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Elektroninen
tietopalvelu
"Onko tietoa nakynyt?" joutuu yrityksissAyhd harvempi
paatdksenteossa
tuskailemaansiirryttaessataloudellisessa
elektronistentietopankkien kayttddn. Taloudellisentiedon puute sindnsd ei ole aikoihin ollut ongelma, vaan
tiedon saatavuushelposti, nopeastija edullisesti.Tietopankkien kaytdlle on vieldkin esteendsellaisetjiirjestelmat, joita on vaikea oppia kayttamaan,joilla on pitkiit
vastausajatja paljon linjahiiiri<iitiija jotka ovat seka
perustamis-etta kayttokustannuksiltaankalliita.
Luottopaatdstentekemisentueksion jo olemassavarsin
laaja tietopalveluelektronisessa
muodossa.Vanhin tietopankki t?illii alalla on yritystietopankki, jossa on
tarkeimmat dedot suurimpien suomalaisten yritysten
hallinnosta, liiketoiminnasta,omistussuhteista,tytar- ja
osakkuusyhtiriistaseka toiminnan tuloksesta.Samoihin
aikoihin luotiin talousuutisarkisto,joka seuraa talouselaman tapahtumia yrityksittiiinja toimialoittain. Seurannassaon kaikki Suomessailmestyvlt sanomalehdet
j a t a l o u s e l d m aenr i k o i suj l k a i su j a .
Viranomaisten toteamat maksuhiiiricit ovat jo pari
vuotta olleet saatavillaelektronistatiedonvelitystakayttaen. Kulutusluottohairidt ennen viranomaiskasittelya
saatiin paatekayttoisiksiviime syksynii.
Ylempien oikeusasteidenoikeustapauksetsekd oikeuskirjallisuusviitteet ovat olleet jo usean vuoden pddtekayttoisia. Uusin tietopankki juridiikan alalla on lainjossa seurataantaloudellistatoimintaa
saadentdkatsaus,
koskevaa lainsaadantotyot?i.Tietopankki raportoi tyon
edistymisestiija ennakoi lainsaAdantohankkeenvaikutuksia.
Hiljattain on saatu kayttodn tiedosto, joka kertoo
konkurssivelallisetja konkurssiyrityksen johdossa ja
hallinnossaolleet henkilot. Viela tana keveanaon tulossa
tietopankki,josta saa elektronisessa
muodossapeatteelle
asiakkaidenluottotiedot (luottotietolausunto).
Ja niin edelleen.
Elektronisen tietopalvelun keskeisiiietuja on se, etta
tiedon arkistoinnista ei tarvitse huolehtia. Tietooankki
a r k i s t o i t i e d o n o u o l e s t a s iH. a l u t t a e s s rai e d o s t av o i o t t a a
paperitulostuksen ja eriissii tapauksissa tiedot voi
tallentaa tietolevylle myohempbii kayttda varten. Asiakaskohtaista tietoa haettaessa ei tarvitse tietaa missaDain
S u o m e a a s i a k a sr o i m i i . t i e d o t ) c i y t y v i i tp e l k d n n i m e n
perusteella. Tiirkein etu on kuitenkin se, etta tiedot
pystytaen paremmin pitamaan ajan tasalla ja tuoreina
kuin "vanhassa" jiirjestelmiissii,jossa kirjallisellapainotuotteella on tietty ennalta maaritelty ilmestymisviili.
Kaiken lisiiksi nykyaikainenelektroninentietopalveluon
viestinavannut uusiamahdollisuuksiavritvksensisdiselle
v ? i l i t y k s e l l-e m y c i sk ak s i s u u n i a i s e n a .
Niiyttiii siltii, etta on toteutumassa markkinamiesten
kauan sitten antama lupaus paperittomastakonttorista.

Risto Suviala
paetoimittaja

Emme voi eris tdrtyii kansqintiilisestii
epiiyarmuudesta, toimitusjohtaja Kari Nars totesi rattintola Kauppakillan
kokouksessa.

