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Tietoa
luotosta

"Miehen ta),tyy huomata vehapatoisimmiitkin asiat, jotka
vaikuttavat hdnen luottoonsa. Vasarasi lytinti. jonka velkojasi
kuulee viidelta aamulla ja kahdeksalta i l lal la, tekee henet puo-
leksi vuodeksi tyytl,vi i iseksi. Mutta jos han nekee sinut bil jardi-
pd.\dan aaressa tai kuulee ddnesi kapakasta sil loin, kun sinun
pitaisi olla tydssa. hen antaa seuraavana aamuna karhuta sinul-
ta laskua ja vaatii rahojaan takaisin. ennen kuin olet saanut
niitd edes ka)'ttodsi." NAin ajatteli hyviistl i  maksajasta Benja-
min Franklin (1706-1790), tuo amerikkalainen monipuoli-
suusnero, joka ehti olla monessa rnukana. Hiin oli se mies, joka
keksi ukkosenjohdattimen. perusti Yhdysvaltojen ensimmdisen
palokunnan ja lainakirjaston, perusti Pennsylvanian yliopiston,
sai peruutetuksi leimaverolain, ehdotti orjuuden poistamista
.;onka Abraham Lincoln toteutti, kuului kolmimiehiseen tyo-
ryhmii?in. joka laati Yhdysvaltojen itsenii isyysjulistuksen.jne.

Suomen laman paiven luottotoiminnasta ollaan parhail laan
tekemassa akateemista tutkimusta. Tutkimuksen yksi painopis-
tealue on luottotietotoiminta. Luottolinkki lupaa seuraavassa
numerossaan kertoa tastd tarkeasta tutkimuksesta.

Tdssii numerossa esitellaAn luottotietotoimintaa. ioka on vh-
d i \ 1 \ k s e n  p e r u s l a m r \ e . t a  a l k a e n  o l l u r  t h d i r r l k . e n  k e s k e i n e n
toiminta-alue. Luottokontroll i  Ov on laajentanut toiminta-aja-
t u \ t a a n  i a  m \ c i \  m e t  k i r r a ! e s l t  l i . d n n r  t  t r e t o j e n  a u t o m a a t t i s r a
kasittelj 'a. Neista asioista jasenkunnan kannattaa tietda.

Luottokontroll i  Oy on hyvii esimerkki siite, miten keskitetyl-
la toiminnalla paastaan tehokkaaseen luottotietojen hyviiksi-
kriyttddn. Kaksi muuta ammattimaista luottotietotoimistoa
voisivat keskenaen selvittAa ne syyt, mitkA estavet toimistojen
yhteistyon kehittamista ja mita seurauksia yhteistydn kehitta-
misestd voisi olla toisaalta luottorietojen tuottaji l le ja toisaalta
tietojen kayttaji l le. Toimistojen jasenkunta saattaa hyvinkin ol-
la valmis maksamaan enemman nykyista nopeammasta palve-
lusta. Suomen suhteell isen pieni rekistercjitavien yritysten ja
henkil<iiden mAarAkin voi puoltaa toimintojen jarkeistemista.

Rahoitusyhti<irintamalla rapahtuu niin iki i i in. Rahoitusyh-
teisotoimikunta on jattAnyt mietintdnsA. Lakiehdotuksen kaik-
kia vaikutuksia ei viela tunneta. Monet rahoitusyhtidt ovat
odot tava l la  kanna l la .  Uus ia  yh t id i rak in  perusr . raan e ika  j i t i i d i i
odottelemaan uutta lakia. Yhdistys on antanut lausunnon mie-
tinndsta valtiovarainministeridlle. Ylempien oikeusasteiden en-
nakkopAatdks ia  raho i tu . lh r id iden ro iminra-a lueesra  a lkaa tu l -
la. Sopimuslomakkeita ollaan uusimassa.

Risto Suviala
pAAtoimittaja

Luottoalalla ri i ttea seurattavaa!



Luottotiedot
reaaliajassa

Tieto on Luottokontrolli Oy:n pddomaa. Uuden tietokonejiirjestelmdn muistissa piiiiomalla on
tilaa kasvaa ja liikkua nopeasti, asiakkaiden tarpeiden tahtiin. Toimitusjohtaja Juhani Joenpellon
silmissii viiliihtiiii tyytyviiisyys: Pyykki on pantu ja pysyy. Yrityksen tiedosto mittaa ATK-aikaa.

Voimakas lAhtoimpulssi
synnytti Luottokontroll i
Oy:n: Liikepankit perustivat
rahoitusyhtidnsa 1959 ja m?i?i-
rdsivat ulkomaisen mallin
mukaan, etta ostajan taustat
on selvitettava ennen rahoi-
tuspaAtdsta. Kulutusluotto-
kauppa lahti kasvuun - ja
tarvitsi keskitetyn tiedoston
asiakkaista.

Alue- ja alakohtaiset mus-
tat l istat joutivat pois, kun
pankit, kaupan keskusjiirjes-
titt ja l i ikkeet sek?i Suomen
Luotonantajayhdistys ja
Luottotieto r.y. perustivat
Luottokontroll i  Oy:n. Toimi-
tusjohtajaksi kutsutti in Luot-
totieto r.y:n osastoPaall ikkd
Juhani Joenpelto.

"Ensimmiiiseksi kerlsimme
julkiset maksuhii ir idt protesti-
l istalta kuuden vuoden ajalta.
Osakkaat ja heidan asiak-
kaansa antoivat perustletoa
seka hyvista etta huonoista
maksajista. Meil le syntyi
250 000 nimen tiedosto, jonka
puitteissa lahdimme toimi-
maan |.6.1962" , Joenpelto
muistelee.

Alkuvuosina tiedoista valta-
osa oli maksuhii ir idita. Nyt t i-
lanne on painvastaineni hyva
on voittanut pahan ainakin
tietomaarasta mrtattuna.

"Keriisimme tietoja yksin-
omaan yksityishenkiloiste.
Nyt olemme laajentamassa
palveluamme yritystiedoston
puolelle. Mutta niita tietoja
voivat kayttaa vain pankki-ja
luottotietoalanosakkaamme."

Yli 5000 asiakkaan
palveluyritys

Luottokontroll i  Oy:n asiak-
kaina on noin 5100 toimini-

mee. Nii l la on kaksi yhteista
nimittajaa: Liike on rekiste-
rdity tai se toimii ainakin elin-
k€inoluvan varassa. Ja har-
io i t taa  ku lu tus luo t tokauppaa.

"suurin asiaklsryhmdmme
ovat kodinkoneli ikkeet. Seu-
raavina tulevat autokaupat ja
huonekaluli ikkeet, pankit ja
postimyyntil i ikkeet, luotto-
kortti- ja t i l i luottojarjestelmia
yllapitavat yritykset. Asiakas-
rakenteemme vuoksi nouda-
tamme vahittaiskaupan auki-
oloaikoja."

Joenpellon seinli l l i i  on
Suomen kartta, jossa nuppi-
neulat osoittavat asiakaskun-
nan mii?irdll isen jakauman.
Asiakkaita on Hangosta Ina-
ri in ja Maarianharninasta Ilo-
mantsiin.

"Rahoitusyhtididen totea-
mat maksuhairiotiedot kerty-
vAt vain meil le. Tassd olemme
monopoliasemassa. Valtaosa
til i luotto- ja luottokorttihai-
ridsta tulee paAsaentdisesti
vain meidlin tiedostoomme.
Saamme kulutusluottohairidt
ennen kuin ne menevat viran-
omaisten kasittelyyn: Paivas-
sd rekisterciimme yli 600 mak-
suhairit i t ietoa", Joenpelto
luettelee yhtiiinsa vahvoja
puolia.

Valttikorttina
nopeus

22 vuotta yhtici on palvellut
asiakkaitaan postin, puheli-
men ja telexin avulla. Mutta
nama klassiset valineet eivat
enaa riita: Laatu vaatii nopeut-

"Panimme ATK-ajatuksen
paperille ensimmiiisen kerran
jo l0 vuotta sitten. Tutkimme
sovellusmahdollisuudet tark-

kaan. Mutta tietotekniikka ei
sil loin vieli i  r i i ttanyt. Veli-
maastoon tuli sitten este: ke-
hitteil le l i ihtenyt t ietosuojala-
ki. Se pisti miettimaen, onko
meillA mit?izin mielta lahtea
ATK:lle. Mydhemmin ti lanne
selkiytyi ja kolme vuotta sit-
ten tartuimme suunnitteluun
tosimielesse. Toteutusvaihe
on nyt kestanyt toista vuotta
ja sen loppuunsaattaminen
tiedoston kasvattamisen suh-
teen vie ainakin taman vuo-
den.

Nokian toimittamassa Ho-
neywell DPS6 -tietokoneyksi-
kdssa tulee olemaan yli mil-
joonaa nimei. Vanha manu-
aalinen tiedosto kasittea yli
kaksi mil joonaa nimeii.

