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Rahallaon hintansa
Reaalikoron kummajainen on ylliittiinyt velan autuaaksi tekeviiiinvaikutukseentottuneetvelalliset.Inflaatio ei eneeteekeantehtavaanse.Velka ei kannata.
Toivottavasti havahtuminen tZimiin piiiviin todellisuuteentapahtuuajoissa.Erityisestiniidenyritysten
kohdalla, jotka ovat tasapainoilleet"sille hilkulIa", ylivelkaantumisen vaara vaanli pelottavana.
Entista tiirkeiimpiiiion yrityksenrahoitusrakenreen
terveys.Oman paaoman osuudenon oltava riittiivii.
Investointi-intoarahan tosihinta varmasti laimentaa. Kenties lisiiA harkintaakin eikii rahaa huiskita
sinne tanne laskemattainvestointikohteenkannattavuutta. Reaalikoronseurauksena
terveetyrityksetvoivat entlsteparemmin ja sairaatentista kehnommin.
Myds yrityksen talousosaaminenioutuu koetuk^
selle.On osartavalaskea.Kelkasrapuroavatensiksi
ne.jotka eivdtosaalaskea.Mm. " konk u rssitohtori..
professori Aatto Prihti niikee ajassa selvet ennusmerkit konkurssivyorylle.Vaaravyohykkeessaovat
ennenkaikkea pienetja keskisuuretyritykset.
Loysii raha kostautuu. Rahaa on ollut melko
helpposaada.Jollei muualra,niin ainakin rahoitusyhti6iste kovalla korolla. Heikossataloudellisessa
jamassaolevallayrityksellii ei ole ollut hdiivi neuvotteluasemakeskusteltaessa
lainan korosta. Tiillaiselle
yritykselleraha on useinirronnut vain korkealla korolla.
_ Reaalikorko asettaa myos luotonantajan uusien
haasteidenja uhkien eteen. Entista enemmdn on
kiinnitetteva huomiota yrityksen rahoitusrakenteen
terveyteen- oman ja vieraanpd6oman suhteeseen.
Reaalikorko on tullut jiiiidiikseen,vaittevat monet
asiantuntijat. Sen kanssa vain on opeteltava
elAmaan.
Anne Leppiilii-Nilsson
peatoimittaja

Liilrepankkienluottojen keskikorko,%
Nimellinen
korkotAso

eaalinen
korkotaso

Artikkelin kirjoittaja toimitusjohtaja Asko Hiltunen kerloo
lormazivansajakuvasli yritysten
kehit!amisrydssaanvanhenlunelden luottotietojen aiheuttamiin
vaikeuksiin.

Luottotiedotyrityksenkehittdmisenrasitteina
Seuraavassatarkastelen luottotietoja y tyksen itsensa ja
terv€yttAmistyotasuorittavan
konsultin kannalta. ToteuttaessanikAytdnncinkonsultointitydta tijrmeen jatkuvastimyds
niihin vaikeuksiin,joita heikot
luottotiedot aiheuttavat terveyttemisponnisteluille.
E tyisenikavia heikot luottotiedot ovat juuri silloin, kun
luottoa ja luottamusta eniten
tarvitaan €li terveyttemisoperaatiovaiheessa. Talldinhan
toiminnan uudelleensuuntaamiseen sisiiltyy yleensAmyds
investointitarp€ita,joiden toteuttaminenedellyttiili rahoittajien ja tavarantoimittajienmukanaoloa. TeIVeyttamistilanteessa saattaa myos kayttdpAaoman tarYe hetkellisesti
kasvaaja ellei sitli saadajiirjestymeen, voi uuteen kannattavuustasoon saatettu tolmlnta
sammuatarpeettomasti.
Hyva ydtyskuva pitiiii sis?illiidn ennen kaikkea sen luottamuksen, jota yritys nauttii
yritysymparistdssean. Taman
vuoksi yritykset pyrkiviit kiillottamaanjulkisiYuaanaktiivisin markkinoinnillisinnormaaliin toimintaan liittyvin toimenpitein, joita kohdistetaan
yrityksen
yhteistydryhmiin.
Mutta enta miten yrityksen ja
yrittajan tulee menetella silloin, kun rahoittajienja tavarantoimittajien luottamus on
kenan menetetty tai kun sita ei

vielii ole ehtinyt syntye toiminnan lyhytaikaisuudentakia?

Luottotiedot
jiiljessii
laahaavat
Perusongelma muodostuu
siitA,ette luottotiedot- hyvat
ja huonot - laahaavat aina
perassa.Ne perustuvat usein
yli vuodenkinvanhaantietoon
ja tiinii aikana kehitys on voinut nopeasti muuttua suuntaan tai toiseen. Strategisilta
terveyritys,
ominaisuuksiltaan
joka on saatettu tiill?i vilin
myds taloudeltaanparemmaksi, voi niiin ollen karsia turhaan sairaanleimastaja siihen
liittyvasta huhumyllysti, jopa
kaksi vuotta. Tane aikana tavarantoimittajien luottamus
on aallonpohjassa. Samoin
uuden liikeidealtaanhyviinkin
yrityksen odotetaan€nsin antavan neyttdja ja se vie aikaa.

Aktiivisempaa
tiedottamistavritvksilte
Turhien viiveiden eliminoimiseksiluottotietojen kohdalta
yrityksentuleekinitsepitaa akyhteistyosidosryhtiivisesti

mAnsd ajan tasalla informoimalla vaheviiveisestikehityksestaja ennenkaikkeatilinpeatoksistaseke toimittamalla tilinpeetdkset kaupparekisteKaupparekisterissa
riin.
olevientietojenajan tasallapitamisen laiminlydnti saattaa
tukkia luottohanojasitakintieon vield selte, etta papereissa
laisia "viiiiriZi" nimia, jotka jo
ovat jattAnet yhtidn. Terveytalaisenaolevan
tamisprosessin
ja tilapaisestinimeaan menettaneen kannattaa lisiiksi toimittaa velitilinpaAtdksetneljennesvuosittain terkeimmill€
luotonantajille, silla kaupparekistedn tietojen informaatioaIVo on matala, vaikka tiedot
toimitettaisiinkinajallaan.
Silloin kun yrityksen maksuvalmius tavallista suuremman projektin takia viiliaikaisesti kiristyy. kannattaa tasta
informoida ennalta tarkeimpiii
intressanttejaja saada ne mukaan kasvukynnyksenylitykseen.
Kilpailun kovetessa otteet
tiukkenevat ja neuvotteluyhteyden katkeaminen saattaa
johtaa siihen, ette velkoja
keyttee konkurssihakemusta
perintiikeinoja. Tilanteen lauettua my<inteisestiei kuitenkaan
ole vielA syyta luulla, etta asla
on kokonaan pois piiivlijiirjestyksesteydtyksen luottotietotilannettasilmallaipitaen.Nimittain ellei yritys itse aktiivisesti

ole yhteydessiiluottotietoyhtidihin, saattaatieto konkurssihakemuksestajiiiidii roikkumaan luottotietoihin parikin
vuotta vaikeuttaen yrityksen
tolmlntaa.

