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Konkurssit ja
KERA

Konkurssiin paatyvalla teollisuusyrityksella on omat lajitun-
nusmerkkinsa, jotka poikkeavat kannattavasti toimivan teolli-
suusyrityksen menestystekijdista. Konkurssiyritys on tuotanto-
suuntautunut; sc pcrustaa toimintansa tekniseen osaamiseen.
Perustamisvaiheessa yritys ei panosta markkinoinnin edistiimi-
seen. Tuotteet suunnataan paikallisille eika valtakunnallisille
markkinoille. Yrityksella ei ole omia myyntipisteite.

Yritysmuodoltaan konkurssiyritys on osakeyhtici, joka ei ole
perheyhti<i. Yrityksen omistaja on toiminut aikaisemmin yrittii-
jiinii, ja h?in omistaa myds muita yrityksia. Koulutuspohjana
hiinell?i on korkeakoulututkinto, eike hen ole saanut ammatti-
koulutusta.

Seka henkilokunnan maaralla ettii liikevaihdolla mitattuna
konkurssiyritys on pieni. Koneet ja kalusto ovat vuokrattuja.
Tuotantotilat ovat kunnoltaan hyvi?i(l).

Kehitysaluerahasto Oy:n mydntiimien lainojen osuus koko-
naisrahoituksesta on suuri. Yritys on hakenut KERAlta jatko-
rahoitusta.

Edelle olevat konkurssiyrityksen tunnusmerkit selvievet
KERAn teettamasta tutkimuksesta "KERAn rahoittamat alka-
vat teollisuusyritykse t" (Kuopio 1984). Saman tutkimuksen
mukaan turvaavan vakuuden saaminen yrityksen perustamisti-
lanteessa on hankalaa. Ilman turvaavaa vakuutta mydnnettyja
lainoja oli kappaleissa mitattuna 8570 KERAn mydntemista
lainoista.

Turvaavan vakuuden merkitys tavarantoimittajalle yrityksen
konkurssissa on ratkaiseva. Tiimii kokemussaantd vahvistetaan
oikeusministericin Iainvalmisteluosaston selvityksessA "Etuoi-
keudet konkurssissa" (Helsinki 1984). Selvityksen mukaan vain
kahdessa konkurssissa sadasta riittaa etuoikeudettomille velko-
jille, joita tavarantoimittajat ovat, jako-osuutta konkurssipesen
varoista. Konkurssipesen peseluetteloon ei voida luottaa arvi-
oitaessa pesdn varoja, koska realisoitaessa pesan varoista saa-
daan keskima?irin vain 49 Vo pesdluetteloon merkitysta arvosta.
Varojen yliarviointiin ja realisaatiohintojen alhaisuuteen vai-
kuttaa mm. se, etta varasto joudutaan realisoimaan yleensd
erittain nopeasti ja se, etta v?iliaikainen pesanhoitaja ei tunne
velallisen toimialaa, joten han joutuu luottamaan yrityksen
omistajien taijohdon arvioon pesan omaisuuden arvosta. Varo-
jen ylioptimistiselle arvioinnille eivat ole esteena Suomen Asi-
anajajaliiton asianajopalkkioiden miiiiriilmisperusteet, joiden
mukaan viiliaikaisen pesanhoitajan palkkio maeraytyy pese-
luettelon arvojen perusteella.

Alkuaan konkurssissa kaikki velkojat ovat olleet tasa-arvoi-
sessa asemassa. Voimassa oleva etuoikeusj?irjestelme on johta-
nut siihen, ette tavarantoimittajat kArsivat konkursseissa luo-
sittain arviolta 500 miljoonaa markkaa. Jos yleiset etuoikeudet
poistettaisiin, saisivat tavarantoimittajat tasta puolesta miljar-
dista takaisin noin 50 miljoonaa markkaa.

Risto Suviala
paatoimittaja



Konkurssimenettelyst fl
kuultavana asianajaja
Antero Molander

Antero Molander pitiiii velallis-
aloitteisen konkurssin konkulssi-
edellytysten tutkimista sattuman-
varaisena.

Konkurssi on piiiviin sana. se pllullll p_aitsi ffii"fjltjlT,'i,"i:,Jfi::_ i1?J"',iili,frj,i','XTit..l:"1"-
lehdistiiii ja velkojia myiis lainsdiitiij iiii. Kon- riin. v..oun';i pyrkii sopi- Koko konkurssr.kospro-
kurSSilain UUdiStus On Vireillii. TiiSSii kOnkUrS- maan velallisen kanssa jarke- sessin ideana on saada mene-

sista kuuttavana asianajaja Antero Molanoer iii".fjfll.-i:nlij;,,I1:1 F:ffi::l]:tTI"J:l.Til]:
konkurssi la in uudistamistyi i ryhmdn j i isen. Vise iorran, painarar raa' i :ssa Toimenpireer \uunnararn

punn i t taessa,  hakeako y r i t ys  muutaku inkonkurss ive la l l i s -Ky:n, Hyvon.Oy:n ja monen muun konkurssi- i::litjffi:: ta vastaan. Kaytenndn pul-
pesiin toimitsi jamies. Molanderin mielestd velko- mana on lyhyt vanhenemisai-

jat kAyttavat l i ian vehan ka. Tasta aiheutuu ylipitki i i
mahdoll isuutta konkurssin lykkiiyksii i ,Molanderselirtdii.

omtstamaansa patenttla uu- raukeamiseenvelkojain kuu- Konkurssirikosten tutkinra
Vaaran merkit

Jii lkivi isaus ei saamisensa
konkurssissa menettAnyttA
velkojaa paljon lohduta. Vel-
kojan tulisikin omata "ennus-
tajaeukon" kyvyt: mil loin
sulkea luottohana ja peria
saamiset pois kiireen vilkkaa.

Uhkaava konkurssi voi an-
taa €nnakkovaroituksia. Tii l-
laisena Molander piteii esi-
merkiksi hall ituksen ammat-
timaisen ji isenen - l i ihinnii
pankinjohtajan tai asianaja-
jan - eroamista yrityksen
hall ituksesta. Myris uuden yri-
tykscn pulpahtaminen toimi-
van yrityksen rinnalle samalle
alalle samojen yhtiomiesten
vetamana ei aina tiedii hyvii i i ,
varoittelee Molander.

Yrityksen siirtyminen leas-
ing- tai factoring-rahoituksen
kayttddn voi olla nopea keino
tyhjentaa yrityksen kassa en-
nen lopun alkua.