JArjestelma on tehty raate-
lintyona; kukaan Suomessa ei
ole aiemmin tehnyt vastaavaa
sovellusta. Ulkomailtakaan €i
saatu tasmalleen sopivaa mal-
l ia.

Asiakkaat saavat t ietoja
hankkiessaan rekisteri in suo-
ran yhteyden omalla Paatteel-
l i i?in. Mycis hii ir i lcit ietojen siir-
to nopeutuu; asiakkaat Paa-
sevat syaittamaan ne suoraan
Luottokontroll in t iedostoon.

Investointi on tuntuva -
tahan mennesse runsaat puo-
litoista miljoonaa - ja l isaA
on
le.

bud je to i tu  tu lev i l le  vuos i l -

ATK ei kuitenkaan je6 yk-
sin. Perinteist?i palvelua on
edelleen saatavil la.

Markkinointi
rauhallista

Kilpailutilanne ei ainakaan
viela ole vaatinut luottotleto-
palveluilta aggressiivista

markkinointia. Joenpelto sa-
nookin ykskantaan, etta muut
yritykset eivAt ylla tiedostc
jensa laadussa ja maarassa
Luottokontroll in tasolle. Sit.
pa i rs i  omien osakka idensa
Luottotieto r,y;n ja S
Luotonantajayhdistyksen
kanssa ei kilpailuti l
ole.

"Kasvu on ollut
makasta, etteivat suurct
markkinointikampanjat ob
olleet tarpeen. Olemme lehes-
tyneet ennen muuta nyk)' is|l
asiakaskuntaamme ja kertc
neet uusista mahdoll isuuksis-
tamme. Mutta kerromme toki
itsestamme vielA muillekin."

Tehokkuuden ja tarpeell i-
suuden mittari on puhuttele-
va: Viime vuonna yritys antoi
773 400 luottotietoa. PaivA-'
kohtaiseksi muutettuna (G
peivaisen tyoviikon mukaao)
se on noin 2600 palveluker-
taa.

Luottotietoalalla
haastava huominen

Tulevaisuuden puntarointi
nostaa tuumarypyn Joenpel-
lon otsalle. Han asettaa sa-
nansa harkittuun jArjestyk-
seen,

"Kylla tamA ala nayttaa
kehittyviin ja kasvavan jatku-
vasti. Kehitykseen vaikuttaa
tietysti myds kilpailuti lanne.
Luottokauppa lisaantyy, sa-
malla se etsii uusia muotoja.
Tililuotto- ja luottokorttijar-
jestelmat ovat kehittyneet.
Muoviraha tulee huomispai-
viin maksuviilineeksi. On mie-
lenkiintoista seurata, mihin
suuntaan pankkien rahali i-
kenne kehittyy."



Maija, Kaarlo ja Hdkan
vaikuttamisen asialla
Maija Ahvenainen, Kaarlo Oksa ja Hdkan Broman ovat hallituksemme uusia jtiseniri. Yhdistyk-
sen merkitys on heidtin mielesteitin koulutuksessa, kontakteissa ja alan arvostuksen nostamises-
s a. Hallitus luot saa Luott omiehiri vaikuttamisen vesille.

"Kontaktit
ulkomaille
tiirkeiit"

Maija Ahvenainen on Oy
Huolintakeskus Ab:n luotto-
paii l l ikk<i ja yhdistyksen ker-
homestari. Luottoalan vuosia
Maijalla on kahdeksan.

"Yhdistyksen vaativa teh-
reva on pit: ia jasenet luotto-
maailman tapahtumissa ajan
tasalla. Sen on kerrottava, mi-
ta tapahtuu ja miti i  on odotet-
tavissa. Kouluttajana yhdistys
on avainasemassa, koska alal-
lemme ei ole varsinaista omaa
kou lu tus ta" ,  Ma i ja  sanoo.

"Itse pidan erittain tarkea-
na kontakteja ulkomaisiin si-
saryhdistyksiin. Yhteydenpito
antaa paljon mielenkiintoista
rietoa ja virikkeite suomalai-
seen luottokaytantddn."

Maija snaoo yhdistyksen
ansioksi monet vapaamuotoi-
set keskustelut kollegojen
kanssa alan yhteisista ongel-
mista: TArkeintA henkilcikoh-
taista antia ovat kontaktit
muihin luottoalan ihmisiin.

"Asiantunti joiden yhteiso-
nd voimme vaikuttaa alamme
kehitykseen entista akti ivi-
semmin", Maija Ahvenainen
tiivistAa omat odotuksensa.

Huominen haastaa myos
luottovaen ottamaan mittaa
ammattitaidostaan,

"Lainsaadantd tulee irnta-
maan uusia piirteita, Luotto-
vdki tarvitsee jatkuvaa ja
suunnitelmall ista koulutusta.
Valitettavasti kauppaoppilai-
tokset eivat anna likimain-
kaan ri ittavasti luottoalan pe-
rusopetusta tulevalle luotto-
miessukupolvelle."

Joenpelto sanoo, etta alku-
perainen ehdotus tietosuoja-
laiksi oli Luonttokontroll i l le
selvd uhka. "Se olisi voinut
viedA toiminnaltamme jalat
alta. Toivottavasti se ei saa
eduskuntakAsittelyssa uusia
ilmeita. Nykyinen ehdotus on
sentaen jotenkin siedettava."
I

"Koulutukseen
kannattaa
panostaa"

Asea-Skandia Oy:n luotto-
paall ikkri ja yhdistyksemme
sihteeri Kaarlo Oksa kirjaa it-
selleen seitsemdn vuotta luot-
toalalla ja Luottomiehena.
Hdn sanoo, ettA ten:i aikana
yhdistys on kehittynyt oi-
keaan suuntaan.

Koulutustoimikunnan je-
senena Kaarlo korostaa luot-
toalan koulutuksen tArkeytta.

"Yhdistyksen kokousten
asiantuntijaesitelmAt ovat
tarpeellisia. Syyskuussa pidet-
tAvan koulutuspAivan jarjeste-
lyt ovat pitkAlla ja odotamme
siltA paljon. Tasokkaaseen
koulutukseen kannattaa pa-
nostaa."

Kaarlo maarittelee yhdis-
tyksen tarkeimmiksi tehtavik-
si jasenten ammattitaidon ke-
hittamisen ja luottoalan ar-
vostuksen nostamisen. "Me
voimme vaikuttaa esimerkiksi
lainsAadantdtydhdn. Lakien
siiiitiijien tulisi pykalissaan ot-
taa myds taloudelliset reali-
teetit huomioon. Me voimme
asiantunti joina auttaa heite."

Yhdistys on antanut Kaar-
lolle ammattitaitoa ja hyviii
ystevia. "Meidan alallamme
henkildkohtaiset kontaktit
ovat erittain merkittaviA. Tu-
tun kanssa asioidessa vAlttyy
monelta erimielisyyden kari-
kolta. Yhdistys toimii yhdys-

. siteena ja uusien jasenten
mydtA ihmissuhdeverkosto
kasvaa", Kaarlo sanoo.

"Tiedotuksella saamme li-
sAA tunnettuutta. Luottolink-
ki on kiiyntikortt imme."

"Puhtia
vaikuttajan
rooliin"

Osastopiiiillikko Hikan Bro-
man Suomen Luotonantaja-
yhdistyksesta valitt i in yhdis-
tyksen kokouksessa 8.3. hall i-
tuksen jeseneksi eronneen
Kimmo HAnnisen ti lalle.

"Maaliskuussa teytin 20
vuotta luottoalalla. tessa yri-
tyksessa ja Luottomiesten yh-
distyksesse", Hikan kuittara
henkil6historiansa.

H6kan asettaa itselleen
rauhall iset tavoitteet hall ituk-
sessa. "Haluan ensin niihdi
l in ja t .  A lamme as io ih in
voimme kylla tarttua hana-
kammin ja ottaa yhdistyksene
reippaasti kantaa."

Painostusryhmana yhdistys
pystyy Hakanin mukaan vai-
kuttamaan alan toimintaan
ta i  to imet tomuuteen:  "Se on
positivi inen ja vahva asia."

20 vuotta kestAnyt jasenyys
on Hikanil lekin merkinnyt
peeomanlisaystA ihmissuhde-
kirjanpidossa. "Miti i  parem-
min kanssavaikuttajia tuntee,
sen paremmin parjaa", han
sanoo. I

t



Uusia kirj
luottoalalla

heuttaa korkolain - edtyises-
ti sen tiettyjen pykii l ien -

tulkinnanvaraisuus. Rohtoa
nAihin tulkintaongelmiin ei
tunnu li iytyvan korkokirjan
sivuiltakaan. Tekijat totea-
vatkin useampaan otteeseen.
ette korkolain tulkinta on vie-
l i osin epiiselvli. Kun sita kai-
ken ratkaisevaa oikeuskiir.
tanti ja ei ole ehtinyt muotou-
tua, tekijat ovat joutuneet
osin vahen niin kuin "ennus-
tajaeukon" asemaan aryelles-
saan tulevia tulkintoja. Kor-
kokirja esittelee kyll i ikin var-
sin asiantuntevasti korkolain
pykalAt sil la soveltamistark-
kuudella kuin suinkin on ollut
mahdoll ista kirjaa kirjoitel-
taessa.