Talousosaaminen
kuntoon
Parasta luottamusta herattevaa toimintaa on hoitaa rahoituksensuunnitt€lusiten,etta yritykselle ei muodostu "varovaisen" maksajan mainetta.
Yhdessiikli?interveyttamisprosessin liipikiiyneessd asiakkaassammeei ole ollut toimi
vaa kassabudjetointiamuutamia viikkoja eteenpainpuhumattakaanpuolen vuoden likviditeettibudjetoinnista. Kovin hyvii?i arvosanaa ei voi
antaa ylipaataan taloushallinnon hoitamisentasosta.llmeisestiniin on asian laita hyvin
monissa kannattavastikintoimivissa suomalaisissayrityksissa.Ed€lleenkin talouspuolen
asioiden aliarvostus tai virheellinen kasitys oman osaamisen
tasostalyd jatkuvasti lApi tarpeettomanhuonoina luottotietoina monissayrityksissa.
Asko Hiltunen
ekonomi, toimitusjohtaja
Tampereen Yritysanalyysi Oy

Luottomiehet- Kreditmiinnen
r.y:n
25-vuotishistoriikki tyiin alla

tg

On tullut aika katsoa taaksepain. Lokakuun 3. pdiviinii
1986tulee kuluneeksi25 vuotta kokouksesta,jossa Luottomiehet - Kreditmannenr.y:n
seenndt hyvaksyttiin ensimmeisenkerran ja yhdistykselle
valittiin ensimmdinenhallitus.
Pal.jonon tapahtunut sen jalkeen. Fil.maist. Kati HeinAmies kirjoittaa historiikin
Luottomiehet Kreditmannen r.y:n 25-vuotisestataipaleesta.Historiikki julkistetaan
yhdistyksen25-vuotisjuhlakok o u k s e s s3a. 1 0 . 1 9 8 6 .
Kati Heinamiestydskentelee
HelsinginYliopiston museossa
museoarnanuenssina.
Kaytanndssatama tarkoittaavastuuta
Helsingin Yliopiston eri kiinteistciissd
olevienhistoriallisten
esineiden tutkimuksesta ja
hoidosta.Joukossaon hyvinkin arvokkaita esineitd.kuten
taulukokoelmia.Aiemmin Kati.on toiminut tutkijanaMuseo\ rrastossa.
Historiikkien kirjoirtaminen
on Katille tuttua puuhaa.Han
on kirjoittanut kiinteistojenja
Hisloriikinkir.joiftajan
suurinon
gelmaon yleensa
asunto-osakeyhti<iiden
toiminse.efleimateriaalia ldyd),. Jos vaslLruhenkildr
taan liittyvia histoiikk€ja.
varhtuvalusetn.maleriaalikin
heMm. Rake Oy:n Erottajankaviaahelposlihenkilciiden
mukanadun saneeratunkiinteistdnhistotcaa Luoltomiehel- Krcdittoriikki on Katin kesialaa.Kamannenr.vtn25 vuotishistoriikin
ti pitaiahistoriikkien kirjoittakirjoittajafi1.maist.Kali Heiniimistamielenkiintoisena,
koska
mres,
aineistoatutkimalla saatietoja
eri aikakausista.Tutkimusmateriaalistavoi heijastua koko
maan tapahtumatja taloudel
tiikirjoia ja mLrutamateriaalia kasta kavttdd historiikin elzi- ten on hyva pl,s:iht),amiettilinen tilanne, vaikkapa pula- sattuisi lct\t]-miian. Myds vdittaJana.
mliiin, miksi vhdistysaikanaan
aika.
kaikki muu l,hdisnksenvaiheiTutustuttuaan materiaaliin on perustettu.mita asioitayhta valaisevamateriaalion mitii Kari poimii t:irkeimmat koh
distyson ajanutja miten yhdistervetulleinta.
dat ja rekeehisroriikinjasenre- t y k s e nt o i m i n t ao n m u u t t u n u t .
Yhdistyksenl0-\,uotishisro- l! n. JAsentelvsta
neuvotellaan
riikkia Kati pita:i hyvana lah- l h d i s n k s e n h a l l i t u k s c nk a n s Anne Leppiilii-Nilsson
teenA.vajkkakin toissijaisena. sa. NAin p:iaste;insamoilleIinsikiili kuin alkuperaisramate- j o i l l e .
.{lkuperiiisliihteet
esiin
riaalia ldyty1,. 1970-ja 1980Iukujen pciytiikirjar haltituksenja yhdistyksenkokousHistoriikin kirjoittaminen ten - ovat onneksihyvin tal- niin myos Luottomiehetiessa.toteaaKati.
Arkistokuntoontulevia
Kreditmennenr.y:n historiikin
Pdytakilojen oheilaKari pi- alkaa tutustumisellamate- taA arvokkaana
tietolAhteena tarpeitavarten
riaaliin. Historiikkia kirjoitet- yhdistyksenjiisenten- erityi
taessatulisi aina lahtea liik- sestialustaalkaen mukana oljos leiden - haastatteluja.Peruskeelle alkuper?iisldhteista.
Vastaisuuden varalta on
suinkin mahdollista.Toissijais tajajasentenhaastattelutKati
tarkea pitae Luottomiehet llhteisiin turvauduttaessaon kertoi aloittavansamahdolliKreditmennen r.y:n poytakirjonkun tavtynytjo tehdavalin- srmman nopeasti.
Muina IAh- jat ja muu materiaaliarkistoijouduttu
jAltAra. Jotain on
teina Kati kertoo kayttavansA tuna yhdessApaikassa.jiirjesmeen pois alkuperaismateriaa- yhdistysrekisterin tieroja ja
tyksessaja tallessa.N.iin hell i s t a .s a n o oK a t i .
myds Luottolinkki-lehtea.
potetaanlulevien sukupolvien
Luottomiehet Valokuvat
KreditelavdittavAt tydta. kun he sitten aikanaan
mAnnen r.y:n l960luku on historiikkia. Yhdistyksen al- kirjoittavatvaikkapayhdisrykosittain "pimennossa". Ko- kutaipaleeltaKati kaipaisi li- sen50-vuotishistoriikkia.neukouspdytakirjatovat teilla rie- saa valokuvamateriaalia. Ja voo Kati. Luottomieher ramandmilla. Kati toivookin. tasse tarkoituksessa pyytaa Kreditmdnnenr.y:n historiikin
elad\hdistyksenIuottamusteh- apua JAsenisrdlra.Jos niira merkityksesta keskusteltaessa
ta\ issa l960luvulla toimineet vanhoja valokuvia sattuisi Kati totesi, etta Luottomieher
penkoisivathyllyjaan.jos pdy- ldytymaAn, niille olisi arvo- - Kreditmdnnenr.y:kinjiisen-

Yrityksissii on korostettu Osastopiiiillikkii SeppoReimavuo
viime aikoina vaihto-ominaiOY NOKIA AB
suuden keytdn tehostamista.
ja
Varastoja on pienennetty
optimoitu JOT -periaatteen
mukaisesti.
Kannattavuuttavoidaanpa,
rantaa myds rahoitusomaisuuden avulla. Avainasemassa
ovat myyntisaamiset. jotka
ovat sitApaitsiuseinsuurinyksittdinen omaisuuserd taseen
vastaavaa-puolella.