SUOMENTALOUDENILMAPTJNIARI
NAYTIAA PILUPOIIIAA
TALOUSKASVUSUOMESSAJA OECD:NALTJEELLA

Suomen talouden yleiskuntoneyttee h)ryelte:Inflaatio
on kurissa,maksuvalmiushyvii, markka vahva.
"Maailmantalouden kasvun heikkeneminen hidastaa
myiis Suomentaloudellistakasvua.Vuosi 1986 saattaa
olla vaikea", Helsingin Osakepankin toimitusjohtaja
Kari Narc sanoo.Nan kertoi Suomentalousniikvmistii
yhdistyksenkokouksessa14.3.
SUOMI
OECD

Suomi on talouden ihmemaa. Meillii on vapaata, puhdasta luontoa. Meillii on pisimmAt lomat ja h).vin jarjestetty
sosiaaliturva. Meill?i ei ote
te.rrorismiaeikii maanjeristyksra,
"Suomen talouden keskimaarainen kas!'uvauhti on ollut korkeampi kuin teollisuusmaiden yleensd", Kari Nars
mulstuttaa.

"Maailmantalouden
kasvu heikkenee"
Maailmantalouden kasvun
odotetaan heikkenevan lahi4

vuosina. Uhkatekijriin?i Nars
pitaa mm. protektionismia,
raha- ja valuuttaongelmia, velkakriisejii,
tatouspoliittisia
erehdyksiii, inflaatiota, riijiihdvsmeiste viiestcinkasvua ia
julkisen talouden ongelmii.
Niiden vaikutus on Narsin
mukaan vaikeastiarvioitavissa.
"Uusiksi kasvualoiksi nousevat biologia, elektroniikka ja
vaihtoehtoiset energianlahteet
sekd avaruuden ia meren hvvaksikaytttt", Nars sanob.
"Teknologiakilpailussa USA
pysyy edelleenkarjessa,mutta
kehitys on voimakkainta Tlynen meren altaan alueilla."
Maailmantalouden heikkeneminen hidastaa my<is Suomen taloudellista kasvua.
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"Korkotam siiilynee
melko korkeana"
Markkinarahan korko on
ollut ylimmill?iiin 18,5 %.
Korkotaso on laskenut viime
aikoina.
"Markkinakorot
ilmeisesti
alenevat taman keviiiin ja
kesin aikana, mahdollisesti
ruoden lopussajopa 12,5- 13
7o:n tasolle. Taman mydta
myds reaalikorko laskee hie-

man. Silti sepysyneeSuomessa
pitkaan melko korkeana. Koska inflaatio on pysynyt kurissa, 6-8 Va: reaalikorkotasomme on kansainvahsestivertaillen korkea", Nars sanoo,
Korkea reaalikorko jarruttaa investointeja ja hidastaa
tuotannon kasvua: "Yritykset
joutuvat miettimaan tarkasti,
mihin hankkeisiin kannattaa
lainarahalla ryhtya. Korkea
korkotaso johtaa valikoiviin ja
alhaisempiin investointeihin ja
yleensakin velkaantumisvauhdin viihenemiseen."

% MARKKINARAHANKORKO JA INFI,AAIIO 1975-84

"Suomen markka
pysyy vahvana"
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ToimitusjohtajaJukka Kurppa
Eficap Oy