Muitakaan korkoja koske-
via lain pykalit i ta ei ole unoh-
dettu. Korkolaki kun ei ole
ainoa korkoja koskeva laki.
Kirjassa korkopolit i ikka on
nahty osana luottopolit i ik-
kaa. Ja tehan li i ttyen muun
muassa eri maksuehtoja ja
korkojen laskuttamista on ke-
sitelty yksityiskohtaisesti.

Vientikaupan korot oval
jaaneet kirjassa lapsipuolen
asemaan. Vain muutama si\ u
yleisluontoista tekstia. Suo-
men tarkeimpien vientimaF
den korkolainsaadanndn
paapiirteittaista esittelyii j?ii
kaipaamaan. Alkaa olisi voi-
nut vaikkapa Pohjoismaista.
Tekijat kuitenkin ovat katso-
neet islamilaisen lain korko-
jen veloittamiskaytanndn tun-
temisen suomalaiselle luot-
tohmiselle tl irkeiimmiiksi kuin
naapurimaittemme. Mikiis
siini, annos eksotiikkaa piris-
taa! Ja on varmasti hy<idyksi-
k in .

Koron laskenta on ansiok-
kaasti ja perusteell isesti selr r-
telty lukuisten esimerkkien
avulla. Perdti yl i puolella kir-
jan 242 sivusta. Mielenkiintoi-
sia ja ajankohtaisia ovat
muun muassa laskelmat, jois-
sa on vertailtu rahoitusyhtidi-
den tarjoamien rahoituspalve-
lujen - leasingin, osamaksun
ja factoringin - kustannuksia
perinteisempien rahoitusmuo-
tojen kustannuksiin. Kaytan-
non luottoihmiselti i  - joka ei
valttamatta ole kovin syv?illi-
sesti vihkiytynyt talousmate-
matiikan syijvereihin - saat-
taa mielenkiinto tai ainakin
aika loppua perehtyessAan
kirjan yksityiskohtaisiin Ias-
kelmiin.

Monipuolisena ja asiantun-
tevana Korkokirja palvelee
luottoalaa hyvanA perusteok-
sena koroista.

Anne Leppele-Nilsson

KASANEN - RONTU
- SAFIULLA: Korko-
kirja. 242 s. Luotto-
kustannus Ky 1983.

Korkolain aallonharjalla
markkinoil le i lmestyi viime
vuoden loppupuolella Kor-
kokirja. Varsin tervetullut
yleisteos taynna asiaa korois-
ta.

Korkolain puuttuminen at-
heutti ennen peensiirkya luot-
toalan ihmiselle. Nyt sita ai-

Soita ja
pvvda
esite ja
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Maksuhfliriiitiedot
atk-pddtteellii
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. nopeasti
o yksityisistii ja yrityksistii
o haluamassasi jiirjestyksessd Maksutieto Oy:n

ylliipitiimiistii tietopankista
o piiivitettyni uusimmilla tiedoilla
o jopa 4-6 vuoden ajalta maksuhiiiriiin

laadusta riippuen

Lisiitietoja luotonvalvontajiirjestelmisti antaa
myyntineuvottelija Raul v. Denffer,
puhelin (90)1874320
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Pankit ovat aina vahenta-
neet vahingonuhkaansa ja-
lamalla luotonantonsa useil le
saajaryhmille, elinkeinon
aloil le ja maantieteell isi l le
alueil le. jos luotonantoa tar-
lastellaan kokonaisuutena,
mutta yksittaisten luottojen
osalta ne ovat tehneet sita
latttam:il la vakuuksia. Pank-
ti laeissa onkin saiistd- ja
osuuspankkien osalta paa-
raantiina, etta luottoa anne-
laan rain turvaavaa vakuutta
rastaan. Liikepankkien luot-
tojen vakuuksia ei ole sii i in-
nclr). mutta valttemettdmyys
noudattaa luotonannossa ri it-
la\aa varovuutta antaa va-
luuskysymyks€lle merkitystA
niidenkin piir iss?i.

Keskus te lu  luo tonannon
rarmuudesta on pankkien yri-
I t l tu tk imuksen nousun vuo-
sina saanut uutta savya. Var-
muutta haetaan jo paljolt i yri-
t l ksen kehitysniikymi?i kos-
le\ asta tiedosta eikii perintei-
sirtd vakuuksista.

Pankit tahdentavet. errA
rakuus  e i  o le  luo ton  mydnta-
misen peruste siinii mie lessii.
elte hyvaa vakuutta vastaan
ro is i  kuka tahansa ja  mih in
rarkoitukseen hyvansa saada
p! \ tamansa luo ton .  Raha la i -
tokset pitavat vakuuksia l i i-
h innd luo ton  varmis tamiske i -
nona. joka usein kyll i i  on tar-
peen.  mut ta  joka  s inensa e i
sa is i  joh taa  luo ton  mydntemi -
seen. jos luotonsaannin varsi-
naiset edellytykset, ennen
kaikkea yrityksen hyviit kehi-
t) snek) mat. puuttuvat.

Yrit_,-sten kehitysniikymien
lisaksi vakuustarpeisiin vai-
kuttaa luottorahoituksen
kiir ncjaste . Teoll isuutemme ja
muun yrltystolmlntamme Ia-
hoitusrakenteen kielteisenii
critr ispiirteend on omarahoi-
tusosuuden pienuus. Osake-
rahoituksen edistaminen ja

lrity ksen ohjaaminen suoraan
paaoman lAhteelle voisivat
hil l i ta luottorahoituksen kayt-
rate ja talla tavoin vahentaa
m\ ais vakuustarpeita.

Reaalivakuuksista voi en-
nustaaJ €tta yritysten pant-
tauskelpoisen reaaliomaisuu-
den suhteell inen osuus on va-
h€nemassA. Investoinneista,
Jotka ovat merkinneet paljon
reaalivakuuksien synnylle,
kuuluu nykyaan eneneva osa
tutkimustyctn, tuotekehitte-
Iyn, valmennuksen ja muiden
sellaisten toimintojen piir i in,
Jotka peaosaltaan merkitsevat
aineettomien, reaalivakuuk-
siksi kaymettomien investoin-
tien kasvua aineell isten kus-

tannuksella. Taloudell inen
epavarmuus ja kiihtyvii tekni-
nen kehitys vaikuttavat sita
paitsi niin, etta reaalivakuuk-
sien rahaksimuuttoarvot eivat
pidiiki i: in, eika niiden varaan
rakentuva luotonanto siis
suinkaan aina ole turvall ista.

Vakuusti lannetta ovat
muuttaneet myds viime vuo-
sina kayttddn tulleet tai yleis-
tyneet rahoitustavat, jotka
peaosaltaan ovat pankkien
osakkuusyhtididen hoidossa.
Osamaksukauppa ja sen jar-
jestynyt rahoitustoiminta seka
leasingrahoitus luovat toisaal-
ta vakuutta, mutta voivat
samalla vaikeuttaa eraiden
vakuuksien, etenkin irtaimis-
tokiinnityksen, ja luotonsaa-
jan yleisen vastuukyvyn "sil-
mamaaraiste" arviointia. I l-
meisesti uusien rahoitusmuo-
tojen vakuusainekset jossakin
mddrin poistavat juuri sit i i
vakuustarvetta, jolle muutoin
voitaisiin joutua hakemaan
ratkaisua takauksista.

Kokonaistaloudelliset
kriteerit

Eritoten 1970-luvulla virisi
keskustelu siita, heijastavat-
ko l i iketaloudell iset investoin-
ti- ja luottokriteerit, joita edel-
la kasittelin, ri i ttavesti inves-
tointien kokonaistaloudell ista
tuottavuutta ja suotavuutta.

nuslurr'ut ervat ehka arna ku- Pankin intresseihin
vastakaan vrl tvksen ta lnves- , .
;;il-i'"'k;n,uili,i"a.ir,,i I i ittyvet kriteerit

Pelket l i iketaloudell iset
nus luvu t  e iva t  ehk i i  a ina

vaikutuksia ri i ttavasti, minka
vuoksi puhtaasti l i iketaloudel-
l isia kriteerej?i on tarpeen tay-
dentaa muilla kriteereil l i i .
Neljaksi tarkeimmiiksi koko-
naistaloudell iseksi mittariksi
on todettu pedoman tuotta-
vuus. tydn tuottavuus, tyd-
paikan hinta ja valittcimat va-
luuttavaikutukset.

l lmeisesti sellainen ajattelu-
tapa. joka tahdentAA tuotan-
nontekijci iden tehokasta kayt-
tda ja pitaa silmalla kannatra-
vuutta. ei ainakaan pitkalle
tahtaavasti ole helposti risti-
ri idassa talouspolit i ikan kes-
keisten tavoitteiden, kuten
tycil l isyyden ja vaihtotaseen
tasapainottamisen kanssa.