On my<is terk€a selvittaa,
kenen nimissA on yrityksen
toiminnan kannalta elintar-
kea aineeton omaisuus -
vuokraoikeudet, tavaramer-
kit, patentit -;painottaa Mo-
lander. Jos vaikkapa patentti
on yhtion yhtidmiehen nimis-
sA, han voi huoletta antaa pa-
tenti l la el6neen yrityksensa
menna nurin ja hy6dyntaa
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Velall isaloitteisissa kon-
kursseissa Molander niikee
pulmia. Konkurssiedellytys-
ten tutkiminen jae sattuman
varaan. Etenkin jos konkurssi
raukeaa varojen puutteeseen.
Velall isen asiamies pyytaa it-
sensa maaraamista pesan va-
liaikaiseksi hoitajaksi. Hanen
kauttaan velkojien intressit
eivat velttamatta tule parhai-
ten hoidetuiksi. Valiaikaisen
pesiinhoitajan hall innon ai-
kana tehdaan kuitenkin pesiin
ja sen velkojien kannalta tdr-
keimmat ratkaisut. TAman
vuoksi Molander pitaa tarke-
dnA saada vii l iaikaiseksi pe-
sanhoitajaksi velkojien valit-
sema toimitsijamies. Ei velal-
l isen omaa miesta, joka ken-
ties on toiminut velall isen
neuvonantajana aiemmin.

Verottajaa Molander ei
moiti sen koommin l i iasta

Konkurssi-
rikokset

Tilanteessa, jossa velall inen
on ennen konkurssia perusta-
nut rinnakkaisen yrityksen
jatkamaan kuolemaan tuomi-
tun yrityksen toimintaa, Mo-
lander ei niihnyt velkojalla
olevan muuta keinoa kuin ta-
kaisinsaantikanteen nostami-
nen. Ellei sitten kysymys ole
konkurssirikoksesta.

KaytAnndssii konkurssiri-
koksesta tekee tutkimuspyyn-
ndn pesanhoitaja erityisti l in-
tarkastuksen annettua siihen
aiheen. Ongelmana on kui-
tenkin se, kuka maksaa kulut
erityisti l intarkastuksesta. Pe-
sasta ei aina varoja heru. Vel-
kojatkin ovat haluttomia sat-
saamaan rahojaan lisiia kon-
kurssiin. Vain poikkeusta-

Konkurssivelall isen l i ike-
toimintakieltoa Molander ei
pidii kovinkaan mielekkii i inS.
Itse asiassa se voi heikentdd
velkojien asemaa. Enii i i  ei
Konkurssikallet loista kaup-
parekisteriotteissa. Vaan siel-
la loistavat vaimot ja muur
edustajat. Bulvaanien kavttd-
kielto ei Molanderin mielesra
tule tAta estamaan. On vaikea
nayttaa jonkun olevan toisen
bulvaani.

Rauenneet konkurssit

Noin 2/3 konkursseista
raukeaa varojen puutteeseen.
Ndiden suhteen velkoja on
voimaton. Molander kertoo
oikeusprosessista, loka johti
Korkeimmassa oikeudessa
velkojan kannalta surull iseen
lopputulokseen: velkojalla ei
ole oikeutta saada rauenneen
konkurssin kirjanpitoa n?ih-
tevakseen.

Ainoaksi keinoksi rauen-
neissa konkursseissa jeane€
hakea yritys uudelleen kon-
kurssiin, jos yritys sinnikkiir is-
ti jatkaa l i iketoimiaan. Mo-
lander kertoo, ette tallaiselle

dessa perustamassaan yrityk- lustelussa. Tii l lci in peslin ta- on hidasta. Pelkastaan ennen
sessa. Aineettoman omaisuu- loudell inen ti la on varsin tar- tutkimusten aloittamista \oi
den siirto yritykselta toiselle kasti selvil la. Ja on nahtavis- vierahtaa yli vuosi.
vastikkeetta on luvattoman sa, kannattaako konkurssi-
helppoa. Eikii velkoji l la ole menettelye jatkaa. Tii l lainen
.juurikaanv?il i intulomahdoll i- paetos edellyttee saapuvil la
suuksia. olevilta velkoji lta yksimielistl i

paatctsta. Mydskaiin akordi-
mahdoll isuutta ei tulisi unoh-
taa.

Konkurssiin
hakeminen



yritykselle on hyvinkin saat-
tanut i lmestyd omaisuutta.
TAlldin vastuukin muuttuu
henkildkohtaiseksi.

Etuoikeudettomat
velkojat

Vaikka Johanna Niemi-
Kiesil i i inen selvityksess?idn
"Etuoikeudet konkurssissa"
toteaa, etta yaln 2,4ya..ssa
tutkituista konkursseista etu-
oikeudettomat saamiset saivat
jonkinlaisen jako-osuuden,

Molander ei neuvo etuoikeu-
dettomia velkojia jattamean
valvontaa vali in kustannusten
Ja vaivan saastamiseksi. Mo-
lander kertoo, ettA erityisesti
l ikviditeettikonkurssissa vel-
kojat voivat saada huomatta-
van lako-osuuden, jopa
100 %. Mycis takaisinsaanti-
kanteet voivat tuoda pesaen
rahaa.

Molander pitee muutoksen
saamista etuoikeusseennds-
tdon hankalampana kuin
konkurssisaanndn muutta-
mista. Erityisesti verottajan
etuoikeusaseman huononta-
mrnen on pitkalti poli i tt inen
kysymys.

Konkurssilain-
siiiidintii uudistuu

Kiireell isimpinii konkurssi-
saanndn uudistamistavoittei-
na Molander pitaa konkurs-
simenettelyn yksinkertaista-
mista. Velkojien vaikutus-
mahdoll isuuksia konkurssissa
hiin pit?iii riittiivin?i. Sen si-
jaan velall isen vaikuttamis-
mahdoll isuudet tulisi poistaa.
Nykyzii in konkurssisaentd suo
velall iselle mahdoll isuudet
Jarruttaa omaisuuden reali-
sointia. Valiaikaisen pesen-
hoidon aikana velall ista on

kuultava ennen realisointia.
Myds kiinteen omaisuuden
realisointi muutoin kuin pak-
kohuutokaupalla edellyttaA
velall isen suostumusta.

Ehdotetussa muodossaan
uusi konkurssilainsAAdantd
poistaa mm. takaisinsaanti-
saanndsten kasuistisuuden.
Myris velall isaloitteisten kon-
kurssien konkurssiedellytyk-
siii ryhdyt?iiin tutkimaan.

