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Suomessa haetaan konkurssiin tana vuonna noin 1500 vri-
t ys td .  Konkur \ r ien  maara  ka \vaa r i ime vuo leen re r ra t tuna
noin l4 prosenttia. M?i?iri i l l isesti ollaan samalla tasolla kuin
vuonna 1982.

Ruotsissa konkursseja tehdaen tanii ruonna ldhes 7000.
Konkurss i in  haetaan Ruots issa  samoin  ku in  Suomessa v leensd
n u o r i a  j a  p i e n i d  r r i t r k s i d .  R u o t s i n  . u h r e e l j i . e n  s u u r i a  k o n k u r s -
s i luku ja  au t taa  !mmar tamaan se .  e r te i  konkurss ia  Ruots issa
koeta sil l i i  lai l la sosiaalisesri tuomittavaksi kuin Suomessa.
Esimerkiksi konkurssilr itvksen rldntekijdiden palkkaturva on
Ruotsissa parempi kuin Suomessa.

Suomalaisten yrittajamoraalia voidaan piraa korkeana. Yri-
tys, joka kerran on perustettu, viedaan vaikeuksista huolimatta
katkeraan Ioppuun saakka. Kun yrityksen rahavarat loppuvat
ja l is?ii i  ei tule, reagoi tahen todennakdisesti velkoja. Vireil le
pannuista konkursseista on velkojan kaynnistemii seitsembn
kymmenestS.

Jos on velall isten moraali Suomessa korkealla, se on hyvd
myds luotonantaji l la. Velall isyrityksen sall itaan toimia niin
kauan, etta kun se asetetaan konkurssiin, on todennakdiste,
ettei konkurssiyrityksell i i  olekaan varoja. Kaksi kolmasosaa
konkursseista raukeaa varojen puutteeseen. Tutkimusten mu-
kaan etuoikeutta vail la olevat velkojat saavat jotain jako-osuut-
ta konkurssipes?in omaisuudesta vain kahdessa prosentissa kai-
k is ta  konkursse is ta .  TZ i l l c j ink in  jako-osuuden m?iara  ja i i  muu-
tamaan prosentti in kokonaissaatavasta.

Kun varsinkin etuoikeudettomien velkojien asema konkurs-
sissa on niin huono kuin se on. on kiinnostavaa havaita merk-
kej?i akordien l isAantymisesta Suomessa. Ruotsissa
akordimenettely on hyvin tavall inen paaosin siita syyste, etta
siell i i  on erityinen yhdistys - Ackordscentralen - jossa valta-
osa akordeista kiisitell i i i in.

Jotta akordim€nettely johtaisi sekii velall isen ettA velkojien
kanna l ta  mldn te i5een tu lokreen.  on  akord iehdorus  pe tus t . l ta -
va velkoji l le kattavil la taloudell isi l la laskelmilla, ioihin l i i tetaan
suunn i te ima ta louden te rvehdyr temises ta  rea l i s i i s ine  a ika tau-
luineen. Akordista puhuminen ilman perusteell ista esitydta he-
rattaa velkojissa vain epii luuloja akordin vilpittr imyydesti i.

Oikeusministeri Christoffer Taxell toivoi yhdistyksemme ji ir-
jestamiissa luottoalan erikoisseminaarissa Luottomiehet -
KreditmAnnen r.y:lta aloitteita ja esityksii i  konkurssilainsiid-
danndn uudistamiseksi valmistelutycin ollessa ministerirjssii al-
kuvaiheessa. MiknAn ei este meita tekemAste mv<is akordime-
ne l te lya  koskev ia  parannusehdotuks ia .  A Iuks i  vo is imme kes-
kuudessamme vaihtaa ajatuksia akordin mielekkyydesti i.

Risto Suviala
paatoimittaja



Koulutus lujittaa ammattitaitoa:

Luottoalan
erikoisseminaarista

hyviit eveet luottoveeile
Luottomiehet-Kreditmiinnen r.y. jiirjesti 26.9.1984 luottoalan erikoisseminaarin. Sen tarkoi-
tuksena oli tarjota korkeatasoista kuultavaa mielenkiintoisista aiheista sekii vakiinnuttaa yh-
distyksen asemaa ja arvostusta. Oikeusministeriiissd tunnetaan nyt yhdistyksemme ja sille on
viime aikoina varattu tilaisuus esittiiii mielipiteensii luottoalaa koskevista lainsiiiidiintiihank-
keista. Yhdistyksen puheenjohtaja Bengt Fagerholm totesikin toivottaessaan osanottajat ter-
vetulleiksi, ettii yhdistyksestd on tullut hovikelpoinen.

Oikeusministeri Christoffer
Taxell huomautti aloittaes-
saan esitelmansa, etta yhdis-
tys voi toki pyytamattakin
esittaa oikeusministeriolle
nekdkohtia tekeil la oleviin
lainsAadAntdhankkeisiin. Kiiy-
tanndssa asioita hoitavien
henkilci iden tekemet huomiot
ovat lainvalmistelussa aina
arvokkaita.

Konkurssilain-
siiiiddntii
osittaisuudistuksina

Taxell kertoi konkurssilain-
sAadanndn uudistamisesta.
KonkurssilainsiiiidantiiA kos-
kevia uudistushankkeita on
ollut vireill?i vuosikausia. Ai-
kaisemmin esitetyn kokonais-
uudistuksen sijasta nayttaA
silte, ette konkurssilainsiiii-
danndn uudistaminen tullaan

toteuttamaan osittaisuudis-
tuksina. Tahan li i ttyen on
valmistunut ehdotus laiksi l i i
ketoimintakiellosta. Lakieh-
dotuksen mukaan voitaisiin,
tietyin edellytyksin, kieltiib
konkurssivelallista tai konkurs-
siin asetetussa yrityksesse mea-
reavassa asemassa ollutta hen-
kiliia harjoittamasta liiketoi-
mintaa maariiajaksi. Tuomio-
istuimen maaraama kielto olisi
voimassa kahdesta viiteen
vuoteen. Kieltoon maaratty ei
saisi harjoittaa l i iketoimintaa
yksityisena eInkeinonharjoit-
tajana eikii olla yrityksesse
sellaisessa asemassa, johon
liittyy valta hoitaa yrityksen
hall intoa.

Ensimmdisen vaiheen uu-
distuskohteena ovat myiis ai-
neell ista konkurssioikeutta
koskevat saanndkset, joita
olisivat saenndkset konkurs-
siin asettamisen edellytyksis-
ta, velallisen vallintaoikeudes-
ta ja takaisinsaannista kon-
kurssipesaan.

Itse konkurssimenettelysta
pyritaan saamaan nopeampi,
joustavampi ja halvempi. Ta-

vo i t teena on ,  e t ta  yks i  tuoma-  -
.i r,.i,"i,t ,"r.". i.;;;;t Talousrikosten
oistuimelle konkurssiasioissa tUtkijOiStapUla
nykyis in  kuuluv isra tehla\  is ta
ja etta taysilukuinen tuomio-
istuin kasittelisi vain varsi-
naiset ri i taisuudet.