Liiketaloudell iset ja koko-
naistaloudell iset luotonanto-
kriteerit eivat ole toistensa
vastakohtia, vaan kokonaista-
loudell inen arviointi tAyden-
taa l i iketaloudell ista analyy-
sia. Liiketaloudell inen arvioin-
ti on ensisijainen siinS mieles-
sa, etta yrityksen toiminnan ja
menestymisen edellytyks€na
on ri ittava l i iketaloudell inen
kannattavuus. Voidakseen
elaa yrityksen on oltava kan-
nattava. Kokonaistaloudell is-
ten kriteereiden soveltamiseen
ei paastA, ellei niiden sovelta-
miseen ole kohteita, taloudell i-
sesti kannattavia yrityksie.

Kokouspaikkana oli Ravintola Kauppakiha liihellii Suomen Pankkia.

tun-
ku-

I

Rahalaitosten toimintaa
saantelevat monet lainsaan-
ndkset ja muut sitovat ohjeet.
Rahalaitokset ovat myds itse
yrityksia, joiden on otettava
kannattavuuden vaatimukset
huomioon toiminnassaan.
Niimii kaksi seikkaa vaikutta-
vat luotonantoon yleensa ja
tietysti myds yritysluotonan-
toon.

Pankkitoiminta ei l iene
vuosikymmenien mittaan
muuttunut siina mielessa, ette
toiminnassa edelleen noudate-
taan tai pitaisi noudattaa va-
kiintuneita pankkitoiminnan
yleisperiaatteita, jotka ottavat
huomioon mycis rahalaitok-
sen omia etuja. Naita periaat-
teita, joihin osaksi olen jo
edell i i  vi itannut, ovat etenkin
seuraavat toimintasaanndt.
Pankki pyrkii si joittamaan
kaytdssean olevat varat tur-
vall isesti. Pankki jakaa rahoi-
tusratkaisuissa syntyvae va-
hingonuhkaa useil le tahoil le.
Pankki pyrkii maksuvalmiu-
tensa puitteissa tyydyttamaan
asiakkaidensa oikeutetut luo-
tontarpeet.

Vakiintuneiden pankkipe-
riaatteiden noudattamisen
ohella pankit t ietysti pitaver
silmiillii omaa tulonmuodos-

Jatkuu siv 10



"Tete kaikki asianomaiset noudattakoot..."

OIKEUS ON PT]HUNUT
Luottolinkki seuraa luottoalaa koskevia Korkeimman oikeuden ja Korkeimman hallinto-oikeuden
ratkaisuja. Piiiitiiksillii on merkit5'stli luottoalan yrityksille niiden suunnitellessa ja toteuttaessa
luotonanto-, luotonrahoitus- ja luotonperimistoimintoja sekii yksittiiisid toimenpiteitii. Piiytiikir-
jat kertovat niiin:

Rahoitusyhtiiin
vaihtoverotus
KHO 9.3.1984

l i i ke -  Korke in .ha l l in to -o ikeu.on
tu  ( lnu t  asran  Ja  ka lsoo.  e t te l
ole syyte muuttaa l i ikevaihto-
vero-oikeuden paatdsta, joka
siis jaa pysyvaksi.

tarkoitukseensa." Jyrsinko-
neen laadussa ollut virhe on
rajoittunut siihen. etta kone ei
ole soveltunut sellaisiin jyrsin-
ta td ih in .  jo i ta  var ten  B o l i  ko-
neen hankk inu t .  mut ta  Ju tus-
sa ei ole i lmennyt. etta koneel-
la ei olisi voitu suorittaa mui-
ta tavanmukaisia jyrsintAtdi-
ta. Taman vuoksi Korkein oi-
keus katsoo. etta C ei ole
vastuussa jyrsimen virheell i-
syydesta B:l l€ aiheutuneesta
vahingosta.

Edell l i  lausutuil la perusteil-
la Korkein oikeus hylkii i i  C:ti i
vastaan ajetun kanteen seka
vapauttaa yhtidn alemPien
oikeuksien sil le maaraamasta
vahingon- ja oikeudenkiiynti-
kulujen korvaamisvelvoll i-
suudesta. Asian laadun vuok-

si yhtion on kuitenkin pidet-
ti ivi i si l le jutusta aiheutuneet
oikeudenkiiyntikulut vahin-
konaan.

A:n osalta Korkein oikeus
katsoo, ettei ole syyte muut-
taa hovioikeuden tuomion
lopputulosta. Yhticjn tulec
nain ollen, kun C:tA vasraan
ajetut korvausvaatimukset on
hyli itty, alempien oikeuksien
sil le ja viimeksi mainitulie ] h-
tiolle yhteisvastuull isesti maa-
rdimdn maksuvelvoll isuuden
asemesta yksin suorittaa B:llc
vahingonkorvauksena viisi-
toistatuhatta (15 000) mark-
kaa viiden (5) prosentin kor-
koineen 28.2.19'74 lahtien ja
oikeudenkiiyntikulujen kor-
vauksena nelj?ituhatta (4 000)
markkaa.

Liikevaihtovero-otkeus on
tutkinut asian. Asiakirjojen
mukaan leasingvuokrausta
harjoittanut rahoitusyhtio A,
joka  on  14 . l  1 .1979 fuus io i tu -
nut rahoitusyhtio B:hen, on
vuodelta 1979 (ajalta Ll.-
14 .1  l .  1979)  suor i t tanut  ennen
1.1 .1977 tehdy is ta  vuokraus-
sopimuksistaan li ikevaihtove-
roa lL Vo:n verokannan mu-
kaan. Laitteet, joita kyseiset
sopimukset koskevat, on toi-
mitettu vuokralleottaji l le en-
nen mainittua paiviimaaraa.
Vuokraussopimusten perus-
teella perittavien vuokrien
suuruus on tamen .jalkee n
muuttunut Suomen Pankin
maardamien li ikepankkien
korkeinta antolainauskorkoa
koskevien muutosten mukai-
sesti. Koska vuokramearan
muutos on kuitenkin perustu-
nut alkuperaisen vuokrausso-
pimuksen 2 $:n sii?innoksiin
eikii kyseessii siten ole sopF
musehtojen muutos, yhtidlle
on ollut oikeus, ottaen huo-
mioon li ikevaihtoverolain
l6 $:n I momentin (1041/16

1a 841/77) voimaantulosaan-
ndkset, suorittaa kyseisista
vuokraussopimuksista l i ike-
vaihtoveroa ll Va:t verokan-
nan mukaan. Liikevaihtove-
rotoimiston toimittama jalki-
verotus on siten talte osin vir-
heell inen.

Edell i i  esitetyil l i i  perusteil la
li ikevaihtovero-oikeus harkit-
see oikeaksi hyviiksya valituk-
sen ja kumota l i ikevaihtove-
rotoimiston paatdksen vali-
tuksenalaiselta osin. Ottamat-
ta kuitenkaan valiftdmasti
ratkaistavakseen, miten vero-
tusta taman johdosta on muu-
tettava, l i ikevaihtovero-oi-
keus palauttaa asian l i ikevaih-
toverotoimistolle uudelleen
kesiteltavaksi.

l 0

Rahoitusvhtiii ei vas-
taa laitteen sopivuu-
desta tarkoitukseensa
KKO 9.11.1983

Korke in oikeus on, mydn-
taen muutoksenhakuluvan,
tutkinut jutun.

Myyjali ike A:ta vastaan
ajetun kanteen osalta Korkein
oikeus toteaa, kuten alemmat
oikeudetkin. etta kysymykses-
si oleva jyrsinkone on toimi-
tettu ostajali ike B:11e mainit-
tujen yhtioiden vii l isen sopi-
muksen perusteella. Ennen
sopimuksen tekemisti i B oli
i lmoittanut A:l le aikovansa
kayttee konetta A:l le toimit-
tamiensa piirustusten n:o 51
ja 53 mukaisten hammaspy<i-
rien valmistamiseen ja A puo-
lestaan oli selittAnyt koneen
sopivan tAhan kayttdtarkoi-
tukseen. Kun koneella ei ole
voitu hyvaksyttAvasti valmis-
taa mainitunlaisia hammas-
pyciri?i. A on vastuussa B:lle
tasta aiheutuneesta vahingos-
ta.