Molander uskoo, etta tava-
raluotonantajan ase ma kon-
kurssivelkojana tulee v?il i l l i
sestr paranemaan uuden lain-
seedanndntoteutuessa. E

A nne Le p p ti I ii- N i I s s o n

Etuoikeudet konkurssissa
selvitetty ja arvioitu
Konkurssilainsiiddiintii on uudistumassa. Se edellvttdii
etuoikeusjdrjestyksen arviointia. Oikeusministlriiin
lainvalmisteluosastolla on valmistunut selvitvs etu-
oikeuksista konkursseissa. Tutkimus antaa kuvan nvkv-
tilanteesta ja piirtiid suuntaviivoja lakihankkeen toteu-
tumiselle, Selvityksen teki lainsiifidiintiisihteeri JO-
HANNA NIEMI-KIESILATNBN.

Konkurssissa pesan varat
jaetaan velkoji l le etuoikeusa-
setuksen (EOA) mukaisessa
jarjestyksessa. Ensiksi makse-
taan pesan selvittamisesta i i-
heutuneet kustannukset ja
vasta sen ji i lkeen varsinaiset
konkurssivelat. Konkurssi-
kustannusten j i i lkeen makse-
raan ensin palkkasaamiset,
seuraavaksi tydnantajan kon-
kurssissa tydntekij i in palkois-
ra rehdyt, t i l i t temattA jetetyt
ennakonpidatykset ja sosiaali-
turvamaksut seka tydnanta-
jan eli ikevakuutusmaksut.
Sen ji i lkeen maksetaan vuok-
rien ja irtaimistokiinnitysten
jalkeen muut verosaatavat.

Lopuksi maksetaan saami-
set, joil le ei ole saadetty etu-
oikeutta konkurssissa. Pesiin
varoista maksettavat saamiset
ja niiden etuoikeus vahviste-
taan konkurssituomiossa.
Konkurssista huolimatta saa-
vat velkojat, joiden velan va-

kuutena on pantti tai ki inteis-
tdkiinnitys, hakea saatavansa
sen vakuutena olevasta omai-
suudesta.

Jos pesdn varat eivat ri i ta
peittamaan pesiin velkoja,
etuoikeusjerjestys ratkaisee,
ketkA velkoiat saavat maksun
ja ketka jaevet i lman.

Konkurssipesan varat ri i t-
tavat. yleensA vain hyviissli
etuolKeusasemassa olevien
saamlsten maksamiseen.

Otanta 100 tuomioon
piiiittynyttii konkurssia

Tutkimuksella haluttiin
selvittea, milla etuoikeudella
tuomrtut saamiset oli kaytan-
ndssA maksettu pesdn varois-

ta, mite n ti lanne muuttuisi jos
etuoikeusjerjestys olisi toinen,
ja mitkii velkojaryhmet eniten
karsivet konkursseista.

Selvityksen aineistona oli
yhteensii 100 vuosina 1975,
1978 ja l98l pSSkaupunki-
seudulla tuomioon peattynyc
ta konkurssia. Tiedot keret-
ti in tuomioistuinasiakirjoista,
laaninveroviraston veronkan-
to- ja jaAmerekistereiste seka
konkurssipesien toimitsija-
miehil le tehdylle kyselyll i i .
Riittavat t iedot saati in 84
konkurssipesAsta.

Suuryritysten konkursseja
sattuu harvoin. Aineistossa
oli vain kaksi yritysti i, joiden
li ikevaihto niiden toiminta-
aikana oli kohonnut yli l0
mmk:n .

Konkurssiyritysten keski-
mA?iri i inen elinikii oli l0 vuot-
ta. Aineistosta oli rajattu pois
rauenneet konkurssit. I lmei-
sesti juuri lyhytikaisten yritys-
ten konkurssit seenndnmu-
kaisesti raukeavat varojen
puutteessa. Alkaneista kon-
kursseista noin 2/3 raukeaa
varojen puutteeseen.

Yleisin yhtidmuoto oli osa-
keyhtid. Osakeyhticiiden kon-
kurssit johtavat tiiydelliseen
konkurssimenettelyyn selvdsti
useammin kuin yksityisten
henkildiden konkurssit.

Takaisinsaantioikeuden-
kiiyntejii oli nostettu erittein
harvoin. Yhdessetoista ta-
pauksessa oli nostettu syyte
konkurssirikoksesta ja viides-
sA tapauksessa ennakkoperin-
ti i lain rikkomisesta.

Konkurssiyritysten
varat

Konkurssipesid realisoi-
taessa oll pesan varoista saatu
keskimeArin vajaa puolet pe-
saluetteloon merkityste arvos-
ta. Pesenhoitaji l ta saaduista
vastauksista tehti in tdllaiset
johtopeetdkset:

Omaisuuden sAilytyskus-
tannukset voivat lyhyesse
aJassa nousta pesen kaytette-
viss?i oleviin varoihin niihden
erittain korkeiksi, joten varas-
to on yleensa realisoitava hy-
vrn nopeastl.

VAliaikainen pesanhoitaja
er tunne velall isen toimialaa,
joten laatiessaan peseluetteloa
han joutuu luottamaan yri-
tyksen omistajien tai johdon
arvioon pesen omaisuuden ar-
vosta. Neme puolestaan halu-
avat toisinaan antaa yrityksen



asemasta todellista edulli-
semman kuvan eivAtka ym-
merre, etta konkurssipesdn
realisoinnissa yrityksesta saa-
daan yleensb normaalia myyn-
tihinlaa heikompi hinta.

Ydtyksen taloudellisen
aseman kaunistelemiseksi
konkurssiyrityksen kirjanpi-
toon on usein jatetty perimis-
kelvottomia saatavia esimer-
kiksi muilta konkurssiyrityk-
silte. Yrityksen omaisuus on
joskus kirjanpitoon merkitty
poistamattomaan hankinta-
arvoonsa vieli i  si l loinkin, kun
sil la ei ole enaa juuri lainkaan
jalleenmyyntiaryoa.

Rakennusyrityksen tydn
laatu on usein konkurssia
edeltavana aikana heikkoa,
minkA vuoksi yrityksen asi-
akkaat esittevat usein huo-
mattavia kuittausvaatimuksia
pesan omalsuuteen.

Eraat toimitsijamiehet epAi-
l ivet, etti i  konkurssiyritysten
varastoja ostavat yrittejiit
ovat muodostaneet ostokar-
telleja laskeakseen tavaroiden
hintoja.