Myvntisaamiset
avainasemassa

A,/R -hankkeen
kiiynnistiiminen
Myyntisaamistenkaytdn tehostamisella on mydnteinen
\ aikutus tulokseen. Tehostaminen voidaantoteuttaaerityiseliii A./R -hankkeella (AccountsReceivable).
LuottopAallikctn vastuulla
on aloitteen teko ml,yntisaanlisten ka),tcintehoslamiseksi.
Hiinellii on oltava uskallusta
''m1,v-dii
'
idea yhtidn ylimmiille .johdolle. Tavallisestihan
johto puuttuu myyntisaamisiin
\.aln Kun on sattunut Suurla
luottotappioita tai saatavien
kierto on olennaisestihidastunut lamaolosuhteissa.
A,/R -hankkeen on kuitenkin oltava yhticin ylimmiin
johdon kiiynnistiimii.ja esim.
"paimenkirjeell?i" julkistaa.
Hankkeen vetajan on oltava
Chief Financial Officer -tason
henkildn.Yritykselldon oltava
r oimakas tahto hankkeen lapir iemiseksija hanke on miellettiiviiavainprojektiksi.

Luottotappiovaarallisille
yhtidille ei pida lainkaan myydii.
Jos Iuovutaan tappiollisesta
myynnista. menetetAAnvain
tappiot. Sen sijaanponnisteiut
on suunnattava luottokelpoisiin asiakkaisiin.Luotto-osaston on keskityttavakannattavan myynnin edistdmiseen
mycis marginaaliasiakkaille,
eikA sen estAmiseen.Luottohenkildstdntehtavenaon ldytaa keinot rahojen saamiseksi
ajallaan myds perinteisestihitailta maksajilta.
Mutkaton ja tiivis kommu
nikaatio markkinointi- ja
myyntiosastojen kanssa on
tarkeata. Luottojen parissa
tydskentelevahenkild pystyy
tekemaan terveita paArdksia
vain jos hdn ymmiirtiiii. mihin
myyntrosastontekematkaupat
p€rustuvat. Toisaalta luottoosaston on pidettave myynti
jatkuvasti varuillaan huonosti
maksaviin asiakkaisiin niihden.
Seuraava asetelma kuvaa
luotto-osaston vaihtoehtoisia
tapoja suhtautua myyntiin ja
asiakkaisiin.

Luotto-osaston
suhde:
Mtyntiin
etarnen
Erdstapa parantaayrityksenkannattavuuttarahoitusomaisuudenel rlrivi iinse n
avulla on keynnistee myyntisaamisiakoskevahanke. Osastopiiel- t i i v i s
liklti SeppoReimavuokoroslaaoheisessa
artikkelissaan.
ettd eri- t i i ! i s

asiakkaisiintulos
elainen
huono
tiilis
huonompi
etainen
hlvii
parempi
liivis
ei liian riivis erinomainen

tyiste huomiota on kiinnitefieve hankkeenkivnnistdmiseen.tavoitteisiinja luottohenkiliistiin
suoritepalkkaukseen.
Luotto-osaston suhde asiakkaaseenei saa olla liian sydiimellinen. Ty<in hoitamisen
kannaltaon sittenkinparempi,
etta myyntimiehet "nauttivat
konjakkia" asiakkaidenkanssa.
A,/R -hankkeentoteuttamiseksi on itsestaanselvaa.ette
myds myynninjiilkeisetroimer.
kuten perinta. luottorajan ylityksistA raportointi ja roimituski€llot,hoideraan"ravakAsti" ATK:ta apuna kayrta€n.
LuottopAallikdnvaikeimpia
tehtavia on tietaa. milloin
kannattaa "lypsaa" asiakasta
ja milloin on ainoa vaihtoehto
panna heti "laulu seis!".

kaalle annettava erit).inen
palkinto nopeastamaksusuorituksesta.Sita ei pidA
antaa pttkAn maksuajan
Tavoitteisiin pddsemiseksi
Jalkeen.
luottoteamin on kiinnitettdvd - Maksuaika ei saa olla pitehostettuahuomiota m1-1ntii
tempi kuin kilpaihjoilla.
- Viivastvskoron on oltava
edeltaviintoimiin. kuten
- maksuehtoihin
sakkokorko. joka pisr,ia
Tavoitteet
- laskutukseen
asiakkaan
maksamaan
- luottotietoihinja
erapaivane.Seon peritteva
- yhteydenpitoonmyyntiin.
Jamptisri.
Luotto-osastonon pystytlaMielestaniluotto-osastonei
Hankkeelle on asetettava
selkeatja yksiselitteiset
tavoit- va vaikuttamaanmaksuehtoi- pida "leveilla" perityilliiviiviisteetlrrtyksenomien historiatie- hin. Jos se ei tAtAtee. kyseessa tyskoroilla.sillAluotto-osaston
Ihan- tehtAvAnaon pirae DSO (Days
tojen pohjaJta.Tavoitteetvoi- on pelkkli perintdosasto.
netapausolisi, etta suurin osa Sales Outstanding) mahdoltirat koskea:
- kiertonopeurra(DSO)
perirtaisiinkareisellA simman alhaisenaeika perie
saatavista
- saatavienkokonaism:iiir?iii tavaran toimituksenyhteydes- viivastyskorkoa. Viiviistysko- paaomiensitoutumista
sA. Mutta todeliinen maailma rorssaon kysymyssuunnilleen
- ereentyneitasaatavia
ei toimi niiin.
samastaaslasta,jos varsinai- luottotappioita.
Maksuehdoliavoidaan kui- sestatuotannostatulee paljon
Suoritepalkkaus
tenkin eniten vaikuttaa myyn- viallisiaruorreita,rikastuisiyriTavoitteidenon oltavarealis- tisaamistenkiertoon. Maksu- tys romun myynnill?i.
tisia.sill:i luotto-osastonsuori- ehto koostuu kateisalennukLuottofunktio on myds aika
tepalkkaus on olennaisesti sesta. maksuajastaja viiv?is- lahellA laskutusta. LaskutukA,/R -hankkeessaei lisiitii
riippuvainen tavoitteidensaa- tyskorosta:
sen on oltava rasm:illistaja
luotto- tai pe ntah€nkildiden
- Kdteisalennus on asiak- nopeaa.
vutustasosta.
maAreets. kustannuksia.Sen

Keinot

Myyntisaamiset...