Hyvinkii i in piir in nimismies
Olli Toivola kertoi kaytanndn-
laheisesti ulosottoasioista.
Han korosti esityksesseAn ve-
lall ista koskevien tietojen tar-
keytta. Mita taydell isemmat
tiedot velallisesta annetaan
ulosottomiehelle, site parem-
mat mahdollisuudet ovat saa-
tavan perimisen onnistumisel-
l€ .

Ulosottoviranomaisten
palkkausjiirjestelme muuttuu
1.5.1985. Peletttvisse on, ettA
ulosotto kall istuu niin velko-
jalle kuin vetallisellekin. Tii-
man muutoksen merkitykseen
on varmasti syyta palata, kun
on saatu kaytanndn kokemus-

Rikosylitarkastaja Rauno
Ranta keskusrikospoli isista
kertoi talousrikosten tutkin-
nasta. TAsta mielenkiintoises-
ta aiheesta on kuultu melko
vahAn esitelmia. Keytanndn
"vinkkeji i" emm€ ymmalret-
tavista syista saaneet, sen si-
jaan paljon ti lannetta selven-
tevia taustatietoja. Ruotsissa
tene vuonna valmistuneen
tutkimuksen mukaan todet-
tiin sadasta konkurssista ai-
noastaan kolmentoista olleen
taysin puhdas. Kahteen kol-
masosaan konkursseista oli
sisaltynyt selviisti rikollista
toimintaa. TAma tieto tietysti
herattaa ajatuksia Suomr:nkin
osalta. MeillahAn valtaosa
konkursseista raukeaa varojen
puuttuessa, eli etta konkurs-
sipesan varat eivat riite edes
tiiydelliseen konkurssimenet-
telyn hpiviemiseen ja kon-
kurssi peettyy pesaluettelon



vahvistamiseen. NAm?i kon-
kurssit jaavat siiiinn<inmukai-
sesti tutkimatta resurssien
puuttuessa.

Velkojat haluavat eerim-
miisen harvoin rahoittaa
konkurssimenettelye. Ylitar-
kastaja Rannan esit€lmasta jai
paa immaisene mieleen tutkin-
tavoimien selva riittamatto-
myys tella hetkella.

Ruotsissa akordi
konkurssin tilalla

Asianajaja Richard W. Hjelt
(Advokatfirma Landahl)
Tukholmasta selvitt i akordi-
ja konkurssik?iytiintda Ruot-
sissa. Ruotsissa konkurssien
lukumaara on huomattavasti
korkeampi kuin meil l i i . Kulu-
vana vuonna tehdaan Ruot-
sissa arviolta 7.000 konkurs-
sia (vastaava luku mei[a l ie-
nee n. 1.500). On tietysti muis-
tettava, ette Ruotsissa on yli-
tyksiiikin huomattavasti
enemmen kuin Suomessa.

Ruotsissa kaytetaan verrat-
tain usein konkurssia korvaa-
vana menettelyna akordia.
Suomessahan akordi on mel-
ko harvinainen. Asianajaja
Hjeltin esitykseste kiivi selviis-
ti i lmi, etta asennoituminen
akordeihin on Ruotsissa re-
alistisempi ja vahemman tun-
nepitoinen kuin meillii. K?iy-
tenndn erona suomalaiseen
akordiin on se, etta akordissa
Ruotsissa maksetaan velkojil-
le tuleva osuus heti, kun meil-
lii tavallisimmin tarjotaan
pitkiiikin maksuaikatauluja,
joiden toteutumisesta ei taval-
lisesti esiteta uskottavaa selvi-
Iysra.

Piiiviin antia
kiitettiin

Lopuksi kuulimme yritys-
ten saneeraajana tunnetun dip-
lomi-insinoori Urpo Ratian
luennon sairaan yrityksen
luototuksen problematiikasta.
Urpo Ratia on pitkiin koke-
muksensa perusteella analy-
soinut kriisiyrityksen tun-
nusmerkkeja, jotka han selvit-
ti esityksessaan. Yritysten
tarkastelussa kaytettiin ta-
vanomaisesta taseiden tulkin-

poikkeavia kdteereite,
tArkeella sijalla ovat

esim. yrityksen henkildresurs-
srt.

Seminaarissa oli 79 osanot-
tajaa, joista 58 eb 74Vo yhdis-
tyksen jesenia. Seminaari sai
osallistujilta erittein hyvat ar-
vostelut. Seuraavassa joiden-
kin kurssilaisten kommbntte-
Ja:

Luottopiiiillikkii Timo Jaati-
nen, Kotimaiset Kotitalousko-
neet Oy: "Aika ja raha eiviit
menneet hukkaan. Seminaari
antoi paljon ajattelemisen ai-
hetta ja pohtimista eteenpain.
Odotan jatkoa samalla l injat.
la. Luottopaall ikk<ji i ki innos-
tavia aiheita tiillii hetkellii oli-
sivat esim. likviditeettikysymyk-
set, rahoituksen suunnittelu,
budjetointi ja seuranta ja ra-
han hinta. Naista aiheista voi-
si varmaan pitaa kaksipaivai-
sen seminaarinkin."

Toimistopiiiillikkii Marja-
Liisa Alanne, Elikevakuutus-
ybtiti Ilmarinen: "Yleisarvo-
sana kurssista on hyva. Jou-
kossa oli tietysti tuttujakin ai
heita, mutta aina on hyva ker-
rata niitakin ja etenkin saada
kaytanndnlaheista tietoa vi-
ranomaisten nakokulmasta.
MielestAni esitys Ruotsi 'r
akordi- ja konkurssimenette-
lysta oli erittain mielenkiin-
toinen. Vaikka eroja menette-
lyssa on, muovautuu keytantd
samansuuntaiseksi. Totesin,
etta Ruotsin ns. 'mindre kon-
kurs' itse asiassa on melko
samantapainen menettely
kuin miksi konkurssi meil l i i
muodostuu sil loin kun kon-
kurssi varojen puuttuessa
raukeaa. Paikallaan olisi
varmaan jarjestaa luentopai-
vii i  uusista lainsaadanto-
hankkeista, kuten juuri kon-
kurssimenettelysta."

Tuotantopiie[ikkii Esa
Tuomi, Oy Credit Ab: "Koko-
naisuutena kurssi oli hyvii.
Koko yhdistysti i ajatellen mi-
nist€ri Taxell in luento oli
merkitteva. Vastaavanlaista
koulutusta on varmaan syytA
jarjestaa jatkossakin. Uskon,
etta pienempimuotoisiin ti lai-
suuksiin olisi myds tuli joita.
Erityisesti pitAisin tarkeana
kaytanndn juridisia kysymyk-
sia kasittelevia, vaikka puolen
paivan kurssejakin. Aiheina
voisivat olla esim. aina ajan-
kohtaiset takaus- ja vekseli-
asiat. Katson, ette yhdistyk-
sen toimintaan kuuluu mycis
luentojen jArjestaminen uu-
desta lainsaadanndsta, kuten
ulosoton uudistumisesta ja
yrityskiinnityksesta."
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joista

LAKIMIESLIITON
LAKIMIESLIITON

KUSTANNUS OY -
KOULUTUSKESKUS

Luo t t o kor t ti. o s amak su
vai leasing?