Usein konkurssiyrityksen
raaka-aine tai sen valmista-
mat puolivalmisteet tai koneet
ovat erikoisvalmisteita, joil la
sellaisenaan ei ole juuri lain-
kaan arvoa.

Velat

Konkurssikustannukset
maksetaan pesan varoista
massavelkoina ennen kon-
kurssissa valvottuja saamisia.
Tutkituista pesistA l./3:ssa
varat ri i tt ivat vain konkurssi-
kustannusten peittemiseen.

Valtio turvaa tytintekijan
tydsuhteesta johtuneen palk-
ka- tai muun saatavan suori-
tuksen tydnantajan konkurs-
sin tai muun maksukyvyttd-
myyden varalta. Tyiivoima-
ministeriii valvoo valtion
edustajana tydntekijAlle mak-
samansa palkkaturvan tydn-
antajan konkurssissa. Seke
tyiintekijen etta tydvoimami-
nisteri6n valvomat palkka-
saamiset ovat etuoikeutettuja
kuluvalta ja viimeiseltii vuo-
delta.

Palkkaturva on lisannyt
konkursseissa palkan etuoi-
keudella valvottujen saamis-
ten maarAa sen vuoksi, ette
tydntekljat pysyviit maksuky-
vyttdmesse yrityksessa kon-
kurssiin asti valtion turvatessa
palkkasaatavat.
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Etuoikeutettuja konkurssi-
saamisia ovat myos ennakon-
pidatykset ja sosiaaliturva-
maksut, tydelakevakuutus-
maksut ja vakuutusmaksulai-
nat, vuokrat, irtaimistokiinni-
tys ja elinkeinotulovero, l i ike-
vaihtovero ja tapaturmava-
kuutusmaksut.

Yritysten tuloveroa oli val-
vottu kaikkiaan 44,2 mmk
selvityksen konkursseissa, Ve-
rotuksen ollessa konkurssi-
valvonnan hetkellS vieli i  kes-
ken lddninverovirasto valvoo
ja konkurssituomiossa vahvis-
tetaan verosaamiset arviolta
suurimpaan mahdoll iseen
meerean. Selvitys osoitt i, ettA
valvonnat ovat keskimiiiirin
lahes kolme kertaa lopull isen
vahvistetun veron suuruisia.

Etuoikeudettomat
konkurssisaamiset

Etuoikeudettomia velkoja
oli vahvistettu maksettavaksi
yhteensa 66,8 mmk eli keski-
miii ir in noin 675 000 mk kon-
kurssia kohti. Etuoikeudet-
tomien velkojen osuus kaikis-
ta konkursseissa valvotuista
veloista oli 53V0. Yain kah-
dessa tapauksessa konkurssi-
pesdn varoista ri i tt i  maksu
osalle etuoikeudettomista
saamisista. Liihes kaikki etu-
oikeudettomat saamiset jaiv:it
velkojien vahingoksi.

Saamisensa valvoneiden
velkojien meeraa ei pystytty
laskemaan. Sen vuoksi jdi sel-
vittematta, kuinka suuria ovat
yksittaisen velkojan menetyk-
set.

Tavarantoimittajien saami-
set olivat keskimiii ir in noin
15% kaikista tuomituista
saamisista. Pienten yritysten
saamisten suhteell inen osuus
nousi voimakkaasti vv.
1975-1981.

Ulkomaisia velkojia oli
kaikkiaan 28:ssa konkurssis-
sa. Suurin osa heisti i oli tava-
rantoimittajia.

Tyiisuoritusten perusteella
syntyneita saamisia oli 47:ssii
konkurssissa: niit i i  oli kom-
mandiittiyhtididen - liihinnii
rakennusyritysten ja palvelu-
alan yritysten - konkursseis-
sa valvottu huomattavasti
enemmen kuin osakeyhtidi-
den tai yksityisten liikkeen-
harjoittajien.

Suuri vahingonkorvausvelka
voi olla yrityksen konkurssin
syy. Vahingonkoryaussaami-
sia oli tuomittu maksettavaksi
20:ssa konkurssissa yhteensd
10,3 mmk: noin l57o etuoi-
keudettomista saamisista.

Kuluttajat olivat valvoneet
ja heille oli vahvistettu mak-
settavaksi saatavia vain nel-
j i issA konkurssissa. Valvorni-
nen oli usein j i ir jestetty keski-
tetysti yhden asianajajan
avustuksella.

Rahalaitokset olivat valvo-
neet ja nii l le oli tuomittu
maksettavaksi velkakirjoihin,
vekseleihin yms. perustuvia
saatavia 7,07 mmk:n arvosta.
NAita saatavia esiintyi 58:ssa
tapauksessa. KeskimAarainen
valvonnan suuruus oli 122 000
mk.

Yli l0 70 etuoikeudetto-
mista saamisista oli veroja;
keskimiiiirin 72 000 mk kon-
kurssia kohden eli noln 5Vo
kaikista konkurssissa makset-
tavaksi tuomituista saamisis-
ta,

Nvkvinen vs. simuloitu
etuoikeusjiirjestys

Kerattyyn aineistoon sovel-
letti in seka voimassa olevaa
ette viitra eri laista simuloitua
etuoikeusjarjestysta.

Voimassa olevan ji ir jestyk-
sen vaikutus oli, ette etuoi-
keudettomille saamisil le jako-
osuutta oli r i i tt i inyt vain kah-
dessa konkurssissa. Merkitt i i-
vdss?i osassa (33 7o) tapauksis-
ta valvotut saamiset eivat
saaneet lainkaan jako-osuut-
ta. Useimmiten pesan varat
loppuivat etuoikeusasetuksen
4 a $:n kohdalla.

Simuloitujen etuoikeusji ir-

jestysten kokeilemisella pyrit-
t i in selvittamaan yleisten etu-
oikeuksien rajoittamisen vai-
kutuksia etuoikeudettomien
saamisten asemaan konkurs-
sissa.

Selvasti havaittava vaikutus
oli vain yleisten etuoikeuksien
(EOA 4, 4 a ja 7 $) poistami-
sella kokonaan tai jAttamAll, i
etuoikeus vain palkkasaami-
sil le.