sijaan nykyinen henkilosto
motivoidaanparempaansuoritukseen suoritepalkkauksen
avulla. Mikiili yrityksen kannattavuus paranee myyntisaamistenkayttdii tehostamalla, jakaa luottoteami keskenaan ennalta sovittujen periaatteiden mukaisesti ennalta
sovitun lis?ibonuksen.
Suoritepalkkaustaon Suomessakaytetty mm. FinnoilisMotorosa.Yhdysvaltalaisessa
la Inc. -l,htiossa suoritepalkkaus m?iiiritelliiiinkolmen tavoitetason saavuttamisenperusteella:
TEKIJA NO. I (Bonuss %)
- Saatavien keskimddrdinen
kiertoaika paivina (laskettuna kolmen kuukauden
liukuvana keskiarvona,
huhti-, touko-. kesakuu)ei
saa ylittaa X piiivii?i per
30.6.1986.
TEKTJA NO. 2 (Boms 2,5 %)
- Yli 61 paivaa era:int!neiden saatavienmarkkamii?ira ei saaylittae X prosenttia saatavamaarastA.
TEKIJA NO. 3 (Bonus2,5 %)
- Yli 91 paivAa eraantyneiden saatavienmarkkamdira ei saaylittee X prosenttia koko saatavamearesta.
Maksimi suoritepaikka on
siis l0 % peruspalkanlisdksi,
mikiili kaikki tavoitteet on
saavutettu.X-tavoitetasot on
asetettuvertaamallaoman 1'hti6n edellistenvuosien tietoja
ja edellisenneljdnnesvuosijakson tietoja. Motorolassa tavoitteiden saavuttaminenlarkastetaan neljdnnesvuosittain.
Samalla k?iydiiiin iiipi syntyneetluottotappiot,mahdolliset
hyven tavan vastaisetperintdmenetelmat lisdpalkkion saavuttamiseksisekatoimituskiel1ot.
A,/R -hankkeenja suoritepalkkauksen tavoitteena on
rohkaista luotto-osasto ryhmana entistA pontevampaan
tydhdn kuitenkin vaarantamatta asiakassuhteita.
Lopputuloksena on cash flow:n paranemlnen.
Myyntisaamistenon oltava
samallatavalla kuranttia kuin
varastossaolevien tavaroiden.
Periaatteellinen
ero on kuiten-;
k i n s e . e t t a J O T : s s ak u s t a n nuksia siirretdln tavaran toimittajille ja A,/R -hankkeessa
asiakkaille.

Pankinjohtaja Jaakko Hara
Suomen Yhdyspankki OY:stii Pankin liikeidean
liikepankkitoiminnan kehittiiminen
kertoi
uusista haasteista YhdistYksen
kokouksessa12.3.1986' Tulevaisuuden visiot kiinnostivat
Kuten kaikessa liiketoiminjAsenistiiii, joka oli ilahduttatulee pankkiydtyksenkin
nassa
kokoontuvan runsaslukuisena
pystyA
hahmottamaan itselleen
nut kuulemaan pankinjohtaja
yksil<illiset liikeideat Ja t01Haran esityste.
mintamallit, joiden se uskoo
parhaitenpalvelevantavoitteF
taan.
Pankin liikeidean kehittelysPankkitoiminnan
sd on huomioitava kolme keskeista elementtiA: Tuote- eli
muutospainet
jota on tarpalveluvalikoirna,
koitus ylliipitaa, asiakaskohdejoille naita halutaan
elaA parhaillaan ryhmat,
Suomi
ja tapa toimia, jotta
tarjota
suurta rahoitussektorin murkiivisi. Tapa toimia
rosta. Aiemmat pankkien Ja kauppa
mm. kannanottoa
merkitsee
toimintarajat,
rahalaitosten
jakeluun, jiirlaatuun,
hintaan,
ja
erityisasemat oYat
reviirit
jestelmiin,
yrityskulttuuriin
vaistymassa.ja tilalle ovat tujne. Voisi kuvitella,ettapankkilossa uudet vapaan kilpailun
pankkiryhmarkkina-asetel- kentassa toimivat
leimaamat
kukin omaa
met
soveltaisivat
mat.
joka niille olisi
Keskeisiii muutoksen kayn- liikeideaansa,
nayttaa
Tilanne
nistajie ovat olleet mm. pank- ominaisin.
h€tkella
talla
kuitenkin
olevan
197Oluvun
kilakiuudistus
pankkialussa, kansantalouden vot- painvastainen: kaikki
pyrkiviit
toimimaan
ryhmiit
kansainvdlistyminen
makas
ja samoilmm. EFTA- ja EEC-yhdenty- samoillaliikeideoilla
NaytIa
liiketoiminta-alueilla.
Pankin
kautta,
Suomen
misen
pankkitoietta
myds
silta,
taa
siirtyminen rahapolitiikassaan
m i e t i n t o ,a n maaren saatelijestekohti hin- m i n t a k o m i t e a n
nayttaii tukenan saetelyaseka ennenkaik- siokassiniilliiiin,
tAta
samankaltaistamiskevan
kea talouseldman toimelialsuusja siihen liittyneet raken- hitvstA.
nemuutokset. Kaikki niim2i
edellyttavAtnopeata ja tehokasta pAaomien uudelleen allokointia kansantaloudensisdlle sekatehokkuuden lisaemista rahalaitossektorissa.Esi- Tulevaisuudessa
merkkeind rakennemuutok- yhdenmukaistuminen
vai
sestavoidaan mainita esimererikoistuminen?
kiksi puunjalostusteollisuuden toimialarationalisointi,
asuntorakentamin€n, Joka
Menemmeko edelleenkohti
viiheneeja tietopalveluyritystoiminta, joka taas kasvaa pankkikenttaa, jossa kaikki
pankit tarjoavat samoja palvenopeasti.
Pankkitoiminnan kannalta luja lahessamoin ehdoin.Toimuutostekijdite sin sanoen pankit toimisivat
keskeisiii
asiakkaiden entistAyhdenmukaisemminja
olleet
ovat
kasvava tuottotietoisuus, ke- eroja olisi vaikea havaita. Ei
hittyva tietotekniikka sek?i velttamiitta. Pankit voivat
kansainvalistyminen yrityk- nykyisen yhdenmukaistumlsiss?i. NiikdpiirissAmme on sen sijasta valita toisenkin
myris viimeisten pankkitoi- strategian. Ne voivat pyrkia
mintaa suojanneidenjiiiintei- erikoistumaan.Ne voivat kesden poistuminen, kuten tal- kittyli vahvimman osaamisen
letusten verovapauskaytanto alueelle, mikii merkitsee esiodotettavasti vuonna 1989,se- merkiksieraistatoiminnoistaja
ka jo tapahtunut siirtyminen tuotteista luopumista. Silla jos
selviiiin positiivisen reaaliko- kaikki halutaan osata ja tehda
ron aikaan. Voidaan hyvalla itse, saattaa tulla ongelmia.
syylla todeta, etta paineita Tiimii koskee ennen kaikkea
pieniii pankkiyrityksiii, joilla
pankeille tulee markkinoilla
jatkossa olemaan runsaasti. muutenkin on rajallinen kyky
Miten niihin voidaan vastata esimerkiksihallita tietoaja oton luonnollisesti avainkysy- taa riskej?i. Suurella pankilla
on mahdollisuuksia samanaimys.

Liikepankkitoiminnan
uudethaasteet
kaisesti hallita useita liiketoiminnan alueita, mutta kaikkea
ei senkaAn kannta omasta takaa tuottaa omassa perusorganisaatiossaan,
Jo nyt on niihtavissaiselvia
kehitystrendejii, joilla liikeideoiden erikoistumisvaatimuksiin liikepankeissa varaudutaan. Naite ovat mm.
- Pankin sisiiinen tylosyksikkdajatteluun perustuva
tydnjako.
eriyttaminen,
sektorointi
- Konsernirakenteen puitteissa tapahtuva erikoistuminen
- Yksil<illinen asiakaskohtainen hinnoittelu- ja jakeiupolitiikka.

ja
Pankkikilpailun
-tyiinjaonsiivyttiimii
tulevaisuus

taan vain pankkiryhmien viililId, vaan uuden elementin tuovat rahamarkkinoille erikoistuvat omaa liikeideaansasoveltavatpalveluyritykset.
Kilpailua
keydaan tiilkiin
markkinoiden osa-alueilla ja
s€lvesti rajatuissa segmenteissa. Toisaalta niiiden markkinoita monipuolistavienyhteisdjen vnlille saattaa muodostua
tiivis keskinainen rydnjaon ja
kaupanteon verkko, josta
kaikki hydtyvat, myds asiakas.
Mikiili rahamarkkinat kasvavat Ja monipuolistuvatnykyisella vauhdilla voitaisiin tulevaisuuden
pankkikentiissii
kuvitella
pankkipalveluyrityksie joko itsenaisine tai
konsernin osina, huomattavasti nykyistArunsaammin.

