtcldcssd ja kansain-
vii l inen osuus hoidetaan kan-
sainvii l isclr rvhman hail into-
osas lo l ta .

Luotto-osasto
merkittiive osa yrityste

Varatoimitusjohtaja Hannu
Narhi pitaa luotto-osastoa
merkittevana osana yritysta.

"Kun myymme viikottain ja
kuukausittain noin 10.000 asi
akkaalle, niin siihen m*iraen
mahtuu tietysti monenlaisia
asiakkaita. Pidan itse tarkein-
pana sita. etti i  ennakolta suun-
nitellaan ja analysoidaan asi-
akkaat, ja toisaalta sitten jos
ongelmia syntyy niin niihin
tartulaan nopeasti ja hoide-
taan kuntoon" Ndrhi sanoo.

"Luoton mydntaminen on
osa myyntiprosessia ja esimer-
kiksi meidiin kansainvAlisell6
puolella voitaisiin myydli
kuinka paljon jos siihen ei olisi
kytketty luotonvalvontaa. Ellei
esimerkiksi Etell-Amerikassa
ja Lahi-Idiissii Iuotonvalvonta-
asioita olisi kytketty myynti-
tydhon, niin myynti olisi v?ih?in
aikaa kovaa mutta katkeaisi
kylla hetken peasta koko-
naan".

"Sama patee tietysti koti-
maassakin. Luotto-asiat ovat
osa onnistunutta myynti- ja
markkinointiprosessia".
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On rerkeaa etta luotonval-
ronna,] Ja myynnin yhteistyd
o;draan hoitaa oikealla tavalla.
!{arhi sanookin, etta luoton-
ral\ 'rnta ei saisi olla myynnin
prruna r aan tukea sitd kaupan
tur\ aamisessa. Tarkeinte on
saada saatavat ajoissa koti in.

Luotto-osaston
toiminnan seuranta

Luolto-osaston toimintaa
rordaan seurata eri laisil la tun-
nu\lu\uil la. jotka osoittavat
mrten hyvin tai huonosti asi-
ot\\a on onnlsluttu.

"Saan kuukausittain tiedon
ola\totasolla eraantyneitten
laala\ ien koko maarasta, seka
siitt miten se jakaantuu eri
ik?lry hmiin", Narhi ke oo.

"Kansainv?il isessd kaupassa
me il lA on huomattavasti vA-
hemman tapahtumia. Siell?i

seuranta on hvvinkin asiakas-
kohtaista ja jopa kauppakoh-
ta is tak in .  Yks i  tunnus luku  on
lisaksi t ietvsti luotrorappiot".

Saatavasaldon lisaksi rapor-
teista selviavat eri i intvneiden
lisi iksi keskimiii iraiinen maksu-
arka.

"Meilla on siita vuosien ku-
luessa kertynyt hyvaa statis-
ti ikkaa ja siihen sitten tietl,sti
verrataan. Muutaman paivAn-
kin muutokset saattavat vai
kuttaa aika paljon saldoihin".
Ndrhi sanoo.

"Yksi keskeinen mittari
osastojen seurannassa on sido-
tun paaoman tuottoprosentti,
johon myvntisaamisten maara
tietysti vaikuttaa".

Luottotappiot
prosentin kymmenyksiii

EIE( ]RONI IKXA
Kan Rlsk

syttavissa oievaa luottotappi-
oiden maaraa ei Nerhen mu-
kaan ole kovinkaan yksiselit-
teista esittaA. Kaukomarkki-
noissa luottotappiot on onnis-
tuttu pitamAan muutamissa
prosentin kymmenyksissa.

"Meidiin toiminnallemmc
tyypil l ista tunnuslukua luotto-
tappioiden maariisra on vaikea
antaa, koska on tuotteita joita
me myymme varaston kau a
ja joihin panostamme irse
voimakkaasti. Toisaalta
leemme myds valityskauppaa.
jossa marginaali on hyvinkin
pieni ja jossa yhdenkin Iuotto-
tappion korvaaminen vaatii
monta kymmente kauppaa",
Narhi mietri i.