Vaihtoehdossa, jossa kaikki
yleiset etuoikeudet oli poistet-
tu ja nii l le valvotut saamiset
l isetty etuoikeudettomiin
saamisiin, jako-osuutta ri i tt i
52:ssa tapauksessa eli
62 To:ssa. Keskimeerin etuoi-
keudettomista saamisista oli
niiissii tapauksissa makset-
settu 15 %. Tii l laisen uudis-
tuksen mydta valtio saisi
arviolta liihes 40 % vehemman
kuin nykyisin sellaisissa kon-
kursseissa valvomistaan saa-
misista, jotka eiv6t raukea
varojen puutteessa.

EOA 4  a  ja  7$ :n  po is tami -
nen vaikuttaisi myiis selviisti:
jako-osuutta olisi ri i tt i inl-r
etuoikeudettomille saamisil le
4l:ssa tapauksessa (49 70).

EOA 4  a  ja  7$ :n  no ja l la
etuoikeutettujen te keminen
samanarvoisiksi toistensa
kanssa olisi lahes merkitykse-
tdn muutos etuoikeudetto-
mien saamisten kannalta.

SelvityksessA oletetaan, etta
etuoikeusjArjestyksen muutos
johtaisi nykyisti i  runsaam-
paan vakuuksien vaatimiseen.
lisi i isi omistuksenpidiityseh-
don kayttita ja johtaisi nykyis-
ta tiukempiin maksujarjeste-
lyihin.

E tuo ikeudet  konkurss issa
-selvityksen (Oikeusrniniste-
ri<in lainvalmisteluosaston
julkaisu 6/1984) voit t i lata
Valtion painatuskeskuksesta.
puhelin (90) 539 0l l/posti-
myynti.

C

PESAN VAROJEN JAKAUTUMINEN VELKOJILLE

Tieto pesan varoisla p€rustuu

Minka etuoikeusryhman lopputi l i tykseen pesaluetteloon
lohdalla pes:in varal loppurval lai  loimil . i ja-

miehen
lausuntoon

N (%) N (7o)

I Konkurssikustannukset 23 (21) 1 (7)
II Separatistit 5 (6)

I I I  Pa l ka t  l l  ( 13 )  1 (71
lV EnnakonpidaBkset, sotu 29 (36) 'l (4'7)
V Vuokrat I  (1)

VI Irtaimistokiinnitys I (7)
vl l  Verot (EOA 7 $) 13 (16) I  (7)

VIII  Eluoikeudettomal 2(2\ 4 (27)
Yhteensa 84 (100) 15 (100)
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Hallituksen uudet kasvot

Yhdistyksen hallitus
on saanut kolme uutta
jiisentii. Anne Leppii-
ki-Nilsson, Kaj Lund-
striim ja Pertti Pen-
nanen kantavat seu-
raavat kolme vuotta
erityistii huolta Luot-
tomiesten asioista.

Anne Leppale-Nilsson on
Aspo Oy:n hall ituksen sihteeri
ja koko yhtymiin lakimies.
Ekonomi ja varatuomari, yh-
distyksen ji isen vuodesta
1 9 8 1 .

Anne nimeaa hall ituksen
),hdeksi tarkeeksi paAmAarAk-
si saada aikaan lainsaedan-
ncii l isi i i  uudistuksia, jotka
edistavet luottotoimintaa
Suomessa. Tietosuojalaki olisi
rehtAva toimivaksi, konkurssi-
lainsaiidantd kaipaisi uudis-
tusta la Joustavuutta. Akordi-
asiat ovat Annen mukaan
Jaaineet lapsipuolen asemaan.

"Yhdistyksen merkitys voi-
si olla viel?i paljon suurempi.
Olemme olleet turhan vaati-
mattomia. Meidiin pitaa
mennA entista rohkeammin

mukaan julkiseen keskuste-
luun ja vaikuttaa yhteisiin
asioihin. JAsenkunta on vai-
kutusvaltainen, nyt tarvitaan
lisaa rohkeutta", Anne sanoo.

SYP:n Luottotietopalvelut-
yksikdn kamreeri Kaj Lund-
stri im li i ttyi Luottomiehiin
1960luvun lopulla. Han sa-

noo saaneensa yhdistyksesta
konkreettista hydtye omaan
tydhdnsa.

"Olen oppinut tuntemaan
kaytAnnon ongelmia ja saanut
kuulla, miten perimisasioita
hoidetaan kentii.llii. Tutkijalte
sellainen tieto on hyvin ter-
veell ista. Uusista kontakteista
on seka iloa etta hydtya."

Oy Kont ino  Ab:n  luo t to -
pAall ikkd Pertti Pennanen tuli
yhdistykseen 20 vuotta sitten.
Hen on elenyt luottoalan mur-
roksen ja kehityksen vaiheet
ja ollut mukana yhdistyksen
kasvussa.

"Yhdistyksen jasenmadra
on kasvanut kovasti. Piden
kuitenkin laatua tarkelimplinii
kuin miii ir i i i i .  Hall itus aloittaa
pian akti ivisen j i isenhankin-
nan, koska useiden yritysten
pii i i l l ikk<itaso meiddn riveis-
tamme viela puuttuu. Kvali-
teetin l isddminen nostaa yh-
distyksen painoarvoa entises-
tAAn. "

Pertti sanoo, €tt6 luotto-
alalla kukaan ei enaa voi toi-
mia yksin. Yhdistys tarjoaa
mahdoll isuuden tavata kolle-
goita ja saada tbrkeiti i  refe-
renssitietoja oman tyon tuek-
s i .

Kajn sydanta lAhella on tie-
tysti luottotietoala. Han toi-
voo, ettA tietosuojalaki ottaisi
huomioon alan toivomuks€t
ja vaatimukset.

"Meil la seurataan li ikaa
Ruotsin mall ia. Ruotsalaiset-
han ovat jo ottamassa taka-
pakkia oman lakinsa kanssa!"

"Meidiin olisi myris vaiku-
tettava luottotietojen laadun
parantamiseen. Konsensus-
ajatus on jarruttanut luotto-
tietotoiminnan kehitysta. On
ihmeellisti i , ette tasmAllisella
osoitteella annettu krit i ikki-
kii i in ei auta; Yeeria Iuottotie-
toja tuotetaan edelleen", Pert-
t l Sanoo.

I
l

I
I



Suomalaisilla
luottotietotoimistoill a
vankka asema

Viime vuonna keskus-
teltiin luottotietoasi-
oista paljon ja monen-
laisin dinenpainoin:
lakihankkeesta ja tie-
tojen toimitusajoista,
uudesta tekniikasta ja
ulkomaisten toimisto-
jen maihinnoususta.
Niiitii aiheita otettiin
esille myiis yhdistyk-
sen varsinaisessa syys-
kokouksessa 22.11.
Paneelin otsikkona oli
Suomalaisen luotto-
tietotoiminnan nvkvF
syys ja tulevaisuus.