Liikepankeilla
hyviit edellytykset

Tulevaisuuden visio tulee
kaiken kaikkiaan olemaan
vahvasti kilpailun savyttame.
Liikepankeilla on hyvat
Kilpailu ei enii5 ilmene pelkAs- edellytykset
vastataniikcipiiris-

Tulevaisuudessa johtaminen perustuu yhteiskunnalliseenvisioon,
totesi pankinjohtaja Jaakko Hara
Luottomiehet Kreditmannen
r.y:n kokouksessa Kauppakillassa.

simme oleviin haasteisiin.Niille on tietoa, kokemusta,
osaamista ja kansainviilisyyden mukanaan tuomia valmiuksia. Ne ovat riittavan suuria voidakseenpilkkoa toimintaansa osiin ja tehd?ise vielii
kannattavasti.Voidaan hyviilla syylla olettaa, etta liikepankit tulevat selviytymAen
kiristyviissii kilpailutilanreessa, jossa markkinavoimat
vaikuttavat tAydelletehollaan
ja jolle on tunnusomaista
tuottotietoinen ja monipuolisia palveluja edellyttAva
heterogeeninen asiakaskunta.
Tbll<iin yhA keskeisemmiiksi
tekijdksi muodostuu asiakastarpeisiin vastaaminenerikoistumalla sekakannattavuudesta
huolehtiminen, joka viime k5dessAtakaa sen, etta tikepankit kykeneviit kunnialla selviytymaiin velvoitteistaan eri sidosryhmille.
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Suomenedullisin perintd on

Pikaperintd.
Tratan syrjayftajii jo tuhansissayrityksissii.
Pikaperinndssii piiiiset niiin viihiillii vaivalla:
Tilaat keiyttcicisi2-osaista itsejiiljentiiviille
paperille painettua perintiilomaketta
50 kpl erissii. Saat Pikaperinnan kayttdosi uskomattoman edullisestija lisiiksi
vielii ainutlaatuisen "rahat takaisin"
-tyytyviiisyystakuun.

,r,#fr+:<
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Annat lomakkeet luotonvalvoialle
ohlein kayttaa Pikaperintiiii aina kun
omat karhut eiviit ole tehonneet ja kun
trattaaminen. perimistoimiston kiivttiiminen tai oikeudellisetperinttikeinot
olisivat vuorossa.
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Enempiiii ei tarvita! Liihetiit vain ndin esittiyttiimiesi lomakkeiden
piiiillimmiiiset kappaleet meille. Ja jiiiit odottamaan suorituksia.
Pikaperintii hoitaa tdmdn:

Uskomattoman edullista:

ja leimaakirjeenja
Pikaperinthallekirjoittaa
liihettiiiiasiakkaallesi,
omassakirjekuoressaan.
Pikaperintiikehoittaamaksamaansaatavan
iilillesija vain pienehk<inperintiipalkkion
itselleen.
Tilastotosoittavat.etta PikaDerinnAn
saaneista
suurinosa makaa velan heti. Tunnetun
toimistonnimi oainaa.

Makat Pikaperinnassa
vain 1,75mk kuliakin
perittiivdltdsekii postimaksut.Mitiiiin muita
kuluja tai maksujaei yrityksellesitule!
Voit tilata Pikaperinttilomakkeita50 kpl:n
erissii.250 kpl d 1,50mk/kpl,500 kpl
i 1,25mk&pl ja 1.000kpl a 1,00mk/kpl.
Postimaksutveloitetaantoimihrksen
yhteydessii.

Saat ainutlaatuisen "rahat takaisin" -takuun!
Jos et ole kiiytettyasi ensin kaikki tilaamasi
kirjeet$ytyviiinen tulokseen,saatmaksamasi
hinnantakaisin.postimaksuia
ml.rciten.

Contant-Pikaperintii
Aurakatu12 a 20100TURKU
puh. vaihde(921)330 300

LuottomiehiatutustumassaSanomalaan.Isdntammeeturivissetoinen oikealraopasTuula Ebelrngjr
kolmas oikealra luotropa:illLkko
Pertti Larva.

Luottomiehet
Sanomalassa
kaan on tapahtumiensyddnHelsinginkeskusta.

Automatiikkaa
ja robotteja

\lielenkiintoistanahtavaiija
kuulravaariitti Luottomiesten
r u t u s t u m i s k a y n n i l l aS a n o m a
Sanomalan lehdet painetaan
Osakeyhtidn
Sanomalassa huipputekniikalla. Automaamaaliskuisenatorstaiaamuna. tio pelaa.IhmistasaahakemalHarmi vain, ettei useampiyh- la etsia koneiden seasta.Mutta
jasen ollut ehti- kyllii ihmisiiikin ldytyy, kun
distl.'ksemme
n)t mukaan. Ilmottautumisai- oikein tarkasti tiirailee. Paino&a kun pAasi lipsahtamaan talon tydrytmia ajatellen aaturhan lyhyeksi.
muinen kayntimme osui muuSanomalasijaitseeVantaan tenkin hiljaiseen aikaan. VilkMartinlaaksossa. Sanomalan kain tydntouhu on keskiy<in
painokoneet syytavAt luetta- kieppeillii.
vaksemme meille kaikille niin
Harvemmin sita tulee tallusturut HelsinginSanomatjaIlta- telleeksi samoilla kaytevilla
Sanomat. Niin ja tietysti monia robottien kanssa.Sanomalassa
muita lehtiii ja painotuotteita. tiima on kuitenkin mahdollisToimituksia on turha etsid. ta. Sulassa sovussa ihmisten
Sanomalasta. Toimituksille kanssarobotit hakevat ndyrAssopivin paikka kuuleman mu- ti paperirullat paperivarastosta

ja kiikuttavat rullat sylissean
koneelle.
MykistavA niiky, taytyy
mydntae!

Samastalehdestii
eri painoksia
Aamun
parno-ohjelmaan
normaaliin tapaan kuuluvat Ilta-Sanomatolivat painossatutustumiskayntimme aamuna.
Jokainen osallistuja sai katcensapainotuoreen Ilta-Sanomat. Ja perati kahtena vahAn
erilaisenapainoksena.Jokaisesta Ilta-Sanomastaja Helsingin
Sanomasta nimittain otetaan
useampr painos, kuten opimme, eivetka nema painokset
suinkaan ole kaikilta osin samansiseltdiset. Helsingin Sanomissa kolmossivun tAhdet
kertovat, monesko painos on
kiidessiisi.

Huimaa kehitystii
Painotekniikan kehitys on
ollut huiman nopeaa.Taman
huomaa tutkailemalla Sanomalan museon painokalustoa.
Museon painokoneetja koko
painotouhu nayttavAt todella
antiikkisilta nykysysteemeihin
verrattuna.Kuitenkaansiita ei
ole niin pitkA aika kun museon
koneet olivat taydessakaytdssa painotyossa.Voi vain kysya,
mita tulevaisuus tuo mukanaan lehden tekemisessA?Kehitys ei varmasti ole pysahtynyt.
Kiitol.setisannillemmeluottopaallikko Pertti Larvalle ja
opas Tuula Ebelingille antoisasta ja hyvin jarjestetysta tutustumiskaynnista!