Rahoitusyhtid C:ta vastaan
ajetun kanteen osalta Korkein
oikeus toteaa, etti i  vi imeksi
mainitun yhticin ja B:n kesken
tehdyn 5.9.1972 paivatyn
vuokraussopimuksen 6$:n
mukaan "Vuokralleottajalla
ei ole oikeutta esitt l id vuokral-
leantajaa kohtaan muita lait-
teen laatuun, kuntoon tai
muuhun seikkaan perustuvia
vaatimuksia kuin mitii hiin os-
tajana voisi esittae ko. myyjii?i
vastaan. Vuokralleantaja ei
vastaa laitteen sopivuudesta

Pankkien...
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tustaan ja toisaalta mahdoll i-
suuksia kasvattaa ottolai-
naustaan. Niim?ikin niikci-
kohdat ovar kasittaakseni
varsin pitk?ilt i  kokonaistalou-
dell ist€n tavoitteiden mukai-
sia. Seesti imisen edistdminen
ja vienti in l i i ttyvien tulojen
kartuttaminen lienevet yleis-
ten tavoitteidenkin kannalta
hyvaksyttevia. RiittevA tulon-
muodostus ja sita kautta syn-
tyvii mahdoll isuus luottotap-
piovarausten tekoon antavat
pankeil le mahdoll isuuden ot-
taa harkittuja riskeji i, joita ai-
na l i i ttyy yritystoiminnan ra-
hoittamiseen.

Investointien
rahoitus

Ei ole tarpeen perustella el-
ka aihetta kiistaa sita, etta
pankkien rahoituspaatiikset
yleensa vaikuttavat investoin-
tien toteuttamiseen. Vaiku-
tuksen maara kuitenkin vaih-
telee. Joissakin tapauksissa
ratkaisulla on tuntuva merki-

tys, joissakin tapauksissa taas
muut tekijet ohjaavat roi-
makkaasti investointipeatds-
ta. Yritysten aseman erilai-
suus johtuu mm. siit i i . min-
kalainen yrityksen omarahoi-
tusaste on.

Investointiprosessin luon-
teesta ja asemasta y tyksen
kokonaistoiminnassa ja
suunnittelussa johtuu, etta in-
vestointisuunnitelmat synt!-
vet ja kypsyvat paetdksiksi
yrityksessii i tsessaan eika
niinkaan keskusteluissa raha-
laitosten kanssa.

Luottolaitoksen rahoitus-
ratkaisun merkitykseen inves-
tointipeatdkselle vaikuttaa
tietysti oleell isesti muun ra-
hoituksen saatavuus ja ehdot.
Kun meill i i  on useita erityis-ja
yleisrahalaitoksia, jotka
mydntevat luottoa investointi-
tarkoituksiin ja joiden luo-
tonmydntamiskriteerit poik-
keavat jossakin maArin toisis-
taan. ei minkd?in rahalaitok-
sen kannanoton taryitse olla
asiassa tdysin ratkaiseva.

Sil loin tall i t in tdrmaa mie-
lipiteeseen, etta pAatostilanne



TAmiin vuoksi ei tuollai-
ihanteell iseen valintati-

olisi valintati lanne.

in vaihtoehto, rahoittaa
parha impia  inves to in t i -
eita. Luottohakemuk-

rulevat kuitenkin kiisitel-
i jonossa, jonka pituus

vuos ia ,  e ivarka  r in  nak-

kin vAlisissii keskusteluissa
kosketellaan nykyisin luotto-
ja muiden rahoituskysymys-
ten pohjaksi usein melko pe-
rusteell isestikin yrityksen
yleisti lannetta, kehitysnaky-
mid ja tulevaisuudensuunni-
telmia. Yrityskeskustelut an-
tavat tella tavoin pankil le laa-
jalt i t ietoa erilaisten yritysten
yleispulmista, odotuksista ja
mahdoll isuuksista. Yksittai-
sista yrityksiste ja toimialoista
nein tehtyjen havaintojen
suuresta joukosta hahmottuu
pankin niikopiiri in yrittami-
sen ajankohtaisia yleisilmii i i-
t i i . Niiden tuntemisesta on
hydtya pankin pyrkiessii huo-
lehtimaan yritysten pankki-
palveluiden tarpeiden tyydyt-
tAmisesta.

Pelkestaan se seikka, erte
luotonantajan rahoituspaa-
tdkset ovat toissijaisia yritys-
ten omiin toimintapAatdksiin
verrattuna, vaati i valttamatta.
ettA pankit saavat yritysasiak-
kailtaan ri ittAvasti t ieroa peii-
tdstensA perusteiksi. Merkit-
tava osa tietoa saadaan nykyi-
sin yritystutkimuksen kautta.

Pankit antavat yleisesti yri-
tyksil le niisti i  tehdyt seuranta-
ja varsinaisetkin yritystutki-
muskertomukset. Tutkimuk-
sen lahtdkohtien ja tulosten

paperil lepano varmistaa sitd,
etta yrittiija ja rahoittaja py-
syviit keskustelussaan asiassa.

Yritystutkimuskertomusten
ohella ovat asiakkaiden luo-
tonkayttdsuunnitelmat perus-
tana maarAajoin kiiytiiville
keskusteluil le, joissa yrityksen
johto ja pankin edustaja yh-
dessd tarkastelevat asiakkaan
rahoitustarpeita sekli niiden
takana olevaa ydtyksen reaali-
toimintaa ja siite tehtyja
suunnitelmia.

Mita tarkeampi peetds tai
toimenpide on kysymyksessd,
sita enemmen yrityksen pitaisi
t ietenkin kiinnittaa huomiota
siihen, milloin ja miten asiasta
informoidaan sekii yrityksessii
etta yrityksen ulkopuolelle.
Yrityksen tervehdyttamiskii-
reiss?i ja -paineissa tama peri-
aate nayttaa sil loin ti i l loin
unohtuvan. Tiedottamisen
laiminlydnti l isaa tietysti hu-
hujen maeraa ja aiheuttaa
levottomuutta. Erityista
huomiota olisikin yritysten
kiinnitettava toisaalta oman
henkikistcin, toisaalta luoton-
antajien informoimiseen ter-
vehdyttamissuunnitelmistaan
ja niiden aikataulusta. Koke-
mus osoittaa, etta jos luoton-
antajaa informoidaan jarke-
viksi havaittavista tervehdyt-

tamistoimista ajoissa ja paik-
kansapitavasti, on tarvittavat
rahoitusjarjestelyt usein saatu
aikaan ja niiden pohjaksi tar-
vittava luottamus kyetty sAi-
lyfi amaiin. Rahoitrajat ryhty-
vat siis rahoittamaan sanee-
rausohjelmaa, jotta myd-
hemmin voitaisiin rahoittaa
teryehtynytta ydtysta.

Yritysten voidaan keski-
mAArin sanoa jo pitkaan an-
taneen itsestaan ri ittavasti t ie-
toja luotonantaji l leen. Yritys-
tcn kannattayuus- ja vakava-
raisuusongelmien kasvaminen
on ilmeisesti johtanut kerto-
maan niista entiste selvemmin
ja avoimemmin mytis muil le
tahoil le, joskin toivomisen va-
raa vield l ienee. Ongelmista ja
niiden ratkaisumahdoll isuuk-
sista kertominen puolestaan
on lisannyt kaikkien sidos-
ryhmien mahdoll isuuksia
havaita, miten ratkaiseva
merkitys ryhmille itselleen on
sil la, etta yritys voi turvata
jatkuvan toimintansa ja kehit-
tymisensi. TAsta havainnosta
ei pit5isi olla pitka matka sen
ymmartamiseen, etta tuohon
turvall isuuteen voidaan paas-
te vain jatkuvasti kannatta-
van yritystoiminnan kautta.

juuri paasta.
ointi ei siniinsiiki i i in

jokin eri l l inen hanke. vaan
osa yrityskokonai-

yrityksen jatkuvaa
Siten pelkkien in-
vertailu on yleensii

suppea ta rkas te luku lma
-tohde. Seka yrityksen etta

i traian tulisikin niihdiik-
keski t raa huomionsa

siihen, minkii-
koko yritys ja sen toi-

tmparistd ovat ennen
ointia ja investoinnin

seka pyrkia tAsta

ritysasiakkaan
pankin

keskustelu

Yr i tysas iakkaan ja  pan-

Tietoperintci Oy
Ammattilainen saatavien perinnHssd

Tuntuuko silta, etta saatavien perintaan
kuluu l i ikaa a ikaa?

Tuntuuko, etta voimavarat hajoavat tuo-
matta ku iten kaan hyvaa lopputulosta?

Kaipaatko k o k o n a isva ltaist a jdrjestel-
maa, ioka peri i  tehokkaasti kaikki saata-
vasi?

Tietoperinta Oy jdrjestdd yrityksesi kayt-
toon tdydell isen perintapalvelun.

Yhteistyomme pankkien kanssa, ammat-
t i ta i to inen henki lokuntamme seke to imi -
va ATK-jerjestelmdmme takaavat asiak-
ka i l lemme tehokkaan ja  ta loudel l isen
saatavien oerinnen.