Suomen Luotonantajayh-
distyksen toimitusjohtaja Es-
ko Tuovinen totesi alustukses-
saan, etta hyvalta luottotieto-
palvelulta odotetaan luotetta-
vuutta, kohtuuhintaisuutta ja
noPeutta.

Suomalaiset luottotiedot
ovat laadullisesti korkeatasoi-
sia, siite mei[a on kansainvd-
listakin todistusaincistoa.
Omakustannusperiaate pitaa
huolen siita, ette hintataso
pysyy varsin kohtuull isena.
Suurimpana heikkoutena Tuo-
vinen piti hitaita toimitus-
aikoja.

Lainseadanto tulee Tuovi-
sen mukaan vaikuttamaan
luottotietoalan palveluihin.
Ruotsissa uudct pykelet
kdyhdyttivat luottotiedon si-
seltda. Samansuuntainen vai-
kutus saattaa nakya meilla-
kin.

Uusi tekniikka muuttaa
nykyista manuaalipohjalla
toimiYaa luottotietopalvelua.

t 0

Mutta koska perustiedosto on
hyvin niukka, Suomessa jou-
dutaan edelleen haalimaan
tietoa laajan asiamiesverkos-
ton avulla. Tiedon ldytaminen
vie Tuovisen mukaan edelleen
aikaa ja se on tutkijoiden
henkisen panoksen varassa.
Tietokone auttaa erittain va-
han.'fuovinen 

ei usko, etta ul-
komainen kilpailu laskisi t ie-
don hintaa. Ruotsissa ti lanne
niikyy selv?isti; luottotieto-
toimistot ovat puhtaasti l i i
keyrityksii i  ja hintataso Suo-
me en verrattuna on paljon
korkeampi. Luotettavuus-
kaan tuskin paranisi sil la, etti i
yrittajia olisi useampia.

Tuovisen mielesta kotimai-
nen yhteishyvamalli on suo-
malaiselle luottotietotoimin-
nalle onneksi myijs jatkossa,
koska tehtAvat pystytaen hoi-
tamaan kotimaisin voimin
myds teknisesti.

Kilpailusta

Kauppa- ja teoll isuusminis-
teri6 on saanut hakemuksia,
joissa pyydetAAn lupaa saada
perustaa yhtid, jonka toimi-
alana on luottotietotoiminta.
Tama on eradnlainen alku-
soitto kilpailuti lanteen muut-
tumiselle.

Maksutieto Oy:n toimitus-
johtaja Yrjii Lehtonen sanoi,
ette ulkomainen kilpailu on
teryetullut, jos tietyt haittate-
kijat pystytaan eliminoimaan.
Kilpailu koituu Lehtosen mu-
kaan aina tiedon kayttiijien
hycidyksi. Oy Credit Ab:n tu-
lo sai suomalaisissa aikaan
todella vauhtia ja piristysta.

Kilpailu ei kuitenkaan saa
olla hallitsematonta. Luotto-
tieto- ja maksuhairiiitoimisto-
jen pitasi Lehtosen mielesta
kehittaa yhteisia rekistereite,

jotta paallekkaistydlta valtyt-
taisiin.

Luottotieto ry:n osasto-
piiallikkd Eero Toivanen naki
uudet ydttajat eriiiinlaisena
peikkona, mutta ei varsinai-
sena uhkana. Uuden yrittajan
tunkeutuminen 70-vuotiaalle
luottotietoalalle on vaikeaa
eikA luottamuksell isia suhtei-
ta luoda hetkessa. Lisaantyva
kilpailu saattaa Toivasen mu-
kaan tarjota muutoksia hinta-
tasoon mutta ei luotettavuu-
teen, koska suomalaiset toi-
mistot tuottavat hyvin luotet-
tavia tietoja. Toivanen uskoo,
etta kun tietosuojalaki on as-
tunut voimaan, ulkomaiset
toimistot varmasti pyrkivat
Suomeen.

Esko Tuovisen mielesta ul-
komainen kilpailu kaventaisi
suomalaisten toimintakent-
tAa. Julkisten rekistereiden
puute ja omakustannusperi-
aate tuottavat mahdoll isi l le
tuli joil le paljon ongelmia.
Tuovinen arveli, ettA ulko-
maisten luottotietojen suora
myynti voi sen sijaan l isaan-
tye nykyrsestaan.

Oy Credit Ab:n toimitus-
johtaja Thomas Feodoroff sa-
noi, etti i  kaikki kotimaiset yri-
tyks€t voivat ottaa yhteyden
ulkomaiseen toimistoon ja
saada sen palveluja. Jos luot-
totietotoimisto haluaa perus-
taa oman myyntlkonttorin
Suomeen, se on parcmpaa
palvelua.

Feodoroff korosti, etta tas-
se vaiheessa ei ole puhuttu
luottotietojen tekemisesta
vaan ulkomaisten luottotieto-
jen valittamisesta.

Nopeudesta ja
palveluista

Tuovinen ennusti, etta toF
mistojen palvelut tulevat eriy-
tymaan. Tekniikka antaa

mahdoll isuuksia eri laisiin va-
riaatioihin ja palvelujen laa-
tua voidaan painottaa eri ta-
voil la. Sil loin hintakin voi-
daan asettaa uusin perustein-
Tuovinen toivoi, etti i  ki lpailu
palvelujen monipuolisuudella
lisaantyy, kun uusi tekniikka
saadaan avuksi. Mutta han ei
usko, ette tekniikka nopeut-
taisi oleell isesti t ietojen hank-
kimista.

Luottokontroll i  Oy:n ATK-
paall ikkd Timo Vilanen uskoi,
ette tietotekniikan avulla pys-
tytaan parantamaan luotetta-
vuutta ja mahdoll isesti no-
peuttakin.

Johtaja Sylvester Perret
kertoi, etta rekistereisteen ja
tekniikastaan huolimatta
ruotsalaiset luottotietotoimis-
tot valittavat myds tietojen hi-
tautta. Hekin pahoittelevat si-
ta, etta tietojen kuluttajat jou-
tuvat odottamaan.