AnneLeppile-Nilsson
1l

LUOTTOMIEHET - KREDITMANNENR.Y.:N
TOIMINTAKERTOMUS1985

Vuosi oli yhdistyksenkahdeskymmenesneljiis
toimintavuosi.Yh- Koulutustoimikunta
kokoonoanossa:
distyksenuudet sAenndt,jotka hyviiksyttiin l7.l1.1983,on mer- Koulutustoimikuntatoimi seuraavassa
- osropbiillikk<i
k i t t y y h d i s t y s r e k i s t e r0i i6n. 0 81. 9 8 5 .
a " i a n a j a j a L i i s a S v i n h u l r u d . p u h e e n j o h r a j al a
Kaarlo Oksa, lakimies Anne Leppiilii-Nilsson,toimitusjohtaja
Esko Tuovinen.
Jiisenistii
Koulutustoimikunta
kartoitti alaan liittyvan koulutustarjonnan
Uusia jiiseniii hyvAksyttiin yhdistykseenvuoden 1985aikana yh- ja
niin monipuoliseksija laajaksi,ettei katsonut
totesi
tarjonnan
jasenia
piiiiasiassa
erosi 69,
eliikkeelle siirtymisen tai
teensd 75,
tarpeelliseksijarjestea yhdistyksen puitteissa kuluneena vuonna
tehtavienvaihtumisenvuoksi. Jesenmaeravuoden lopussaoli
omaa koulutustoimintaa.
692.
Lokakuussajulkaistiin uusi jiisenrekisteri,joka lahetettiin kaikille
jasenilleja kannattajajiisenille.
Ulkomaantoimikunta
Ulkomaantoimikuntaankuuluivat:
toimitusjohtaja Thomas Feodoroff, puheenjohtaja,toimistopaalHallitus
Iikko Pirjo Nurmi, luottopaallikkdEsko Sakola,osastopaallikk6
Yhdistyksen hallitus toimi seuraavassakokoonpanossa:
jaostopiiiillikkc;Kaarlo Oksa.puheenjohtaja
(OP-Rahoituskeskus Raimo Jdrvisalo.
Oy), luottopaallikkci Jaakko Pohjanpelto, varapuheenjohtaja(E- Ulkomaantoimikuntaon pitanyt aktiivisestiyhteytt?iulkomaisiin
Toimikunta jiirjestiopintomatkanLontooseen
osuuskuntaEka), osastopaallikkoHikan Broman, rahastonhoi- sisaryhdistyksiin.
Matkaan osallistuil9 yhdistyksenjiisentii.
08.05.-12.05.1985.
taja (Suomen Luotonantajayhdistys), luottopaallikkd Maija Ahvenainen,sihteeri (Oy HuolintakeskusAb), toimistopiiiillikko
Pirjo Nurmi, kerhomestari(Eurocard Oy), lakimies Anne LeppiiVuodenLuottomies
lii-Nilsson, hallituksen jasen (Aspo Oy), talousjohtaja Bengt Fajulistettiin kilpailu Vuoden Luottomiehenvalitgerhom, hallituksenjiisen (Oy Nino Lincoln Ab), luottopael- Vuoden alussa
olivat s€uraavat:
Valintaperusteet
s€misesta.
jiisen
(Oy
Kontino Ab),
likkd Pertti Pennanen, hallituksen
luottotehtavissa
tai
kamreeri Kaj F. Lundstrcjmhallituksenjasen (SuomenYhdys- - henkil<ion toiminut tuloksellis€sti
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pankki Oy).
ja
- henkil<ion tehnyt luottoalaatunnetuksielinkeinoeliimiissii
viranomaistenkeskuudessa.
Tilintarkastajat
Vuoden Luottomieheksivalittiin osastopeiillikkdRisto Suviala,
Yhdistyksen tilintarkastajina ovat toimineet luottopaallikkd Ali Keskusosuusliike
Hankkija.
Parviainen, Kymi-Strdmberg Oy ja hallintojohtaja Olavi Rum- Perustelutvalinnalle: Risto Suviala on ansiokkaastitoiminut seka
mukainen, Tietoperinta Oy.
yhdistyksenetta koko luottoalan hyvaksi osallistumallalakiesiVaratilintarkastajina toimivat luottopaiillikkii Pekka Tiilikainen, tyksista annettujen lausuntojen muokkaamiseenja kirjoittamalla
Valtameri Oy ja kassapiiiillikk<j Olli Ruotsalainen, Lemminkiii- altikkeleita alaan liittyvista asioistaeri julkaisuihin,jotka ovat
nen Oy.
tavoittaneetpaitsi Luottomiehet myos muuta lukijakuntaa.
Han on osallistunutaktiivisestimyds koulutustoimintaanluennoimalla eri jiirjesttijen koulutustilaisuuksissa.
Toimikunnat
tunnustuspalkinnolla
Toimikunnat ja luottoalan neuvottelukunta ovat yhteistydssa Vuoden Luottomiespalkittiin2,000markan
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hallituksen kanssatoimineet yhdityks€n ja luottoalan hyviiksi.

Luottoalan neuvottelukunta
Luottoalan ncuvottelukuntaan ovat vuonna 1985kuuluneet seuraavat henkiltit:
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-osuuskunta Eka), toimitusjohtaja Jarmo Karppi (Suomen Yritysrahoitus Oy), toimitusjohtaja Esko Tuovinen (Suomen Luotonantajayhdistys),toimitusjohtaja Tapani Turkki (Luottotieto r.y.), johtaja Tauno Valli (Kesko Oy)
Neuvottelukuntakokoontui kasittelemeAnluottokorttiyhteisdtoimikunnan mietintdA.

t2

Hallituksen kokoukset
Hallitus kokoontui 10 kertaa. Hallitus laati pyynndsta lausunnon
ValtiovarainministeridlleLuottokorttiyhteisdtoimikunnanmietintddn.
Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja jattivat yhdistyksen lausunnon vanhempi hallitussihteeri Olli Paajalle
03.06.1985.

Varsinaisetkokoukset
Yhdistyksen varsinainen kevdtkokous pidettiin poikkeuksellisesti
KokouksessahyvAksyttiinyhdistyksentilinpaAtdsja
26.09.1985.
toimintakertomus vuodelta 1985, esitettiin tilintarkastajien kertomus seka mydnnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille. Kokouksessaesitelmoi asianajajaLiisa Svinhufvud yrityskiinnityslaista.