7.-8.2. 1985, Rantasipi Hyvinkdri

Lqkimiesliiton Koulutuskeskuksen kurssilla ratko-
taan vaihtoehtoja

* kansantaloudellisesti
* liiketaloudellisesti
* y ksildtaloudellisesti
* oikeudellisesti
* filosofisesti

Tilqisuus soveltuu mm. seurqqvien toimiolojen edus-
tajille peruskoulutuksesta riippumatto: teollisuus,
kauppa, pankit ja rahoituslhi6t.

O S A N OTT O MA K S U JA ILM O ITTA UTU M I N E N
Osanottomaksu on n. 2 000 mk. Lisiiksi hotelli veloit-
taa majoitus- ja tiilsihoitokustannuksia n. 600 mk
seminaarin ajalta. Ilmoittautumiset puh. 90-601 236.

LupatrunearstQmts-
lainsciridcintt)

22.-23.I. 1985,
Hotel Marina Palace, Turku

Onko Suomi kilpailurujoitust en luvattu maa - jo
kuinka kauan?
Muuttaako uusi kilpailunedistaimislaki tilannetta
elinkeinonharjoittajan jo kuluttaja.n kannalta mliin-
teiseen rai kielteiseen suuntaan? Uuden lain mukaan
yritysten ilmoitusvelvollisuus lisdiinty), kilpailuvi-
ranomaislen valtuudet kasvavat ja sanktiot kovene-
vat.
Ntiitri kysymyksiii kiisitelltiiin tiillii kurssilla. Listjksi
pohditaan laajasti kilpoilulainsddddnnijn jo -politii-
kan nykytilaa ja kiiyttintitti sekti meillti ettii tiir-
ke immi s s ii ki lp ai I ij am ai s s a.

Tilaisuus soveltuu elinkeinoeldmiin jo viranomaisten
edustajille.

O S A N OTTO M A K S U J A ILM O ITTA WUMI N E N
Osanottomaksu on n. 2 000 mk. Listiksi hotelli veloit-
taa majoitus- ja tdysihoitokustannuksia n. 600 mk
seminaarin ajalta. Ilmoittautumiset puh. 90-601 236.

Liisa Svinhufvud



Suomen Elinkeinoelilmiln
Keskusarkistossa

tarvoKas
Luottomiesarkisto
Luottomiehet-Kreditmiinnen r.y:n kunniajiisen
Sylvester Perret sai Luottolinkin toimitukselta
henkiliihaastattelupyynniin. Perret katsoi kui-
tenkin henkiliikuvauksen kuuluvan aikanaan
muistosanojen kirjoittajalle. Sen sijaan sovit-
tiin Suomen Elinkeinoeliimdn Keskusarkiston
(ELKA) vaiheittein ja toiminnan selostamises-
ta. Perret kertoo myiis lahjoittamastaan "Syl-
vester Alexander Perret - Luottomieserikois-
arkistosta" ja siihen liittyvistii lisiiarkistoista.
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Perustamishankkeet
kestiviit
vuosikymmenii

Suomen elinkeinoeli im?in
kehitykseen ja toimintaan li i t-
tyvet arkistointikysymykset
olivat vireil l?i jo ennen sotia.
Keskuskauppakamarin piir is-
sa, lahinna Tampereen kaup-
pakamarin aloitteesta ja eh-
dotuksesta esitetti in v. 1937
Keskuskauppakamaril le, etta
Valtioneuvosto tekisi esityk-
sen taloudell isen keskusarkis-
ton perustamisesta.

Keskuskauppakamarin
suorittaman selvityksen mu-
kaan siihen ei sil loin ollut
mahdoll isuutta, vaan todet-
ri in, etta tahan ryhmaan kuu-
luva arkistoaines olisi yritet-
teva kerata maakunta-arkis-
toihin. Maakunta-arkistointi-
aate tuli mydhenminkin esil le
ruosikymmenien kuluessa.
Keskuskauppakamarin sil loi-
nen yliasiamies, vuorineuvos
Yrjd Pulkkinen, itse aikai-
semmin Tampereella toimi-
neena, korosti v. 1938 alussa
Kauppalehden haastattelussa
arkistointitoiminnan merki-
l) sta ja Tampereen kauppa-
kamarin aloitteen tarkeytta.

Sotavuodet  1939-1945 kes-
ke)'tt ivet kaikki aloitteet kes-
kusarkiston perustamiseksi,
mutta v. 1947 Tampereen
kauppakamari oli j?il leen asi-
a l la .  V .  1953 Keskuskauppa-
kamarin perustama li ikearkis-
tokomi tea  tu tk i  mahdo l l i -
suuksia taloudell isen keskus-
arkiston perustamiseksi, mut-
ra rahall isia voimavaroja ei
sil loin lctytynyt. Asian oltua
\iela vireil le otti v. 1960 pe-
rustettu Liikearkistoyhdistys
rr asian toimintansa piir i in ja
ajoi uutterasti perustamis-
hanl(etta.

1970-luvun alussa ryhdyt-
ti in mAaratietoisesti toimi-
maan keskusarkiston perus-
tamiseksi. Joulukuun 20. pii i-
tana 1974 annetti in laki yksi-
r) isluontoisten arkistojen val-
i ionavusta, ionka mukaan jo-
pa 8070 arkiston pAaasiall isista
menoista voidaan peittaa val-
tion tuella. Liikearkistoyhdis-
rys ry sai kuitenkin todeta, ettd
sil loin ei vieli i  l t iytynyt rahoit-
rajaa Iisbmenojen peittamisek-
si. Mikkelin kaupunki teki kui
tenkin v. 1979 Valtionarkis-
tolle ja Liikearkistoyhdistyk-
selle esityksen Suomen Elin-
keinoelaman Keskusarkiston
perustamiseksi Mikkeli in.

Elinkeinoeli imiin keskusjbr-
jestcijen kanssa keytyjen jat-
koneuvott€lujen j i i lkeen pe-
rustetti in Suomen Elinkeino-
eldmdn Keskusarkiston SAa-
ti<i Mikkelissii olevan keskus-
arkiston toimintaa edista-
maan ja valvomaan. V. 1980
Valtioneuvosto hyveksyi kes-
kusarkiston lakimaaraiseen
valtionapuun oik€utetuksi v.
l98l alusta alkaen. Valti-
onarkisto maamme korkeim-
pana arkistovimnomaisena
valvoo ja ohjaa ELKA:n toi-
mlntaa.