PTietoperintci Oy
Mannerheimint ie  2 ,  00100 Hels ink i  10,  puh.  643406
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Olemme kehitt i ineet yrityksen taloussuunnittelun tarpeisiin seuraavat valmisohjelmat:

COMP-LAINAREKISTERI
Helppokayttdinen ja monipuolinen lainojenhoitojArjestelmii. Tietojen sy6ttd, selaus ja
korjaaminen tapahtuu vuorovaikutteisesti varineyttdpAatteell i i  ja kiiyttAji i  saa aina vas-
tausohjelman HELP-nappainta painamalla. Listaukset voidaan valita monipuolisia
poimintakriteerejii hyvAksikayttaen.
Hinta 18 000 mk.

COMP-VA LUUTTA HA L  L  INT4
Taman ohjelmiston avulla yritys voi valvoa monipuolisesti ja vaivattomasti valuutta-
mili irSisii i  maksujaan. Valuuttalainoien lyhennykset ja korot saadaan positiolaskelmiin
automaattiscsti ohjelmistoon sisaltyvesta lainarekisterista. Yritys voi mm. laskea minimi-
varianssiohjelmalla itselleen turvallisimman lainakorin.
Ohjelmistoon sisAltyy termiinisopimusten hall intaruti ini.
Hinta 28 000 mk.

COMP.YRITYSANALYYSI
Oman yrityksen, asiakkaiden, paamiesten, kilpail i joiden jne. taloudell isen aseman ana-
lysointi in tarkoitettu ohjelmisto.
Sydtteine voidaan antaa myds arvioita tulevien vuosien kehityksesta, jolloin ohjelma
konstruoi t i l inpaatdkset ja analysoi myos tulevat t i l ikaudet.
Hinta 8 000 mk.

COMP.PROJEKTIHALLINTA
Ohjelmiston avulla voidaan analysoida ja suunnitella projektin aikataulu siten, etta sen
toteuttaminen kohtaa mahdoll isimman vehAn odottamattomia vaikeuksia. Proiektin ai-
kataulu tulostetaan havainnoll isena janadiagrammina.
Hinta 18 000 mk.

COMP-M ARK K INA HALLINTA
Te[e ohjelmistolla voidaan lukea Control Datan tietokoneverkoston kuntatarkkuudella
olevat markkinati lastot omaan PC:iin ja suorittaa sen jZilkeen monipuolinen kokonais-
markkina-analyysi esim. yrityksen myyntikonttoreiden alueella.
Hinta meereytyy asiakkaan tarvitseman ohjelmistokokoonpanon perusteella.

Kisell intie l2
00640 Helsinki 64

APLcomp Ky
puhelin 90-7520459

t2



Luottomiehet - Kreditmf,nnen r.v:n

Ia iminlydnnin johdosta.

J i ienmaera ol i  vuoden Iopussa

Kanna aja.jaseniii oli vuoden lo-

56 .jasenra paaasiassa ja-

Yhdistyksen hal l i tus io imi  s€uraa,

Risto Suvia la.  pu-
(Keskusosuusl i ike

Heikki  Jar te la.  vara-
(STS-rahoitus Oy)

Bengt Fagerholm,
(Oy Electrolux Ab)
6 Pir jo Nurmi, sih-

(Eurocard Oy)
crenajaja Liisa Svinhufvud, kerho-
-5tari (Asianajotoimisto Liisa Svin-
Lfvud Ky Advokatbyra Kb)
buppat.maist.  cuy Lindholm, ha i-
Dtsen jesen 10.5.1983 saakka (H€l-
i rg in Osakepankki)
casropiiellikkri Aarno Koho. balli-
I t lsen jasen 10.5.1983 alkaen (Kan-
-llis-Osake-Pankki)
Lo[opaallikkd Jaakko Pohjanpeito,
b l l i ruksen jasen (E-osuuskunra
E(A)
Gasrop?iallikkri Ilkka Raty, hallituk-
-n jasen (Suomen Yr i tysrahoirus Oy)
limistopaallikkd Eero Toivanen,
Ll l i ruksen jesen (Luot tor ieto r .y . )

lAtrtarkastajat
Yhdistyksen tilintarkastajina ovat

.o imineet  rahoiruspaal l ikkd Leena
Rlander ja luotonvalvoja Heikki
knnanen.

Varatilintarkasta.jina toimivat luoF
rop:iallikkd Anne Leppela-Nilsson ja
luottopaallikkd Kaarlo Oksa.

Toimikunna!
Toimikunnat ja luottotietoalan

ncuvotlelukunta ovat yhteistyijssa
hal l i tuksen kanssa to imineer yhdis-
tyksen ja Iuottoalan hyvaksj.

Luottotietoalan
r€uvottelukunta

Luottotietoalan neuvottelukuntaan
ovat vuonna 1983 kuuluneet seuraa-
vat henkil6t:
osastopa:illikk6 Risro Suviata, pu-

Luottot ietoalan neuvot te lukuntaan
vuodeksi 1984 valittiin toimitusjohta_
Ja Jarmo Karppi luotropaallikkd
Cingiz Safiullan tilalle ia h;llituksen
uusi  puheenjohtala.  luo opaalhkkd
Bengt Fagerholm osasropeal l ikkd
Risto Suvialan tilalle. Muilti osin ko-
koonpano seilyi ennallaan.

Vaninaisessa syyskokouksessa ke-
s i te l t i in  hal l i ruksen esi lys yhdistyksen
uusiksi  saanndiksi .  Nimen muunamr
sesta k€skusteltiin vilkkaasti. Sulje-
tussa lrppuaanestyksessa hallituksen

Toimintakertomus 1983

Vuosi 1983 olj yhdistyksen kahdes-
lyrhm€nestoinen toimintavuosi.

Uusia jasenia hyvaksyrt i in yhdis-
lscen 64. Lisaksi hyvaksytr; in yh-

cnsjmmeinen k i r leenvaihra-

Jasenrekister i  saatet t i in  a jan tasal-
Samassa yhteydesse poistetriin re,

heenjohraja (Keskusosuusliike
Hankki ja)
luot topi ia l l ikkd Tom Ahlroos,  (LuoG

toimitusjohtaja Juha Joenpelro,
(Luot tokontro l l i  Oy)
VTM Lassi  Kantola.  (Suomen yh-
dyspankki  Oy)
to imi tusjohtaja Aul is  L indel l .  (Oy
Union-OI iy Ab)
luot topeel l ikk6 Jaakko Pohjanpel to,
(E-osuuskunta EKA)
luot topa: i l l ikkd Cingiz Saf iu l la,  (Sie-
mens Oy)
toimitusjohtaja Esko Tuovinen,
(Suomen Luotonantajayhdistys r .y . )
to imi tusjohtaja Tapani  Turkki ,
(Luot tot ieto r .y . )
johtaja Tauno Valli, (Kesko Oy)

Seantiitoimikunta
Saenrr i to imikunnassa ol ivat  jase-

nrna seuraavat  henki ldt :
osasropaal l ikk6 Risto Suvia la,  ko-

luot topa; i l l ikkd Malr i  Sampakoski
asianajaja Liisa Svinhufvud

Saantdlo imikunta valmiste l i  ehdo-
luksen yhdislyksen uusiksi s:i:innijik-
s i .  Uudet saanndl  hyveksyt t i in  yhdis-
iyksen varsinaisessa syyskokoukses-

Ulkomaantoimikunta
Ulkomaantoimikuntaan kuuluivat :

!oimitusjohtaja Thomas Feodoroff,
kokoonkutsuja
rojmistopaal l ikkd Pir jo Nurmi
luot topaal l ikkd Cingiz Saf iu l la
luotropaal l ikkd Esko Salkola

Ulkomaantoimikunra jar jesr i  19.-
21.5.1983 opinto,  ja lutustumismaF
kan Kddpenhaminaan. Isantana to i -
mi  Danska Kredi tmannefdreningen.
Matkal le osal l is tu i  23 jasent i .  RuoF
salainen sisaryhdistyksemm€ Svenska
Kreditmannafdreningen i Stockholm
vierai l i  17.6.1983 Hels ingisse.  Osan-
ot ta j ia o l i  47,  jorka turustuivat  p ien-
ryhmissii 13 luottoalan yrirykseen.

Koulutustoimikunta
Koulutustoimikunta to imi  seurua-

vassa kokoonpanossa:
asianajaja Liisa Svinhufvud, ko-
koonkutsuja
luotropeallikkat Bengt Fagerholm
apulaisjohraja Heikki Jartela
luottopaallikkd Kaarlo Oksa
luottopaallikkd Jaakko Pohjanpelto

Yhteistydta Rastor-Instituutin
kanssa jatk€ttiin. Kurssien osanotta-
Jamaarien jatkuvasri pienentyesse on
toimikunta tutkinut m,,6s muita vaih-
toehtoja koulutuksen jarjestamiseksi.

Hallituksen kokoukset
Hal l i tus kokoontui  l2 kertaa.  Hal-

l i tus antoi  31.8.1983 Iausunnon oi-
keusminis ler i6 l le l i iketo iminrakie l toa
koskevasta lakiehdotuksesta.