"LAhinna me katsomme yh-
tena mirtarina sit i i  kuinka
monta kauppaa tAytyy rehdaja
kuinka kauan kestaa ajassa
saada se mahdoll inen riski ta-
kaisin jos luottotappio sattuu
tapahtumaan".

Tulospalkkauksen
soveltaminen vaikeaa

Kaukomarkkinoil la kiiyte-
taen laajasti tulokseen sidottua
palkkausta. mutta luotto-osas-
toon sita ei ole ainakaan tois-
laiseksi ulotertu. Narhi pirae-
kin alatusta varsin vaikeana
soveltaa kAvtdntddn.

"Jos tavoitteeksi asettaa et-
tei luottotappioita rule ja siite
maksetaan. niin siihen tavoit-
teeseen kylla pystyy pAase-
mddn, mutta saattaa kaydii
niin etta myynli putoaa aika
jyrkiisti". Ndrhi arvelee.

"Ehka juuri l: ista vaikeudes-
ta johtu:n emme ole lAhteneet
viemddr asiaa eteenpii in. Kyll?i
siind talon intressit ja henkilci-
kohtaiset intressit menevat vA-
hiin l i ian paljon risti in, tai eiviit
ainakaan tue toisiaan".

:

V
-

TiEDI ]JUS

$

I

:

n
15

osLlus<Lr!r/ ,
M[]t /
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Yhdistylcetr terloit[lsene on edistin luottoalan tuntemust. je ke-
hitysai
- jirjestinaue jesenilleen esitelme-, leskustelu- ja aiedotustil.i-

suuksia yhdistyksen toimialaa[ tuuluvista kysymykistii,
- s€ur.emrll. Iuotto.len k€hitysti myais ulkom.ille,
- hrrloittamalla kustanlus-, jullaisu-, kurssi- ja koulutusloimin-

ter s€Lii
- rnt.m.ll. lsusuraojaj. tek€milli elaa koskevia eloitteite. JASENHAKEMUS

HAKIJAN YKSILOINTI- JA OSOITETIEDOT (TEKSTATEN)

Vastaanottaja

LUOTTOMIEHET - KREDITMANNEN R.Y.

Sukunimi

Etunimet (kutsumanimen eteen *)

Jakeluosoite

Arvo tai ammatt i

Osoitetoimipaikka

Toimiala

,aaaaoumero

TCri Yritys

l l l l l

IIAKIJAN TY ETIEDOT

Ty6nantajan nimi

J:n:o

J*eluosoite

Postinumero Osoitetoimipaikka

ehtavinimike

Tehleven ku!aus ( lyhyesti)

HAEN LUOTTOMIEHET - KREDITM/TNNEN R.YIN JASENEKSI YLLA OLEVIN PERUSTEIN SEKA
SITOUDUN NOUDATTAMAAN YHDISTYKSEN SAANTdJA

Paikka ja piiiviiys Hakijan allekirjoitus

PUOLLAMME Ji{SENHAKEMUSTA {VAIN JASENET'I

Nimi

Nimen selvennys Nimen selvennys

Toimipaikka (selv: ist i)

HALLITUKSEN PiATOS

hyviksytty

hyliitty

Toimipaikka (selvi ist i)

Puheenjohtajan/sihteerin allekirjoitus
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Jiisenhakemukset toimitetaan yhdistyksen sihteerille
konttoripAeUikkii Seija Lehtoselle osoitteella:

Perheauto Oy
Petikontie 3
01720 Vantaa
(puh. 90-840 800)



Uudet iiisenet

Yhdistyksen hall itus on ko-
12.2.86 ja 12.3.86

seuraaval uudet Ja-

Forsberg
inta Oy

Helsinki
wt4'1211

kkd
Heiskanen

Hankkija

Oulu
9t3t-222 622

tipeallikkd
Jokela

Kaunisto
Yritysrahoitus Oy

Luottotietotutkija
Khsti Veyryner
Luottotieto r.y.
Hameentie 31
00500 Helsinki
puh.90-738300