Kiisitteistii

Thomas Feodoroff ja Esko
Tuovinen arvostelivat site, et-
tai luottotietotoimistot 1a
maksuhairidita myyvat yri-
tykset samaistetaan toisiinsa.
Maksuhairidtieto on vain osa
luottotietoa: Sen varmistuk-
seksi on hankittava lisaa tieto-
.ja, jottei syntyisi virheell isi i i
.peatelmia.

Yrjd Lehtonen totesi, etta
henkilcirekisterilakiesitys pu-
huu pelkastaan luottotiedois-
ta. Lainseadantiineuvokset
eivAt ole nAhneet mitaen syytA
eritella naita kahta kesitetta.

Sylvester Perret kehotti yh-
distysta valistustydhdn ja agg-
ressiiviseen toimintaan, jotta
kasitteet selventyisiviit koko
elinkeinoeliimiin hyddyksi.

o



Yhdis tyksen ha l l i tus  on  ko-
.  ,uksessaan 14 .  1 .1985 n i -
: : .  nn)  t  kaks i  to imikuntaa  ja
-  . ro t to l ink in  to imi tusneuvos-
:  : 1 .

Koulutustoimikunnan pu-
: : : :n joh ta jana ja tkaa as ian-

., r Liisa Svinhufvud.
\ l  uu t  jasenet  ova t  lak imies

\ : r  r r .  Leppa l l -N i l sson,  jaos-
r r i i l l i kkc i  Kaar lo  Oksa,

. uopii i i l l ikkd .Iaakko Poh

Toimikunnat
198s

j anpe l to  ja  to imi tus j  oh ta ja
Esko Tuov inen-  f -o in t i kunnan
teh tAvanA on ideo ida ,  suunn i -
te l la  ja  to leu  aa  luo t toa lan
ko u lu t  us  t  a .

L lkomaanto imikunnan pu-
hcen joh ta laks i  \  a l i r r i in  to in r i
tr.rsJohraja Thon'las Feodoroff.
To imikunnan muut  jasenet
ovat  osas topAi l l i kk r i  Ra imo
Jdrr isalo. tolm isropii i i l l i  k k<l
Pirj o Nurmi .ja luottopiatl ik-

kd  Esko Sa lko la .  To imikun-
nan tehtAvanA on perehtyd
u lkomaiseen luo t toa lan  keh i -
tykseen, valmistella l,hdisiyk-
sen tu tus tu  miskay  n te  iA  u lko-
maille sekli ulkomaistcn sisar-
yhdistysten vastavierailuja
Suomeen.

Luottolinkin paatoimittaja-
na jatkaa osastopAAllikkci Ris-
to  Suv ia la .  Lehden to imi tus-
neuvostoon valirt i in peetoi-

mittajan l isaksi lakimies Anne
Leppii la-Nilsson, luottop:ial-
l ikkci Bengt Fagerholm, jaos-
topaall ikkcj Kaarlo Oksa sekd
luotropeall ikkd Pertti Penna-
nen. Toimitusneuvoston teh-
tavina on ideoida lehden ai-
heet, kehittea lehtea edelleen
toimimaan parhaalla mahdol-
l isella tavalla jAseniston yh-
dyssiteend sekri arvostella
valmista lehtea ja scn saamaa
vasaaanottoa.

Lontoon seminaarim atka

i  lkomaantoimikunta on kokouksissaan syyskaudella hah-
- :rrlnut Luoitomiesten kevaan seminaarimatkaa. Suunniteltu
.-r-.r-iakohde olisi Lontoo, ajankohta huhti-toukokuu ja alusta-
. . ,  . ' h te lma seuraava i

i  r . r l l i s tu ja t  jae taan es im.  ko lmecn ryhmaiAn;  pankk i ,  luo t to -
, .,. Laupall iset yritykset.

\ t l r  kan  a lkamisa jankohta  t i i s ta i  n .  k lo  16 .45 .  pa luu  sunnun-
: . , . . ,umu 10.45  v i i kko  17 ,  l9  ta i  20  1985.

,  , : :  e ,n la

: ::. klo 20.00 Tervetuliaiscoctail; i l lal l inen.

. :  r .  k lo  9 .30  Kaupa l l inen  s ih tee  ker roo  Suomen ja  Eng-
lannin vii l isestd kaupasta.

r. klo 10.30 Dick Inglis, Jusrit ia International esitelmdi
maksuehdoista, perinnAsta ja Iuottotiedoista
Englannissa sekd kansainvdlisiste luottotie-
doista.

n. klo 12.00 Lounas. Keskiviikko i ltapaiva, torstaija per-
lantai mahdoll isuus tutustua englanti laisiin
yrityksiin, esim. ECGD (vientitakuulaitos),
Justit ia lnternational, ATP International,
Lontoon kauppakamari, suomalaispankki,
Amex, Rolls Royce, BA, Brit ish Leyland,
She l l jne .

Ulkomaantoimikunta haluaa kartoittaa kiinnostusta mat-
kaan Ja otamme alustavia varauksia vastaan vii l i ttomasti, niin
etta voimm€ arvioida kannattaako jarjest€iyihin ryhtyA.

Matkavarauksia ja -ehdotuksia ottaa vastaan Marjut Laak-
sonen ja Thomas Feodoroff, puh. (90) 144055.

Hyvaa vuoden jatkoa
Thomas Feodoroff

Lentoaikataulu ti istai * sunnuntai

BA 669 He ls ink i  -  Lontoo  16 .40-17.45
BA 668 Lontoo  -  He ls ink i  10 .55-15.50

Majoitus Royal Westminster Thistle Hotel, I lk ****
Whitehall Courr

Mr tk rn  h in ta  1 .465 mL, /henk i l c i

Hintaan
sisalty)

-  lennot  He ls ink i -  Lontoo  -He ls ink i
Brit ish Airwaysin koneil la turisti luokassa

* normaali reift itarjoilu
- kuljetuksen Lontoossa lehtokentAltA

hotell i in.ja takaisin
- majoitus hotell issa 2 hengen huonerssa

mukavuuksin
- hput musikaali in, esim. Cats tai Starlite

Express
- l iput ja kuljetukset I-divisioonan jalka-

pallo-otteluun
- mannermainen aamiainen



tarkoitukse[a on edistaa luotto- ja perinti-
tontemusta ja kehitystn jii{esteneld jisenilleen
!s-, esitelmii-, keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia yh-

Ilseraumero

Toimi Yritys J:n:o

toimialaan kuuluvista kysymyksisti, harjoitiaa
, julkaisu-. kurssi- ja koulutustoimintaa seke

maksuttomia lausuntoja.