Varsinainensyyskokouspidettiin 2l.l l. 1985.KokouksessahvvAksyttiin
halliruksen
ehdotustalousarvioksi
muutoksilla.
Yhdistyksen hallitukseen valittiin eroworoisten tilalle konttoripAr likkd SeiiaLehtonen(PerheautoOv). luottopAAllikkdSeppo
neimavDo loy Notda Ab) ja toinlstopbLl kkb Maruj KDurtarnD
(Perimistoimisto Contant Oy).
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin luottopa, likkij Seppo
Reimavuo ja varapuheenjohtajaksitakimies Anne Leppala-Ni1skastajiksi vuodeksi 1986 valittiin kassapiiiillikkd Olli

(LemminkainenOy) ja luottopaallikk<tPekkaTii(ValtameriOy).

aratilintarkastajiksi valittiin luottopeAllikkii Vesa Lohtari
Telko Oy) ja lakiasioiden hoitaja Adolf Niiranen
Tallberg Oy).
neuvottelukuntaan valittiin hallituksen uusi puheenrtaja, luottope?illikk6 Seppo Reimavuo,jaostopitiillikk<i KaarOksan 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 ja
luottopaiillikkij V
Veikko Semi,
Semi. Oy
Ov Stockmann
ia luottopiiiillikkd
Muilta osin luottoalan neuvottelukunnan kokoonpano sdilvi
piti Vuoden Luottomieheksivalittu osasroDeal-

RistoSuviala,Keskusosuusliike
Hankkiia.

kokoukset
3.1985pidetyssakokouksessaHOP:n toimitusjohtaja, kau1r
tri Kari Nars loi katsauksenSuomentalousndkymiin.

.1985pidetyssa
kokouksessa
esitelm<ii
Luottokunnan
roimiljohtaja 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 asemaon edelleenvakaa. J?isenlehden
on suurelta osin katettu lehden ilmoitustu-

huhtikuun l4 p?iivAnii1986

Ahvenainen

Kaukomarkkinat Oy
on
suomalainen. kansainvdlisesti
t o i m i v aI i i k e y r i t y sj o. k a t u n t e e
maailman markkinat. Kau kom a r k k i n a tv i e r u o t r e i t al i k i 5 0
maahan la palve)ee vli 200
suomalaistap?i?imicstii.
Uikomaillaasiakkaitaon noin 2.000
j a k o t i m a a s snao i n 1 0 . 0 0 0L. i i kevaihto oli vuonna 1984
1.981.4 milj.markkaa.josta
vienti muodosti 42 prosenttia.
t u o n t i 2 l p r o s e n t t i aj a k a n sainvdlinenkauppa37 proscnttia.
V i i m e v u o s i e na i k a n a k o n sernin keskushaliintoaon haj a u t e t t uj a r v h m i e o n i t s e n a i s
telty entista tulos\astuullisemmiksi.ja vksilcjllisem
n iksi
t o i m i n t a y k s i k < i i k sTiu. l o s y k s i kdita ovat mm. Kauko Intern a t i o n a lK
. a u k o N l i i t t o .K a u k o K u l u t u s t a v a r a t . K a uk o
Merkkitavaratja Kauko-Elektroniikka.
Kau kom arkkinoidenluottot o i m i n t aj a k a a n t u um a r k k i n a aiueen mukaan. Kotimaan
l u o t l o - o s a s t ot o i m i i r a h o i t u s
osastonvhtcldcssdja kansainviilinen osuus hoidetaankansainviilisclr rvhman hailintoosaslolta.

Luotto-osasto
merkittiiveosayrityste

Hannu Ndrhi, KaukomarkkinatOy

VaratoimitusjohtajaHannu
Narhi pitaa luotto-osastoa
merkittevanaosanayritysta.
"Kun myymme viikottainja
kuukausittainnoin 10.000asi
akkaalle, niin siihen m*iraen
mahtuu tietysti monenlaisia
asiakkaita.Pidan itse tarkeinpana sita. ettii ennakoltasuunnitellaan ja analysoidaanasiakkaat, ja toisaalta sitten jos
ongelmia syntyy niin niihin
tartulaan nopeasti ja hoidetaan kuntoon" Ndrhi sanoo.
"Luoton mydntaminen on
ja esimerosa myyntiprosessia
kiksi meidiin kansainvAlisell6
puolella voitaisiin myydli
Uudessa,luotto-osastojenasemaayrityksessiikiisittele- kuinka paljonjos siihenei olisi
yritystenylintii joh- kytketty luotonvalvontaa.Ellei
viissiijuttusarjassahaastattelemme
ja ke- esimerkiksi Etell-Amerikassa
ajatuksiaalan merkityksestii
toa. Kuulostelemme
yritysjohdon
hitysniikymistii
niikiikulmasta, sekii ker- ja Lahi-IdiissiiIuotonvalvontaasioita olisi kytketty myyntirommetaustaamyiiskyseessd
olevastayrityksestii,
tydhon, niin myynti olisi v?ih?in
Sarjan aloittaa vahvassakansainviilistymiskehityk- aikaa kovaa mutta katkeaisi
sessdolevaKaukomarkkinatOy, jonka vuoden1984liki kylla hetken peasta koko2 miljardin markan liikevaihdosta37 prosenttiamuodos- naan".
"Sama patee tietysti kotitui kansainviilisestiikaupasta.
maassakin.Luotto-asiat ovat
Haastateltavamme
on Kaukomarkkinoiden
taloushalosa onnistunutta myynti- ja
linnostavastaavavaratoimitusjohtajaHannu Niirhi.
markkinointiprosessia".

LUOTTO-OSASTO
ON
MERKITTAVAOSA
YRITYSTA
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On rerkeaa etta luotonvalronna,] Ja myynnin yhteistyd
o;draanhoitaaoikeallatavalla.
!{arhi sanookin, etta luotonral\'rnta ei saisi olla myynnin
prruna r aan tukeasitdkaupan
tur\ aamisessa.Tarkeinte on
saadasaatavatajoissakotiin.

seurantaon hvvinkin asiakaskohtaistaja jopa kauppakoht a i s t a k i nY
. k s i t u n n u s l u k uo n
lisaksitietvstiluotrorappiot".
Saatavasaldon
lisaksiraporteista selviavat eriiintvneiden
lisiiksi keskimiiiiraiinen
maksuarka.
"Meilla on siita vuosienkuluessa kertynyt hyvaa statistiikkaa ja siihen sitten tietl,sti
verrataan.Muutaman paivAnLuotto-osaston
kin muutokset saattavat vai
kuttaa aika paljon saldoihin".
toiminnanseuranta
Ndrhi sanoo.
"Yksi keskeinen mittari
osastojenseurannassa
on sidoLuolto-osaston toimintaa
tun paaoman tuottoprosentti,
rordaan seurataerilaisillatun- johon
myvntisaamistenmaara
nu\lu\uilla. jotka osoittavat
tietystivaikuttaa".
mrten hyvin tai huonosti asiot\\a on onnlsluttu.
"Saan kuukausittaintiedon
ola\totasolla eraantyneitten
laala\ ien koko maarasta,seka Luottotappiot
siitt miten se jakaantuu eri
prosentinkymmenyksiii
ik?lryhmiin", Narhi ke oo.
"Kansainv?ilisessd
kaupassa
meillA on huomattavasti vAAlalle tyypillista tai hyviikhemman tapahtumia. Siell?i

I

syttavissaoievaa luottotappioiden maaraa ei Nerhen mukaan ole kovinkaan yksiselitteista esittaA. Kaukomarkkinoissaluottotappiot on onnistuttu pitamAan muutamissa
prosentinkymmenyksissa.
"Meidiin toiminnallemmc
tyypillistatunnuslukualuottotappioidenmaariisraon vaikea
antaa,koska on tuotteitajoita
me myymme varaston kau a
ja joihin panostamme irse
voimakkaasti.
Toisaalta
leemme myds valityskauppaa.
jossa marginaali on hyvinkin
pieni ja jossayhdenkin Iuottotappion korvaaminen vaatii
monta kymmente kauppaa",
Narhi mietrii.
"LAhinna me katsommeyhtena mirtarina sitii kuinka
monta kauppaatAytyyrehdaja
kuinka kauan kestaa ajassa
saadase mahdollinenriski takaisin jos luottotappio sattuu
tapahtumaan".