Varsinaiset kokoukset
Yhdislyksen varsinainen keviitko-

kous pidet t i in  10.5.1983. Kokoukses-
sa hyveksyrr i in yhdistyksen to iminta,
ja t i l ike(omukset vuodel ta 1982. Esi-
tet t i in  t i l in tarkastaj ien kertomus
vuodelta 1982. vahvisrerliin tilinp:i?i-
tds Ja mycjnnetiiin vasruuvapaus tili-
velvol l is i l le .

Kokouksessa valitriin osastopaal-
l ikkci  Aarno Koho hal l i tuksesta
eronneen Guy Lindholmin t i la l le te-
man Jel je l la o levaksi  to imiajaksi  ja
luortopaallikkd Magnus Nyb€rg Dow
Chemical  Ab:sta Tukholmasta vanF
t i in yhdistyksen ensimmaiseksi  k i r -
Jeenvaihtajajaseneksi.

Kevatkokouksessa johtaja Markku
Puntila Suomen Pankisra piti esitel-
m:in "Muuttuva korkojarjestelmam-

Kevetkokoukseen osallistui 52 yh-
distyksen jasenra.

Varsinainen syyskokous pidettiin
1 7 . 1  1 . 1 9 8 3 .

Hal l i tuksen ehdotus vuoden 1984
talousarvioksi  hyvaksyt t i in  muutok-
s i t ta kokouksessa.

Hal l i tuks€€n val i t t i in  erovuorois-
ten t i la l le
luot topaal l ikkd Mai ja Ahvenainen,
(Oy Huol intakeskus Ab)
tormistopael l ikkd Kimmo Hanninen,
(Luot tokontro l l i  Oy)
luot topaal l ikkd Kaar lo Oksa.  (Asea-
Skandia Oy)

Hallituksen puheenjohrajaks' valiF
tiin luottopaallikkci Bengt Fag€rholm
Ja varapuheenjohtajaksi roimisropaal-
l ikkd Pir jo Nurmi.

Ti l in tarkastaj iks i  vuodeksi  l984va-
littiin luottop?iellikkd Anne Leppela-
Nilsson ja peekassanhoitaja Terttu
Tommila. Varatilintarkastajiksi valiF
tiin luottop:iallikkit Ali Parviainen ja
hallintojohtaja Olavi Rummukainen.

esrrysta kannatti 73Va annetuisla Aii-
niste. Vanha nimi jai voimaan, koska
vaadittua kolmen neljiisosan enem-
mistda ei aivan saavutettu.

Saantdih in oter t i in  myds mukaan
mahdollisuus kokouskutsujen esitta-
misesta vaihtoehtoisesti sanomaleh-
dissa.  Mui l ta osin hal l i tuksen esi tys
uus'ks i  saann6iksi  hyvaksytr i in .

Syyskokoukseen osal l is tu i  64 yh-
distyksen iiisenti.

Muut kokoukset
9.3.  1983 pidetyssa kokouksessa in-

formoitiin jeseni:i huhtikuussa ilmes-
tyvasta ensimmAjsesta jasenlehdesra.

Kokouksessa esi te lmdivar pol i is i -
ylitarkastaja Pertri Virolainen ja kih-
lakunnanneuvos Antei  Huht inen
"ulosot tomieslen to imintamahdol l i -
suuksista u losot to la in pDi t te issa".

Koko ukseen osa l l is tu i  92 j : isenta.
22.9.1983 oli esitelm6itsijanA Hel-

s ingin Sanomien ta loustoimi tuksen
esimies Lauri Helve aiheenaan "Sano-
malehdistdn rooli ralouselemessa".

Kokoukseen osal l is tu i  45 yhdistyk-
s€n jasente.

J:iserlehti
Vuonna 1983 toteurui  p i tkaen v i -

reilla ollut ajarus koko jasenisrdn ta-
voittavasta jas€nlehd€sta. Lehden
nimeksi  val i t t i in  Luorto l inkki .  Leht i
ilmestyy nelja kertaa vuodessa. En-
simmeinen Luottolinkki ilmestyi
huht ikuussa,  to inen numero syys-
kuussa ja kolmas marraskuussa.

Lehden tarkoituksena on toimia
tiedonvelittajene jesenten velilla seke
edistealuot toalan tuntemustajakehi-
rysra.

Lehden toimitusneuvosroon ovat
kuuluneet osastopaellkkd Risto Su-
viala paatoimittajana seke luotto-
paallikkd Ma{arta Huikarinen, apu-
laisjohtaja Heikki Jartela ja VTM
Lassi Kanlola. Lehden toimitussib-
tee na on lehdistdpaallikkat Mariirta
Ham:ileinen.

Taloudellinen asema
Yhdistyksen taloud€llinen asema

on pysynyt vakaana jesen- ja kanna-
tusmaksuista seka koulutustoimin-
nasta saatujen tu lo jen rurv in.

JAsenlehden
on suurelta osin pystytty kattamaan
lehden ilmoitustuloilla.

Helsingissa 14. huhtikuura 1984

Risto Suvila
puheenjohtaja

Pirjo Nurmi
sihteeri



Yhdistyksen lausunto valtiovarain-
minist eric)lle rahoitusvht eisri -

toimikunnan mietinnostci
Luottoalan tuntemusta ja kehitysta edistAvana yh-
distyksenli Luottomiehet-Kreditmiinnen r.y. antaa
kunnioittaen seuraavan lausunnon rahoitusyhteisd-
toimikunnan valtiovarainministericil le 2.2.1984
Iuovuttamasta mietinniista.

Yleista

Toimikunnan perustamiseen on vaikuttanut tarve
selkiinnyttaa pankkien ja rahoitusyhtioid€n valista
tydnjakoa. Toisaalta on oilut tahdell ista huolehtia
rahoitustoiminnan pysymisestd terveell i i  ja vakava-
raisella pohjalla. Mietinndn yleisperustelu.jen mu-
kaan esityksen tavoitteena on ollut maeritella ra-
hoitusyhtididen toiminnalle sellaiset lainsAadenndl-
l iset puitteet, etta rahoitusyhti i j t voisivat tarjota
elinkeinoelamalle luotettavia, perinteistA pankki-
toimintaa taydentavia rahoituspalveluksia. Tissi
suhteessa toimikunnan mietintda on pidetteva var-
sin selkeinii ja johdonmukaisena.

Kun toimikunnan tydn painopiste on ollut pank-
kien ja rahoitusyhticiiden vii l isen tydnjaon selkiin-
nyttaminen, ovat yritysten oman rahoitustoimin-
nan kehittdmisen mahdoll isuudet jaaneet toiml-
kunnan tydssa vahii isemmiil le huomiolle. Rahoitus-
yhtioiden toiminnan viime vuosina iikisti laajentues-
sa, olisi toimikunta voinut ottaa - jos se vain olisi
ollut mahdoll ista - kantaa rahoitustoiminnan vas-
tuukysymyksiin. Tall i i  tarkoitetaan rahoitustoi-
minnan eri osapuolien oikeuksien ja velvoll isuuk-
sien maarittelya. Saanndsten puuttuessa saatetaan
joutua tarpeettomiin oikeudenkaynteihin selvitel-
taesse esim. minkii laisia velvoll isuuksia mahdoll i-
sesti l i i t tyy rahoitusyhticin omistusoikeuteen rahoi-
tusjerjestelyssa.

TSssii lausunnossa puututaan vain niihin lakiehdo-
tuksen kohtiin, jotka kaipaisivat tAsmennysta.
Muilta osin yhdistys katsoo lakiehdotuksen taytta-
viin hyvin rahoitustoiminnan saantelylle asetetut
tavortteet.

Yksittaiset
saAnndkset

I $ Ehdotuksen mukaan rahoitustoiminnalla tarkoite-
taan laskusaatavien, osamaksusopimusten seka
elinkeinoharjoittajan tekemien muiden sopimusten
rahoittamista, !ahoitustarkoitusta varten hankitun
omaisuuden ja oikeuksien pitkaaikaista vuokraa-
mista seke muuta vastaavaa toimintaa. Kun eri ra-
hoitusyhtidt saattavat harjoittaa samanlaisia rahoi-

tusmuotoja toisistaan poikkeavil la nimill i i  ja toisis-
taan poikkeavia rahoitusmuotoja samannimisinii,
olisi rahoitusyhtididen palveluiden kayttajan kan-
nalta selkeaa, jos asetettaisiin vaatimus samanlais-
ten rahoitusmuotojen samanimisyydelle, Tam;i
vaatimus voisi olla rahoitusyhticilaissa tai pankki-
tarkastusvirasto voisi valvontatoimessaan ohjeistaa
asian.

2 $ Lakiehdotuksen 2 $:n mukaan muu yritys kuin ra-
hoitusyhtid, pankki tai luotto-osakeyhtid saa har-
jo i t taa  ra  ho i r  usro iminraa  l i i ke to iminrana a inoas-
taan, jos se l i i ttyy kiinteasti yrityksen muuhun li ike-
to imin taan.