YGtaarlottaj a

LUOTTOMIEHET _ KREDITMANNEN R.Y.

IIAKIJAN TY

Ttfnantajan nimi

lleluosoite

Osoitetoimipaikka

kuvaus (lyhyesti)

ja peivays

LLAMME JASENHAKEMUSTA (VAIN JASENET)

selvennys

Limipaikka (selvesti)

HALLITUKSEN PiiTdS

hyveksytty

hy f t t t y  - / -19

HAEN LUOTTOMIEHET _ KREDITMANNEN R.Y.:N JAS.ENEKSI YLLA OLEVIN PERUSTEIN SEKA6fToUDUN NoUDATTAMAAN YHDISTYKSEN .A;inid]T"*. 
, "",

Puheenjohtajan/sihteerin allekirjoitus

Jisenhakemukset toimitetaan yhdistyksen sihteerille
Iuottopiiiillikkii Maija Ahvenaiselle osoitteella:

Oy Huolintakeskus Ab
Metsiiliintie 2
00620 Hetsinki
(puh. 90-75 621)

JASENHAKEMUS

HAKIJAN YKSILOINTI- JA OSOITETIEDOT (TEKSTATEN)
Sukunimi

Etunimet (kutsumanimen eteen *)

Jakeluosoite

Postinumero

Aruo tai ammatti

Hakijan al lekir joi tus
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Kokousajat Luottotietoalan

""  w $>
" 

t4t

. . e " 6 - 4

Uudet jiisenet Luottomiehet-Kreditmfinnen r. y:n

1985
\  roden 1985 yhd is tyksen

\ ioukset on p?iatetty pitaa

: -:. - l. \ arsinainen
kev i tkokous

. . .5 .  kuukaus ikokous
:  A .9 .  kuukaus ikokous
: : . 1 1 .  v a r s i n a i n e n

syyskokous

Kokoukset ovat torstaisin
-1  r l kava t  ke l lo  17 .00 .  Pa ika t
. :xo l te taan kokouskutsu jen
.  : la \  dessA.

\lerkitse ajat allakkaasi ja
:  : . :  ker tomaan i tses tAs i !

\ hdistyksen hall itus on ko-
r  uk i rssaan 14 .1 .85  ja  6 .2 .85
:. \aksynyt seuraavat uudetja-
-  r  i e I :

: - ' imitusjohtaja Asko Hiltunen
I impereen Yritysanalyysi Oy
P.'rutarhakatu 11 G
i i l10  Tampere
: . r h . 9 3 1 - l l 5 2 5 1

I .,kimies Helmiri itta Rinne
I ri lopeintA Oy
P r . 9 0 5
-  t l0  i  He ls ink i

:rh. 643 406

i )\rslosihteed Pekka Vesanto
I:erope nt:i Oy
PL 905
,  r101 He ls ink i

:uh. 643 406

Rahoituspaall ikkc;
Pirjo Venhola
\lachinery Oy
Teoll isuuskatu 29
rr05l0 Helsinki
puh. 71 221

neuvottelukunta
1985

Luottotietoalan neuvotte-
Iukunta on yhdistyksen s?ii in-
tdmaArAinen toimielin. Sen
tehtaviina on antaa yhdistyk-
sen hall itukselle neuvoja ja
asiantunti jalausuntoja yhdis-
tyksen toimialaan kuuluvissa
aslolssa.

Neuvottelukunnan jasenik-
si vuodeksi 1985 on valittu
seuraavat henkildt:

Luottopaall ikkd
Tom Ahlroos
Luottokunta

Toimitusjohtaja
Juhani Joenpelto
Luottokontroll i  Oy

hallitus 1985
Puheenjohtaja
JaostopaAllikkd
OP-Rahoituskeskus Oy,
Varapuheenjohtaja
Luottop?iiillikkri
E-osuuskunta Eka,

Sihteeri
Luottop?iall ikkd
Oy Huoiintakeskus Ab,

Rahastonhoitaja
OsastopaAllikkd
Suomen Luotonantajayhdistys,

Luottopaall ikkd
Oy Electrolux Ab,

Lakimies
Aspo Oy,

Kamreeri
Suomen Yhdyspankki Oy,

Kerhomestari
Toimistopeall ikko
Eurocard Oy,

Luottopaall ikkd
Oy Kontino Ab,

Valtiot. maist.
Lassi Kantola
Suomen Yhdyspankki Oy

Toimitusjohtaja
Jarmo Karppi
Suomen Yritysrahoitus Oy

Toimitusjohtaja
Aulis Lindell
Oy Union-Oljy Ab

Jaostopeell ikkct
Kaarlo Oksa
OP-Rahoituskeskus Oy

Luottopeall ikkd
Jaakko Pohjanpelto
E-osuuskunta Eka

Toimitusjohtaja
Esko Tuovinen
Suomen Luotonantaja-
yhdistys

Kaarlo Oksa
puh.4042438

Jaakko Pohjanpelto
puh.  7331

Maija Ahvenainen
puh. 15 621

Hikan Broman
p u h .  4 4 1  6 1 1

Bengt Fagerholm
puh.  77  001

Anne L€ppiilii-Nilsson
puh.  782 611

Kaj Lundstriim
puh. 165 5604

Pirjo Nurmi
puh. 692 4680

Pertti Pennanen
puh. l9 261

Toimitusjohtaja
Tapani Turkki
Luottotieto r.y.

Johtaja
Tauno Valli
Kesko Oy

Peetoimittaja
Risto Suviala
p\h. (90) 7292204

ToimitusneuYosto
Kaarlo Oksa (puh.joht.)
puh. (90) 404 2438
Bengt Fagerholm
puh. (90) 77 001
Anne Leppii l i i-Nilsson
puh. (90) 782 61 I
Pertti Pennanen
puh. (90) l9 261

Toimitussihteeri
Mariitta Hemelainen

Toimituksen osoite
Luottomiehet -
Kreditmannen r.y.
PL 89 I
00101 He ls ink i

Valokuvaaja
Erkki Markko

Pankkiyhteydet
SYP-Senaatintori
200138-490509
SHOP-Mikonkatu
572302-424294
HOP-Keskusta
3000t0-4467

Ilmoitushinnat
2/ls. 2400 mk
l/l s. 1800 mk (takasivu)
1 /1s .  1300 mk (muut  s ivu t )
l / 2 s . 7 5 0 m k
l/4 s. 500 mk
l/8 s. 300 mk

Helsingin Liikekirjapaino Oy
Helsinki 1985

l l