ELKA palvelee
monipuolisesti

Valittomasti valtionapu-
paatdksen ji i lkeen Mikkelin
kaupunki ryhtyi kunnosta-
maan entista soti lasvarikko-
rakennusta nykyaikaisiksi ar-
kistoti loiksi. Tydt paattyivat
30.4.1981, minkii j i i lkeen kes-
kusarkisto aloitt i toimintansa
tehtevanaan elinkeinoelaman
arkistojen vastaanottaminen,
sailytt i iminen ja j i ir jesti imi-
nen. Osoite Varikkotie muu-
tetti in Tutkijantieksi, n:o 7.
Arkiston juhlall inen vihkimi
nen o l i  27 .10 .1981.

Keskusarkistolla on ti laa
1107 m2 kolmessa kerrokses-
sa ,  mis ta  n .  760 m'on  vars i -
naisia arkistoti loja, loput
toimisto- ja asiakasti loja. Ul-
konaisct olosuhteet tassa huo-
lell isesti modernisoidussa ja
nykyaikaisin arkistoteknisin
vdlinein varustetussa arkisto-
talossa mahdoll istavat elin-
keinoelaman yleisarkistojen ja
myos ammattikirjastojen vas-
taanoton ja arkistoinnin. Jo
keveasta  1981 a lkaen on  y r i -
tyksilta ja muilta yksityisiltai
luovutettu joko lahjoituksina
tai sailytetteviksi jatkuvana
virtana arkistoja, jotka muu-
ten ehkii olisi havitetty tai tu-
houtuneet.

Lahjoitukset peittavat koko
elinkeinoelaman skaalan.
Suufieoll isuus oli varsinkin
aluksi tark€a tekija lahjoitta-
jana tai sailytettavien arkisto-
jen luovuttajana, mutta sit-
temmin my<is julkiset laitok-
set - lehinna maakunnalltset
ja kunnall iset - ovat tehen
osall istuneet.

Metodisen kirjastoteknisen
tydn ohessa keskusarkisto on
kiisikirjastonsa valityksella
elinkeinoeli imiin tutkijoiden
kaytettavissa. Kasikirjastoon

kodistoit i in v. 1983 yli 4000
yksikko:i. KokonaismAAra oli
v. 1983 lopussa yli 11.000 Yk-
sikk<iii.

Monipuolinen tutkijapalve-
lu on tarkea osa k€skusarkis-
ton toimintaa ja tassa yht€y-
dessa on pidetty yhteyksia
yliopistoihin ja tutkimuslai-
toksiin. Keskusarkiston tiedo-
tustoiminta on niinikaiin maF
nittava. Keskusarkiston toF
mintaa on esitelty ja valaistu
eri yhteyksissii. Sangen mer-
kittavena tapahtumana oli
Kansainvalinen li ikearkisto-
komitean kolmipeivii ine n vuo-
sikokous v. 1983. Edustettuina
olivat €raiden Idnsieurooppa-
laisten teoll isuusmaiden lisi ik-
si - Pohjoismaat mukaan Iu-
ettuina - myds valtameren
takaisia maita. Jo aikaisem-
min on voitu todeta keskus-
arkiston johdon maAratietoi-
nen tyd kansainvail isten Yh-
teyksien luomiseksi ja edista-
miseksi, mistd edellamainittu
vuosikokous on selva tunnus-
tus.

Tilastotietoina arkistotalos-
ta on mainittava kokonaishyl-
lymiii ire 6.685 hm, tutkijan-
paikkojen lukumaar:i l2 kpl.
v. 1983 luovutetut arkistot ke-
sittavat 899 hm. Luovutetun
aineiston kokonaism66re o1i
vuoden paattyessA 2.699 hm.

Keskuskauppakamari luo-
vutti neljakymmenta hyUymet-
ria kasittavan vanhan arkis-
ton keskusarkistolle v. 1983.
Aineisto kasittaa maan talous-
eli imiin historiall ista aineistoa
myi js  1800- luvu l ta ,  jonka
Ioppuvuosina kauppakamari-
lairosta edelt?ivat yleiset
kauppiaskokoukset saivat a1-
kunsa. Mycis muiden taloudel-
l isten keskusj?irjestojen luo-
vuttamat arkistot antavat va-
laisevan ja terkean pohjan
elinkeinoelaman menneiden
vuosien tutkimuksil le.

Luottomiesarkisto
Perret'n lahjoituksena

Toukokuussa 1978 ja myd-
hemminkin Keskuskauppa-
kamarin toimitusjohtajan,
pii?ikonsuli Sakari Yrjcisen
kanssa kiiytyjen avomielisten
keskustelujen ja hiinen selvdn
ja paattaveisen suosituksensa
perusteella lahjoit in luotto-
miesarkistoni Suomen Elin-
keinoeli imiin Keskusarkiston
Saatii jn pelustamalle keskus-
arkistolle.

Elamantydni luottotoimin-
nan alalla alkoi jo v. 1929 ja
palvelusvuodet kestivet v.
1972 alkuun saakka. Sen jal-
keenkin olen tahAn asti akti i-
visti toiminut eri laisissa neu-
vonta- ja asiantunti jatehtavis-
se. Luottomiestydskentelyni
on kasittanyt kaikki sektorit:
luottotietoala, Yahittais-, tuk-
ku-, teoll isuus- ja palvelualo-
jen luotot seka luottokaupan
rahoitus. Opiskeltuani vuon-
na 1931 Suomen Luotonanta-
jayhdistyksen (tulin sen palve-
lukseen vuonna 1929) ja Gus-
tav Pauligin Rahaston sti-
pendiaattina Leipzigissa ryh-
dyin jo nuorena luottoassis-
tenttina ja sittemmin
yhdistyksen osastopii i i l l ikko-
nA keraamaan ammatti ini l i iC
tyvAa yleiste aineistoa. Tiihiin
on kuulunut kiertokirjeita,
kirjall isuutta, vuosikertomuk-
sia, esitteita, lehdistdartikke-
leita, lomakkeita, kirjeenvaih-
tokopioita, esitelmia, p.jyta-
kirjoja, kurssiohjelmia jne.

Oy Stockmann Ab:n palve-
luksessa yhtyman luottopiiAl-
l ikkonii ja sitemmin l isi iksi
apulaisjohtajana tyciskentelin
vuoden 1949 alusta alkaen
vuoden 1972 alkuun asti, mis-
ta lahtien olen ollut el?ikkeel-
ld.