Elinkeinoeli imiissii on tavall ista, ettA yrityksen li i-
ketoimintaa rahoittaa samaan konserniin kuuluva
yritys. Konsernin rahoitustoimintaa hoitavalla yri-
tyksell i i  voi rahoitustoiminta olla ainoana li iketoi-
mintanaan tai sil l i i  voi olla muitakin l i iketoiminnan
muotoja. Konsernin rahoitusyhtici voi myds rahoit-
taa joidenkin konsernin yritysten j i i l leenmyyjien
li iketoimintaa.

Lakiehdotuksessa ja sen perusteluissa puhutaan
tassa yhteydesse vain yrityksen li iketoiminnan ra-
hoittamisesta. Kun ei laklehdotuksessa eikd sen pe-
rusteluissa mainita yrityksen mahdoll isuudesta
muuna kuin rahoitusyhtidna rahoittaa konsernin
muuta yrityste, tulisi tasta mahdoll isuudesta ja oi-
keudesta selvasti lausua lakitekstissii. Asiaa ei tulisi
tarpeettomasti jattaa mydhemman lakitulkinnan
varaan.

Voiko muu yritys kuin rahoitusyhtio, pankki tai
luotto-osakeyhtid harjoittaa muita rahoitustoimin-
nan muotoja kuin 1$:ss?i on sAadetty on mieles-
tamme epaselvaa. Kun on kysymys yrityksen tai
konsernin oman li iketoiminnan rahoittamisesta,
sall itut rahoitusmuodot tulisi olla laajempia kuin
ulkopuolisia yrityksia rahoittavil la rahoitusyhtidil-
la.

Ehdotamme 2 $:ssii se uraavaa sanamuotoa: Muu
yritys kuin rahoitusyhtid, pankki tai luotto-osa-
keyhtid saa harjoittaa rahoitustoimintaa ainoas-
taan, jos se l i i ttyy kiinteasti yrityksen tai saman
konsern in  y r i l ys ten  m u  uhun to iminraan.

Helsingissa 13. pna maaliskuuta 1984

Luottomiehet-Kreditmiinnen r.y.
Bengt Fagerholm Aarno Koho
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Kansallispankin Cashly'lan antaa
uusi CashMan - kas- yritykselle perusteet

ja riittdvdt rausratiedorsanhallintaoalvelu on

konaisvaltainen rahavirtoien seu-
ranta- ja ennakointijdrjestelmd.

maksuvalmiuteen olennai-
sesti vaikuttavaan pdetoksentekoon
sekd pdhoman lyhytaikaiseen sij oit-
tamlseen.

CashtVlan-nopeus on puhdasta voittoa
Kysy meiltd lisdd uudesta Cashlllan kassanhallintapalvelusta.

... Meteemmetyotiinirykesipuolesta

6 KANSATTIS.OSAKE.PANKKI



Luottomiehet-Kreditmiinnen r.y. jiirjestiiii

LUOTTOALAN ERIKOIS SEMINAARIN
Hotelli Intercontinentalissa 26.9.1984

Aiheina:
Rahanjakojiirjestys konkurssissa tiindAn ja tulevaisuudessa, valtio - muut velkojat?
Konkurssi- ja muut taloudelliset rikokset
Ulosottolain uudistushankkeet
Kiiytetyt ulosottotoimenpiteet ja uudistusten vaikutus niihin
Yritys kriisissd ,/ onnistunut akordi

Luennoitsijat alansa ehdottomia huippuja Suomessa.

Osallistumisvarauksia ottaa vastaan Tuula Ruotsalainen puh. (90) 605 I l4

Merkitse piiivii kalenteriisi jo nyt.

HANKKIJAN
TIETO.

TEKNIIKKA
PALVELUKSESSASI

I  BM PC TI  ETOKONELAITTEISTOT
ALKAEN 15.997 -

TI ETOKON EMYYNTI / NOUTOVARASTO
Traktoritie 2

00700 Helsinki 70, puh. 90-354344

HANKKIJA

Toimikunta tutkimaan

luottokorttilain tarvetta
Valtiovarainministeri<i on

asettanut toimikunnan, jonka
tehtavene on selvittaa luotto-
korttiyhteisdja koskevan lain-
saadanndn tarpeell isuus
Suomessa.

Toimikunnan on kiinnitet-
tava erityisesti huomiota luot-
tokorttitoimintaa harjoitta-
vien yhteisojen toimiluvan
tarpeell isuuteen, yhteisdmuo=
toon, ulkomaalaise n oikeu-
teen omistaa Iuottokorttiyh-
teisdje ja harjoittaa luotto-
korttitoimintaa Suomessa,
luottokorttiyhteisdjen mydn-
tamien luottojen maeraaikai-
suutcen ja valvontaan.

Toimikunnan tulee tehdi
hall ituksen esityksen muodos-
sa tarpeell iseksi katsotut lain-
saadentdehdotukset.

Toimikunnan puheenjohta-
jaksi on mii?iri i tty yli johtaja
Jussi Linnamo pankkitarkas-
tusvirastosta ja jdseniksi van-
hempi hall itussihteeri OIli
Paaja valtiovarainministeridn
yleiselta osastolta, lainsea-
dentdneuvos Kaarina Buure-
Higglund oikeusministerids-
ta, hall itusneuvos Tauno Hei-
konen kauppa- ja teoll isuus-
ministeridsta, toimistopaal-
l ikkd Kaiju Kall io Suomen
Pankista, oikeustiete€n lisen-

.siaatti Risto Telaranta Suo-
men Pankkiyhdistyksestii,
johtaja Kari Wuorisalo Suo-
{men SAAstopankkil i i tosta, va-
rratuomari Seppo Jyrkemii

Luottokunnasta, oikeustie-
teen kandidaatti Arto Kettu-
n e n  K a u p a n  k e s k u s v a l i o -
kunnasta ja paajohtaja Ylermi
Runko Osuusli ike Elannosta.

SihteerinA toimii pankki-
tarkastaja Arja Vakkari pank-
kitarkastusvirastosta.

Toimikunnan on saatava
tydnse paatokseen 30.6.1984
menness6. I

Viivdstyskorko
18 prosenttiin

Teoll isuuden Keskusli itto
suosittelee yhdessa Suomen
Tukkukauppiaiden Liiton ja
Teknisen Tukkukaupan Kes-
kusli iton kanssa viivastysko-
ron nostamista elinkeinohar-
joittajien valisisse oikeustoi
missa 16 prosentista 18 pro-
sentti in. Suositus ei koske
elinkeinonharjoittajan ja ku-
luttajan v:ilisie viivdstyskor-
koja.

Korkotason huomattava
nousu on tehnyt ajankohtai-
seksi aikaisemman suosituk-
sen tarkistamisen, jotta osta-
j i l la ei olisi houkutusta kayr-
taa maksujen viivyttAmiste
rahoituskeinonaan.

Vastaavan suosituksen ovat
tahAn mennessa antaneet ai-
nakin Suomen Sahkotukku-
li ikkeiden Liitto ja Suomen
Putkikauppiasyhdistys.



Kokouskutsu
Luottomiehet - KreditmAnnen r.y:n varsinainen keuAtkokous pide-
tddn torstaina 10.5.1984 klo 17.00 alkaen Helsingissd Ravintola
Kauppakillassa, osoite Snellmaninkatu 13.

Kokouksessa klisitelllidn
ll sddnt0jen 9 $:ssd mainitut asiat
2l muut asiat
3l Justitia International Ltd:n (l-ontool toimitusiohtaja Bo Giirans-

sonin esitelmd "Kansainvdlinen perintii ia luottotietojen vlil i-
tys".

Kokouksen jii lkeen on tilaisuus nauttia yhteinen iltapala.

Tervetuloa!

luottomiehet - Kreditmdnnen r.y.
Hallitus

Luottomiehet-Kreditmennen r.y.
TULOSLASKELMA T.I.-31.12.I9E3

Varsinainen toiminta
KULUT:

Postitus
Kokouskulut
Lehtikulut

KULUJAAMA
VARAINHANKINTA:

Jdsenmaksut
Kurssitoiminta
Ilmoitustuotot
Korkotuotot

TILIKAUDEN YLUAAMA

9.6t0,45
6.960,66

2'7 .32',7 ,92

30.250,-
1 . 1 5 0 , -

19.600,-
2.153, t1

43.899,03

5 3 . 1 5 3 , 1 I

9.254,08

VASTAAVAA
Rahoitusomaisuus

Sh-HOP
Sh-SYP
Sh.SHOP
saastdti l i

4.458,30

TASE 31.12.1983

VASTATTAVAA
Vieras paaoma

Siirtovelat 8.3 3 8,36

4'7 .986,84

10.623,11 Oma paaoma
5.3t3,62 L 1.83

35.930,17 Ylij?iiimi
3 1 . 1 2 . 8 3

38.732,7 6
9.254,08

56.325.20

Helsingisse maaliskuun 8 piiiviini 1984

Risto Suviala Bengt Fagerholm

56.325.20
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