Luottotietotutkija
Esa Heikkinen
Luottotieto r.y.
Hiimeentie 3l
00500 Helsinki
puh.90-738300

Luottotietotutkija
Rauno Hamu
Luottotieto r.y.
Hameentie 3l
00500 Helsinki
puh.90-?38300

Luottotietotutkija
Rauno Tenhunen
Luottotieto r.y.
Hameentie 31
00500 Helsinki
puh.90-738300

Luotonvalvoja
Merja Niittymiiki
Valtameri Osakeyhti6
Pakilantie 6l
00660 Helsinki
puh. 90-74201

Systeeminsuunnittelija
Aarni Jiirveli
Maksutieto Oy
Aurakatu 12 a
20100 Turku
puh.921-516514

KOKOUSPAIVAT
SYKSYLLA 1986

Luottomiehet-Kreditmennen
r.y:n kokoukset syksyllA 1986
ovat
3.10.1986 25-vuotis juhlako-

kous
2'7.11.1986 varsinainen syys-

kokous
Kokousajat ja -paikat i lmoite-
taan kokouskutsujen yhteydes-
sa tarkemmin.
Merkitse ajat allakkaasi. Tule
kokouksiin kertomaan itsestasi
ja kuulemaan muita jasenia!

I Helsinki
90-77 281

Lehtonen
Lakimiesten

oimisto Oy

I Espoo
90-460099

ovalmisteli ja
Merivirta
Yritysrahoitus Oy

30 Helsinki
90-7'7 281

RahoituspaAllikkd
lele Louneva
Suomen Yritysrahoitus Oy
Siltasaarenkatu 14 A
1D530 Helsinki
gllh. 90-77281

Luottotietotutkija
fari Eronen
Luottotieto r.y,
Hameentie 3l
00500 Helsinki
puh.90-738300

Luottotietotutkija
Heikki Ojama
Luottotieto r.y.
Hemeentie 3l
00500 Helsinki
puh.90-738300

Ilopilleri

13. helhikuura
1980 tuomitt i in Lontoossa 20-
vuotias maksujenperi j2i  5 punnan
sakkoon ja maksamaan 300 pun-
taa oikeudenkayntikuluja "pa-
hennusta herattavaste esi inrymi-
seste". Hanen katsott i in kaytte-
neen toiminnassaan liian epaso-
vinnaisia menetelmiii. Saadakseen
ihmiset maksamaan han pukeutui
pi iel lystakkeihin, joihin hi in ol i
hieronut homejuustoa ja madan-
tyneita munia. H2in haisi ni in ka-
malalta, ette asiakkaat katsoivat
parhaaksi maksaa paestekseen
haneste eroon. H?in sai l isanimen
"Herra Ldyhka".

L?ihde: Etel?i-Saimaa 18.2. 1986

Peetoimittaja
Anne LeppAlii-Nilsson
puh. (90) 782 6l I

Toimitusneuvosto
Seppo Reimavuo
puh. (90) l8 071
Risto Suviala
puh. (90\ 7292204
Pertti Pennanen
puh. (90) 19 261
Martti Kuurtamo
puh. (921) 330 300

Toimitussihteeri
Kari Martiala

Toimituksen osoite
Luottomiehet -
Kreditmannen r,y.
PL 89I
00101 Helsinki

Lg
Valokuvaaja
Erkki Markko

Pankkiyhteydet
SYP-Senaatintori
200138-490509
HOP-Keskusta
30001 0-,1467

Ilmoitushinnat
2/l s. 2400 mk
l/l s. 2000 mk {takasivu)
l,/l s. 1500 mk (muut sivut)
l/2 s. 800 mk
l/4 s. 600 mk
l/8 s. .100 mk
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