Useiden kotimaisten ja ul-
komaisten yhteisdjen ja ed-
koiselimien jesenene ja myds
puheenjohtajana ollessani
minulle on vuosikymmenien
varrella kerAantynyt runsas Ja
monivivahteinen luottomie-
hen yksityinen erikoisarkisto
- varsinaisen, laajan luotto-
alan kirjastoni ohessa. Kaup-
pakamarilehden numerossa
12/81 kerrotti in: "Luot-
tomiesarkisto ELKAn k?iyt-
todn. - Perati 36 arkistoin-
timappia erikoisarkistona
Iuovutetti in Keskusarkistolle
Iokakuussa 1981. Oy Stock-
mann Ab:n eli ikkeell i oleva
luottopaall ikkd ja apulaisjoh-
taja S.A. Perret lahjoitt i
29 .10 .1981 oman yks i ty isen
luottomiesarkistokokoelman-
sa  vuos i l ta  l93 l -1978.  N i i ih in
mappeihin, missd ulkomainen
panos on huomattava, sisal-
tyvat kolmena ryhmene tava-
raluottotoiminnan kaikki sek-
torit; luottotietoala, vahittais-
eli kulufusluotot, tukku-, teol-
l isuus- ja palvelualojen luotot
sekd Iuottokaupan rahoitus-
muodot. Kokoelmassa on l i-
si iksi l97Oluvun luottoti€to-
alan laajoja lainsaAdAntoval-
misteluja koskevaa omakoh-
taisaineistoa."



Historiikki
tiiydentyy

Arkistonjohtaja Matti La-
kion ystiiviillinen ja rohkaise-
va lausunto Kauppakamari-
lehdessii sai minut jatkamaan
jiilkivuosien toiminraan liitty-
i'ien mappiaineistojen sanee-
raustyijte aikaisempien peri-
aatteitteni mukaan.

Luottomiesarkistostani
poistettiin ensisijaisesti varsi-
naiset luottotietolausunnot ja
jiiljenndkset luottosulkuluet-
teloista. Jetin kuitenkin n.s.
fiktiivikappaleet (koulutus-
kappaleet). Ajankohtaistietoa
ei enaA paljon olekaan.

KeraamAni erikoisarkisto
on yhtenainen, aukoton vuo.
sikymmenien tapahtumasar-
jahistoriikki. Luottomiehet-
Kreditmannen r.y. ja Svenska
Kreditmannaftiremngen l
Stockholm, jotka molemmat
ovat valinneet minut kunnia-
jesenekseen, ovat tahtoni
mukaisesti ensisijaisesti oi-
keutetut lahja-arkiston hy-
vaksikayttamiseen. Lahjakir-
jallani n:o 2/20.1 .1982 lahloi-
tin edellisessii lahjakirjassa
mainituin ehdoin kymmenen
Mercantile-arkistointimappia
vuosilta 1933-1979. Nema ja-
kautuvat DAaasiallisesti eril-
lismappeihin (7 kpl) ja lisaksi
sarjamappeihin (3 kpl).

Lahjakirjassani n:o

3/22.2.1982 oli mainittu [uet-
telo, joka kasitt i 9 kpl Mer-
cantile-Monopol-mappeja.
NamA jakautuvat piiiiasiatli-
sesti erillismappeihin (5 kpl)
ja sarjamappeihin (4 kpl). Li
sliksi lahjoitin liitetdvaksi 2l
kpl lyhennelmiikansioita, jot-
ka liittyvet erilaisiin luotto- ja
perinupAiviin, muihin luottc
asiain kursseihin, yksittaisiin
Iuottoalan esitelmiin seka eri-
koisartikkeleihin.

Arkistomappeja on yhteen-
sA 55 ja kansioita 21, eli yh-
teensa 76 yksikkciii. Toistai-
seksi yhteisluetteloa ei viela
ole, vaan seikliaperiiiset lah-
jakirjat keskusarkistossa saa-
vat toistaiseksi toimia tieto-
liihteinii. Yhteniijnen erillislu-
ettelo on kuitenkin ilmeisesti
saatavissa vuoden 1985 alus-
sa. Lisaaineistona olen sa-
manlaisin ehdoin ja edellytyk-
sin w. 1983-84 toimittanut
keskusarkistolle jaljenniikset
Abo Akademille osoitetusta
laajahkosta ruotsalais-suoma-
laisesta Kredit-Luotto-kasit-
teen selvittelylausunnosta.
Viittaan "Luottolinkkiin"
3/1983 ja 1/1984, joissa yksi-
tyiskohdat ja avustajain nimet
on mainittu.

Luottomiesarkistoihin liit-
tyvasta lisaarkistosta on ensi-
sijaisesti mainittava ELKA:n
Luottomiehet-Kreditmannen
r.y.:n ent. Luottotietotoimin-
nan Edisti imiskomite an (196G
1972) kahdeksan mappia ar-
kistomateriaalia. Kansallis-

Osake-Pankin silloinen luot-
totietopaalikkit, valt. maist.
A.K. Antti la, joka on ollut
Suomen luottotietotoiminnan
tieto-opin ansiokas luoja ja
kehittAja, julkaisi v. 1966
pankkinsa ensimmiiisen "Lii-
kepankkien luottotietotoi-
minta", mika oli lAhtdkohta-
na v. 1970 ilmestyneelle yh-
teisteokselle "Liikeyrityksen
luottotoiminta" (s.A. Perret-
A.K. Antti la-E. Tuovinen).
Tama menestyksellinen opas-
kirja on Suomessa e nsimmai-
nen erikoisteos.

Arkiston
kartuttaminen
luottovden
kunnia-asia

Ent. Luottotietotoiminnan
Edisti imiskomitean monipuo-
linen arkisto luovutettiin
Suomen Elinkeinoeliimlin
Arkistolle muodoll isesti Luot-
tomiehet-Kreditmannen r.y:n
kokouksessa 7.10.1982. Kut-
suvieraina olivat arkistonjoh-
Matti Lakio Mikkelista
seke Sylvester Perret, joka
viimeksi oli toiminut komite-
an puheenjohtajana ja koor-
dinaattorina.

Kokouksen kokouskutsus-
sa oli virheell isesti mainittu
"entisen luottotietoalan neu-

vottelukunnan arkiston" luo-
vutuksesta, mika aiheutti
maaratynlaista hammennysta
v. l9?5 perirstetun Luottotie-
toalan Neuvottelukunnan
ereissa jasenissA. Kokouksen
puheenjohtaja oikaisi asian
tunnustavin sanoin molem-
mille kutsuvieraille. Arkis-
tonjohtaja Lakio piti laajah-
kon esityksen Mikkelin Kes-
kusarkistosta osoittaen yhdis-
tyksen kunniajasenelle kiitok-
sensa ja arvostuksensa. Tois-
tan tassekin yhteydessii hiinen
kchotuksensa yhdistyksen jii-
senil le: Toimikaa valppaasti
ja tarmokkaasti keskusarkis-
ton tarkoitusperien hyviiksi
luovutamalla arkistomateri-
aalia.

Lopuksi haluan vielii ker-
ran lausua vilpittdmat kiitok-
seni Keskuskauppakamarille,
paakonsuli Sakari Yrj<iselle
sekA pystyvalle ja avuliaalle
informaatikolle, fil. maist.
Lasse Lehmanille, samoin
myds arkistonjohtaja Matti
Lakiolle Mikkelista. HAnen
tydskentelynse ansaitsee kai
ken tuen. Kiitoll isuuden il-
maisut kuuluvat samoin Oy
Stockmann Ab:lle, jonka
joustava, runsaan aineiston
kuljetusapu Helsinki-Mikkeli
oli merkityksell inen ja maini-
tuissa tilanteissa ratkaiseva.