Tulospalkkauksen
soveltaminen
vaikeaa
Kaukomarkkinoilla kiiytetaen laajastitulokseensidottua
palkkausta.mutta luotto-osastoon sita ei ole ainakaantoislaiseksi ulotertu. Narhi piraekin alatusta varsin vaikeana
soveltaakAvtdntddn.
"Jos tavoitteeksiasettaaettei luottotappioitarule ja siite
maksetaan.niin siihen tavoitteeseen kylla pystyy pAasemddn, mutta saattaa kaydii
niin etta myynli putoaa aika
jyrkiisti". Ndrhi arvelee.
"Ehka juuri l:istavaikeudesta johtu:n emme ole lAhteneet
viemddr asiaaeteenpiiin.Kyll?i
siind talon intressitja henkilcikohtaisetintressitmenevatvAhiin liian paljon ristiin,tai eiviit
ainakaantue toisiaan".

n
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Yhdistylcetrterloit[lsene on edistin luottoalan tuntemust. je kehitysai
- jirjestinaue jesenilleen
ja aiedotustil.iesitelme-,leskustelusuuksiayhdistyksentoimialaa[ tuuluvista kysymykistii,
- s€ur.emrll. Iuotto.len k€hitysti myaisulkom.ille,
- hrrloittamallakustanlus-,jullaisu-, kurssi-ja koulutusloiminter s€Lii
- rnt.m.ll. lsusuraojaj.tek€milli elaakoskeviaeloitteite.

JASENHAKEMUS
HAKIJANYKSILOINTI-JA OSOITETIEDOT(TEKSTATEN)

Vastaanottaja

Sukunimi

LUOTTOMIEHET -

KREDITMANNEN R.Y.

Etunimet(kutsumanimen
eteen*)
Jakeluosoite
Osoitetoimipaikka

,aaaaoumero
TCri

Yritys
l

l

IIAKIJAN TY

J:n:o
l

l

Arvo tai ammatti

l

ETIEDOT

Ty6nantajan nimi

Toimiala

J*eluosoite

Postinumero

Osoitetoimipaikka

ehtavinimike
Tehlevenku!aus(lyhyesti)

HAEN LUOTTOMIEHET- KREDITM/TNNEN
R.YINJASENEKSIYLLA OLEVIN PERUSTEINSEKA
SITOUDUNNOUDATTAMAAN
YHDISTYKSENSAANTdJA
Paikka ja piiiviiys

Hakijan allekirjoitus

PUOLLAMMEJi{SENHAKEMUSTA
{VAINJASENET'I
Nimi

Nimen selvennys

Nimen selvennys

Toimipaikka(selv:isti)

Toimipaikka(selviisti)

HALLITUKSENPiATOS
Puheenjohtajan/sihteerinallekirjoitus

hyviksytty
hyliitty
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Jiisenhakemukset
toimitetaan yhdistyksensihteerille
konttoripAeUikkiiSeija Lehtoselleosoitteella:
PerheautoOy
Petikontie3
01720Vantaa
(puh. 90-840800)

Uudetiiisenet

Luottotietotutkija
Khsti Veyryner
Luottotieto r.y.
Hameentie31
00500 Helsinki
puh.90-738300

Yhdistyksenhallitus on ko-

ja 12.3.86
12.2.86
seuraaval
uudetJa- Luottotietotutkija

Forsberg
intaOy

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

Helsinki

wt4'1211
kkd
Heiskanen
Hankkija

Oulu
9t3t-222622
tipeallikkd
Jokela

Kaunisto
YritysrahoitusOy
I Helsinki
90-77 281

Lehtonen
Lakimiesten
oimisto Oy

Luottotietotutkija
RaunoHamu
Luottotieto r.y.
Hameentie3l
00500Helsinki
puh.90-?38300
Luottotietotutkija
RaunoTenhunen
Luottotieto r.y.
Hameentie31
00500Helsinki
puh.90-738300
Luotonvalvoja
Merja Niittymiiki
Valtameri Osakeyhti6
Pakilantie 6l
00660 Helsinki
puh. 90-74201
Systeeminsuunnittelija
Aarni Jiirveli
MaksutietoOy
Aurakatu 12 a
20100Turku
puh.921-516514

KOKOUSPAIVAT
SYKSYLLA1986
Luottomiehet-Kreditmennen
r.y:n kokoukset syksyllA 1986
ovat
3.10.198625-vuotis juhlakokous
2'7.11.1986varsinainen syyskokous
Kokousajatja -paikat ilmoitetaan kokouskutsujen yhteydessa tarkemmin.
Merkitse ajat allakkaasi. Tule
kokouksiin kertomaan itsestasi
ja kuulemaan muita jasenia!

I Espoo
90-460099

Lg

ovalmistelija
Merivirta

Yritysrahoitus
Oy
30 Helsinki

90-7'7281
RahoituspaAllikkd
lele Louneva
Suomen Yritysrahoitus Oy
Siltasaarenkatu14 A
1D530Helsinki
gllh. 90-77281
Luottotietotutkija
fari Eronen
Luottotieto r.y,
Hameentie3l
00500 Helsinki
puh.90-738300
Luottotietotutkija
Heikki Ojama
Luottotieto r.y.
Hemeentie 3l
00500 Helsinki
puh.90-738300

Ilopilleri
13.helhikuura
1980 tuomittiin Lontoossa 20vuotias maksujenperij2i
5 punnan
sakkoonja maksamaan300 puntaa oikeudenkayntikuluja "pahennusta herattavasteesiinrymiseste". Hanen katsottiin kaytteneen toiminnassaan liian epasovinnaisia menetelmiii. Saadakseen
ihmisetmaksamaanhan pukeutui
piiellystakkeihin,joihin hiin oli
hieronut homejuustoa ja madantyneita munia. H2in haisi niin kamalalta, ette asiakkaat katsoivat
parhaaksi maksaa paestekseen
hanesteeroon. H?in sai lisanimen
"Herra Ldyhka".
L?ihde:Etel?i-Saimaa
18.2.1986

Peetoimittaja
Valokuvaaja
Anne LeppAlii-Nilsson Erkki Markko
puh.(90)7826l I
Pankkiyhteydet
Toimitusneuvosto
SYP-Senaatintori
SeppoReimavuo
200138-490509
puh.(90)l8 071
HOP-Keskusta
RistoSuviala
30001
0-,1467
puh. (90\ 7292204
Pertti Pennanen
Ilmoitushinnat
puh.(90)19261
2/l s. 2400mk
Martti Kuurtamo
l/l s. 2000mk {takasivu)
puh.(921)330300
l,/l s. 1500mk (muutsivut)
l/2 s. 800mk
Toimitussihteeri
l/4 s. 600mk
Kari Martiala
l/8 s. .100mk
Toimituksen
osoite
Luottomiehet
Kreditmannenr,y.
PL 89I
00101Helsinki
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