Sylvester Perret

Ylikansallinen Philips
kertoi luottofilosofi astaan

summa. Maakohtaiset erot
ovat huomattavat - 6 vii-
kosta 8 kuukauteen.

Hans Seppen pereankuu-
lutti luottomyynnin mielek-
kyytta, koska jokaisen yrityk-
sen kaikkein tuottamattomin
omaisuusera ovat myyntisaa-
tavat. Niite ei ole syyte rahoit-
taa millaen muulla kuin ko-
rottomilla veloilla (esim. osto-
velat). Miksi sitten annetaan
luottoa? Tahen kysymykseen
saimme kolme hyviiii syyt?i:
- on aina annettu (traditio)
- annetaan laiskuudesta tai

mukavuudenhalusta
- kilpailu pakottaa anta-

maan
Toki Seppen mydnsi, ette

viimeinen syy on ilmeinen
joillakin markkinoilla, mikiili

haluaa ylipAAtAan myyda.
"Tuottamattomista" myyn-

tisaatavista rasitetaan myynti-
osastoja, normaalin koron l i-
si iksi, iki irakenteen ja var-
muuden perusteella erityisen
saatavavarauksen muodossa.
Reskontran siiiinncilliselld
tarkastuksella asetetaan va-
raus eri iki i isi l le saatavil le, jol-
loin jo puoli vuotta eraiinty-
nyt saatava katsotaan
100 7o:isesti menetetyksi. Tal-
l6in voidaan luottotappiot jo
ennalta ottaa tuloslaskelmas-
sa huomioon.

Luottopaall ikdn tai luotto-
asioista vastaavan henkikin
tulisi Seppenin mielestii olla
markkinointiryhmtin jAsen.
Perinteisesti hiinen asemansa
yrityksessa on talousosastolla,

mutta se ei kuitenkaan saa ol-
la esim. kirjanpitopeiilliktjn
vaan lahinna talousjohdon
alaisuudessa.

Luottomiehilte (myris nai-
silta) vaaditaan erityisominai-
suuksia ja Seppen luonnehti-
kin meita lahinna taiteil i joik-
si.Tiihiin rnielipiteeseen yhtyi
Sylvester Perret kiitoksien ke-
ra.

Hans Seppenin esitelma oli
kokeneen luottomiehen na-
kemys, joka kuuli jakunnassa
heratti uusia ajatuksia ja ehkii
jopa ristir i i taisia tunteita.
Kokouksessa oli liisnii 54 jil-
senta - enemmAnkin olisi
mahtunut.

Bengl Fagerholm
hallituksen puheenjohtaja

Yhdistyksen kokouksessa
20.9.84 Ravintola Kauppakil-
lassa piti Mr. Hans Seppen
Philips International B.V:stii
esitelman "Salesfinance in a
transnational company".

Seppen aloitti esitelmense
tyhyellii Philips-konsernin
esittelylle, joista mainitta-
koon 48 miliardin guldenin
(FIM n. 96 mrd.) liikevaihto
vuonna 1983 ja tuotantotoi-
rninta 62 eri maassa.

Saataviin on Philipsilli si-
toutuneer,a keskimiiiirin 2,3
kuukauden myyntie vastaava

l0



me pykelen poistamista.

I I $ Rekisterciidyn tarkastusoikeus

Tarkastusoikeuden ji ir jestamisesta ja toteuttami-
sesta aiheutuu rekisterinpitajalle kustannuksia.
Lainsaatajan rekisterinpidolle asettamat vaatimuk-
set tulevat parhaimmalla tavalla taytettya, jos tar-
kastusoikeuden kaytdsta aiheutuvat kustannukset
saadaan perityksi.

Ehdotamme, etta pykalaan lsataan maininta sii-
ta, €tta rekistednpitAja antaa tiedot kohtuull ista
korvausta vastaan.

I 3 $ Luottotietorekistereita koskeva tarkastusoikeus

Pykii l i in ensimmiiista momenttia pidetAAn tar-
peettomana, koska suurin osa henkildiste on jo re-
kisteroity. Ehdotamme ensimmdisen momentin
poistamista tarpeettomana.

Liihdetietojen i lmoittaminen sil loin, kun henkilo-
luottotietojen on todettu olevan virheell isi?i, tekee
luottotietotoiminnan ajan mittaan mahdottomaksi.
I lman la in  saanndstak in  luor ro t ie t  o to imis t  on  in t -
ressissa on oikaista tietoli ihde sisii isin tehokkain
ji ir jestelyin.

l4  S  Tarkas t  uso ikeuden to teu  t taminen

RekisterinpitajAn on ehdottomasti varmistaudut-
tava siita, etta tarkastusoikeutta kayttaa oikea
henkil<i. Lakiin jaa suuri aukko, jos tata asiaa ei
tulla ottamaan laissa huomioon. Ehdotamme pyke-
l i i i i n  l i s i i t t l i v i i ks i  3 :nnen momenl in :

"Kayttaessean tarkastusoikeuttaan on rekisterdi-
dyn todistettava luotettavasti henkiloll isyytensa re-
kisterinpitajalle."

l6 $ Tarkoitussidonnaisuus

Ei ole mitaan perusteita sil le, etta henkil<irekiste-
ri laki asettaisi henkildtietojen kaytdlle ydtyskon-
sernin sisii l l i i  rajoituksia. Koska lakiehdotuksessa
tata asiaa ei ole huomioitu, voitaisiin se huomioida
esimerkiksi tassa pykalassA. Ehdotamme pykalaan
lisatteveksi toisen momentin:

"Henkildtietojen kayttda on henkildtietojen luo-
vuttaminen samaan konserniin kuuluvien yritysten
viilillii."

20 $ Tiedon luovuttaminen muista henkildrekistereista

Tata pykalaa tarkasteltaessa voidaan todeta, etta
henkilorekisterien kayttd henkildluottotietojen tie-
tolahteena tulisi estetyksi. Tiimii ei ole tietenkean
ollut lainsaatajan tarkoitus. Tama pykele tulisi
muuttaa siihen muotoon, ette seannds ei estaisi ai-
nakaan nykyisen kaltaista luottotietojen hankintaa.

25 $ Oikeus kieltaa tiedon keytto tai luovutus

LainsaetAjan pitaisi vielA selvittaa se, haluavatko
kaikki yksityiset henkil6t postitettavaksi itselleen
ilmoituksen luottotiedon rekister<iimisest?i (13 $) ja
luottotiedon kaytdste (26 $). Olemme varmoja sii-
ta, etta kaikki kansalaiset eivAt halua n?iit i i  i lmoi-
tuksia. Taman vuoksi ehdotamme pykii l?iin l isi it-
tav?iksi toisen momentin:

"Rekistertt idylla on oikeus kieltaa rekisterinpitajaa
lahettamaste ilmoitusta henta koskevan luottotie-
don rekisterciimiseste tai kayttemiseste."

26 $ Tiedottaminen henkiliitietojen kaytdsta

Pykalen ensimmeinen momentti on taysin outo.
Ensinnakin, mika on luottotietojen kayttde lain-

t 2

Risto Suviala

saAnndksen tarkoittamassa mielessd? Onko se ni-
men tarkistaminen, syntymeajan tarkistaminen,
osoitteen tarkistaminen, omaisuuserien tarkistami-
nen jne.? Onko luottotiedon kayttda luottotiedon
lukeminen vai luottotiedon muistaminen ulkoa?
Jos lainsaanndsta halutaan tulkita laajasti, ei ole
harvinaista, etta yksittainen suomalainen yritys
kayttaa luottotietoja miljoonia kappaleita vuod€s-
sa .

Lakiehdotuksen perusteluissa lausutaan mm., et-
ta rekisterdidyt voivat valvoa omalta osaltaan sita,
etta luottotietoja kaytetaan lain mukaisella tavalla.
On parempi antaa lainmukaisuuden valvonta nii l le
viranomaisil le, joil la on siihen asianmukaiset edel-
lytykset. SitA vartenhan on ehdotettu erityisia tieto-
suojaviranomaisia.

Olennaista on ymmartee, etta luottotiedon keyt-
td ei ole ainoa Iuoton myontamis€en vaikuttava te-
ktja.

Ehdotamme pykalan €nsimmaisen momentin
poistamista perusteettomana.

44 $ Vahingonkorvausvelvoll isuus

Koska edellytykset virheettdmien luottotietojen
tekemiselta puuttuvat, ei ole mitaan syyta noudat-
taa kovennettuja vahingonkorvaussdannoksia. Eh-
dotamme pykalaa poistettavaksi, josta seuraa, etta
vahingonkorvauslain saAnndkset tulevat sovellet-
taviksi. Luottotietotoimintaa ei ole syyta asettaa
ankarampaan asemaan kuin l i iketoimintaa yleensd,
etenkin kun oikeusministerici suunnittelee seiin-
ndksia, jotka estavat luotettavan perustiedon (hen-
kil<itunnus) hankkimisen luottotietotarkoitukseen.

Henkiliirekisteriasetusehdotus

4 $ Luottotietorekisterit

Pykalan teksti vaikuttaa keskeneraiselta. Sen hi-
omiseksi kannattaa vieli i  niihdii vaivaa. Pykii l in
ensimmdisen momentin 3:ssa kohdassa kuvattu ta-
pahtumdin kulku on normaalissa l i ike-elamasse
tiiysin vieras. Pykalan toisen momentin osalta he-
ri i l i  kysymys siita, voiko yksityinen henkilct lak-
kauttaa maksunsa. Tarkoittaako lakkautetuil la
maksuil la ainoastaan maksuja yksityiselle elinkei-
noelemelle vai mycis maksuja julkiselle vallalle, ku-
ten vcrottajalle, l i ikennelaitokselle, pysiik<iinti lai-
tokselle jne.

T?issd vaiheessa ehdotamme lisattavaksi pykalan
toiseen momentti in:

"Tiiman liseksi luottotietotoiminnan harjoittajalla
on oikeus tallettaa ja luovuttaa rekisterdidyn mak-
susitoumusten hoitotapaa koskevia tietoja ja arvi-
oita."

Asetusehdotus tietosuojalautakunnasta ja
tietosuoj a-asiamiehestd

e $
Tdssa asetuksessa, kuten ei laissakaan ole miii ir i-

telty t ietosuojalautakunnan jasenten edustamia in-
tressipiirej?i. Tata voidaan pita:i i lmeisena puuttee-
na.

Koska henkikirekisteri lakiehdotuksessa on lu-
kuisia luottotietotoimintaa koskevia erityissaan-
ndksia, tulisi laissa tai asetuksessa maarata, ette
tietosuojalautakuntaan kuuluu yksi luottotietore-
kisterien pitajien edustaja.

Luottomiehet-Kreditmannen r.y.
Bengt Fagerholm



Kokouskutsu
luottomiehet - l(reditmannen r.y:n varsinainen syyskokous pidetAen torstaina
22.11.1584 klo | 7.00 alkaen Helsingissd Hotelli Helsingin juhlakerroksessa [2. ker-
ros), osoite Kluuuikatu 8.

Kokouksen asiat:
ll Kdsitelltdn s[tntOjen l0S:n mukaan varsinaiselle syyskokourselle kuuluvat

asiat.
2f Muut asiat
3l "s_uomalai_sen lu_ottotietotoiminnan nykyisyys ja tulevaisuus". Alustuksen pitfifi

toimitu_sjohlaja Esko fuovinen, Suomen luotorantaiayhdistys. Tiimfin lalireenpaneelik-eslustelu, j-oho_n on alustajan lisdksi kutsuttu toimilusjohtaia ihomas
Feodoroff, luottotltka -0y, toimitr|sjohtaja Jr|ftani Joenpelto, Ludttokdntrolli 0y,
toimitu.siohtaia Yrj6 Lehtonen, lttaksltietb 0y ia toimitrisjohtaja Tapani rurkki,
Luottotieto r.y,

Kokoulsen ielkeen on tilaisuus nauttia yhteinen iltapala.
Tervetuloa!

Luottomiehet - Kreditmdnnen r.y.
Hallitus

FECRO Helsingisse 5.-8.9.1984

et ta  runsas luku ise l le  ko t ima i -
se l le  ku tsuv ie ras jouko l le .

Perjantaina aamupaivuil l i i
kokoontu i  FECRO:n ha l l i tus .
samana ika ises t i  kav t i in  luon-
no l l i ses t i  mu i tak in  o iee l l i sen
tarke i td  neuvot te lu ia  ja  ta
paamis ia .  I l tapa ive l lA  ko i t t i
kongress i jakson ta rke in  t i la i -
suus  e l i  vuos ikokous .  Lasn i i
o l i va t  ka ikk ien  3 l  j i i scn to i -
mis ton  edus ta ja t  15  er i  maas-
Ia.

As ia l i s tan  n .s .  normaa l ien
koht ien  s .o .  vuoden 1983 vuo-
sikertomus- ja ti l i tapahtumien
tultua hyvaks)'tyiksi kokous-
vaki keskittyi ennakolta jo
tiedossa olleeseen sAAntdky-
symykseensd. Liiton yhii oh-
jaavien sii l intojen mukaan tu-
lee sen jasenten ja nii iden
emojenkin olia kiistattoman
eurooppalaisia. TAhan no.jau-
tuen ja salaisen adnestyksen
lopputuloksena joutui 4 toi-
mistoa muuttuneitten omis-
tussuhteittensa vuoksi eroa-
maan li i tosta; j i iseniksi j?ii si-
ten  27  to imis toa  ede l leen l5
eri maasta Ldnsi-Euroopassa.

Henk i l c ivaa l ien  osuus  o l i
tassa  vL los ikokouksessa vd-
hziinen. l i i ton puheenjohtaja-
na  Ja tkaa to im.  joh t .  Norman
Gantz  Eng lann is ta .  Luot to t ie -
to  r . \ .  -  Cred i t i  n fo rma t ion in
toim.joht. Tapani Turkki valir-
t i in edelleen sekii varsinaiseksi
ti l intarkastajaksi erra l i i ton
tekn i l l i sen  komiss ion  varapu-
heenjohtajaksi.

Per jan ta i - i l ta  paAt tv i  juh la - '
p ; i i vd l l l s i in  koko a jan  kokous-
1a majo i tuspa ikkana hyv in
to imineen Hote l  In te r -Conr i -
nenta l in  t i lo issa .  Kokousvden
mukana o l i  tA l l c i in  mvds suo-
mala is ia  ku tsuv ie ra i ta .  mm.
vuor ineuvos  ja  rouva Pent t i
Herkama. johraja ja rouva
S.A. Perret sek6 varatuomari
ja rouva Veikko Kauppi.

Lauantaina Porvooseen ja
Ha ikkoon tehdy l le  re tke l le
osall istui 50 henkilcia mit: i
parha imman sean ja  mie l ia lan
vall itessa.

Poikkeuksell isen monien ja
erittain mydnteisten kir. jall is-
ten Ja suull isten palautteiden
perusteella tunnemme me jdr-

ies td je t  tode l lak in  saavut ta
ne cmme aset lamamme tavo i t -
tee t .

Mik i i  tu lee  o lemaan i tse
FFCRO:n merk i t l ' s  luo t to t ie -
toalalla Euroopassa csim. Hel-
s ing in  kokouksen j? i l keen?
Sen ennako iminen edes  l : ihes
o ike in  osuvas t i  ede l l v t te is i
m ie les tdn i  l , l i l uon  no l l i s ia
ominaisuuksia ti issd vaihees-
sa .  I t se  en  moiseen v r i t tami -
seen sor ru .  Perus te l lus t i  tok i
voidaan kysva. eikd FEC-
RO: l la  ede l leen o l i s i  a lkupe-
rA inen teh tavanse maano-
samme luo t  to t ie to to  im inn  an
yhdisti imisessii ja kehitremi-
scssri. cikcj sil l i i  olisi mycis oi
keu t ta  sen to teu t tamiseen ja
samalia harjoittaa tarvittavan
laajaa kansainvii l ista yhteis-
ty<itd i lmenevien mahdoll i-
suuksien puitteissa. Liihivuo-
det tullevat vastaamaan ndi-
h in  kysymyks i in .

Tapani Turkki
Luottotieto r.y. -
Creditinformation

toimitusjohtaja

Eurooppalaisten Luottotie-
rotoimistojen Liiton FEC-
RO:n  11 .  kongress i  p ide t t i in
syyskuussa Helsingissa, en-
simmaistA kertaa Suomessa.
U lkomais ia  v ie ra i ta  o l i  n .  75 .
Jerjestelyista vastasi Luotto-
tieto r.y. - Creditinforma-
t ion .

Kongressi kiivnnistyi keski-
viikkona 5.9. Vieraat tutus-
tuivat Uspenskin uusittuun
katedraali in ja Katajanokan
Kasinoon. Torstaina p?iivi i l l i i
o l i  komi teo iden kokouks ia ,  i l -
lalla merkityksell inen Helsin-
gin kaupungin j2irjestAmA vas-
taanotto kaupungintalossa
seka kongressin osanottaji l le
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Uudet jdsenet
Yhdistyksen hallitus on kokouksissaan 10.5. 1984, 23.8. 1984, 20.9. 1984

ja 16.10.1984 hyviiksynyt seuraavat uudet jdsenet:

br ld@nrajalhdnrrs

i. tr.

Alaranahonusplirnikkai

Sa:isrttpankki.n Xesku$Osake-Pankki

S.rBropankkien K6kuyosake Pankki

osutrspankkien Xskuspankki O),

Osuuspankki.n Keskuspankki Oy

O,k.usiereen kandidaari

suomen Luolonanrajayhdinyr

05uuspankki.n Kskudiiio

PL 23

Osuurpankkien KeskuniIo Suomrn Yrnvrahoir6 Or

suomen Luolonanrajayhdisrys

PL ]7

0

Tolmli.anjohraj. Llono'icdurkira
Ponti lGrhu Marl*u Pennin.n
suomen Tukkukauppiaiden Liir
Mann?rheimimic 76 A Htneenrie 3l A
00250Helsinli 00500 Hekinki
p u h . 4 4 l 6 t l  p u h . 7 1 3 1 0 0

t5@ar

t a l

4'|.23:60

OP Tietoperinnen osakkaaksi
Helsingin Osakepankki on
nnut l0% Tietoperint?i
;n osakekannasta. Vuonna

1968 perustetun Tietoperintii
muina osakkaina ovat
Postipankki, Kustannus

03- Otava seki Euromarket
Ltd kukin 20 Vo:lla ja Yahin-
kovakuutus Oy Patria, jonka
frVo:n osakkuudesta HOP
osti puolet. HOP:n toimitus-

a Kari Nars toteaa, etta

tehty kauppa merkitsee jatkoa
sil le toiminnan kehitt i imiselle
ja rationalisoimiselle, jota
HOP:ssa on toteutettu taman
vuoden aikana.

Tieroperinta Oy:lla on 2 000
toimeksiantajaa talla hetkelle
ja perittavien summa on 100
miljoonaa. Tietoperinti i Oy:n
toimitusjohtaja Rauno Eskola
on hyvin tyytyvainen HOP:n
kanssa tehtyyn sopimukseen.

"Toisen li ikepankin mukaan-
tulo monipuolistaa toimin-
taamme ja pankin valtakun-
nall isuus on meille hyiidyksi".

Tietoperinta Oy:n toiminta
kattaa koko maan. Henkil i i-
kuntaa on n. 30 Helsingissii ja
vuoden 1984 li ikevaihto tulee
olemaan n. 6 miljoonaa. Tie-
toperinta Oy:n hall ituksen
puheenjohtajana toimii pan-
kinjohtaja Kurt Stenwall.

suomcn Luolonanrajayhdisrys

um$Jffirhh;
Peetoimittaja
Risto Suviala
puh. (90) 7292204

Toimitusneuvosto
Bengt Fagerholm (puhjohr.)
puh. (90) 77001
Lassi Kantola
puh.  (90)  1651
Anne Leppiili i-Nilsson
puh.  (90)  782611

Toimitussihteeri
Mariitta HemAlainen

Toimituksen osoite
Luottomiehet -
Kreditmiinnen r.y.
PL 89I
00101 Helsinki 10.

Valokuvaaja
Erkki Markko

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

Ilmoitushinnat
2/l s. 2000 mk
l/1 s. 1500 mk (takasivu)
l,/l s. I100 mk (muut sivut)
1/2 s. 600 mk
1/4 s. 400 mk
1/8 s. 250 mk
Helsingin Liikekirjapaino Oy
Helsinki 1984