Kehifvsyhtiii
Kehitysyhtidtoiminnan ideana on yhdistAA aloittavan tai
kasvuvaiheessa
olevan yrityksenliikeideanluomat mahdollisuudet ja kehitysyhtidn taloudellisetja henkiset resurssit. Kehitysyhtidn voimavarojen tukemana yritys voi yltAe
nopeampaan kasvuun ja yrityksen alkupereisten osakkaiden omistusosuuden suur€mpaanaryonnousuunkuinmuuten olisi mahdollista. Kehitysyhtid puolestaan saakorvauksen sijoittamalleen panokselle
oman osuulensa aryonnousuna ja maksuina yrityksille
myymistAan palveluista.
Kehitysyhtidt
rahoittavat
yrityksia osakepeiiomalla tai
muulla riskipiiiiomalla, jonka
tuotto on dippuvainen yrityksen menestyksesta. KehitysyhtiOt tukevat edellli mainitun

maaritelmAn
lisaksiosakkuusyritystensaliikkeenjohtoajatkuvalla konsultoinnilla ja
osallistumisellahallitustydskentelyyn.Keskeisen?i
piirteena
kehitysyhtidtoiminnan
Iuonteeseen
kuuluu edelleen
pyrkimysvapautua
osakkuuksista aikanaan, kun kehitystoim€npiteidentulokset ovat
realisoitunect kehitysyhtidn
osakkuudenarvon riittavana
ja
nousuna.UseilleSuomessa
muuallakintoimiville kehitvsyhtidille on yhteista mids
ammattitaitoistenrahoittajien
muooostamasuppeaomlstuspohja. Nain kehitysyhtidtoimintaa voidaan luonnehtia
kehittyneeksirahoitustoiminnaksi.
Aktiivinen osakkuusyritystenkehityksentukeminenerottaa kehitysyhtiot sijoitusyh-

kurssiheilahtelut
Dollarin
ovat historiallisesti ainutlaatuisen jyrkat. Narsin mukaan
195G ja 1960-lukujentasaisiin
kursseihin ei en?iiipa6stA.Heilahtelut tuottavat tietystl ongelmia edtyisesti yrityksille,
sek?iviejille etta tuojille.
"Muutokset kantautuvat
suoraan kansainvelisten valuuttakeskusten kautta Suomen valuuttamarkkinoille. Valitettavasti emme voi eristaytya kansainvalisesta epavarmuudesta."
Nars sanoo, etta valuuttakurssejaei voida ennustaaluotettavasti, silla niihin vaikuttavat kovin monet arvaamattomat tekijAt.
"Jos joku tallaisen viisastenkiven ldytaisi, han paasisi
valuuttaspekulaattorina hetkessli miljoniiiiriksi. Helpompaa on arvata oikein ravien
voittajahevonen kuin dollarin
kurssin kehitys."
asema nayttaA
"Markan
turvalliselta. sita piinkittaa
erittain hyva valuuttavaranto:
Hydkkaykset eivAt onnistu.
Suomen vakaa talouskehitys
pitae markankin vakaana."

"Ensi vuosivaikeampi"
Nars kuvaa tata vuotta kohtalaisen mukavaksi. Suomen
maksutase ja maksuvalmius
sailyvet hyvine, inflaatio pysynee kurissa. Konsensus on
kuitenkin vaarassamurentua.
"Ensi talven tyijmarkkinaratkaisut muodostavat tietyn
uhkatekijan", Nars sanoo.
"Tycimarkkinoilla tulee tapahtumaan liikehdintee."
"Vuosi 1986 saattaa olla
vaikea. Kansainvilinentalouskasvu arvioidaan heikoksi.
Suhdannekuva on ennustettavissa hyvin epavarmasti; vanhan hyvan ajan siiiinncillistii
aaltoilua ei ole enad olemassa.
Ydtysten probleemat kasvavat, kun toimintaolosuhteiden
muutoksia on vaikea ennustaa. Ta[A hetkela 15-25
maata on liihes konkurssitilassa velkaongelmiensatakia." tr

tictiste, jotka ovat puhtaassa
muodossaan jo markkinoilla
noteeratuista osakkeista muodostettuja osakerahastoja.Tavanomaisesta konsernista kehitysyhtidt osakkuusydtyksineen taas erottaa osakkuuden
tilapiiisyys ja siihen liittyvli
pyrkimys kehittea asiakasydtykset kykeneviksi toimimaan
ilman kehitysyhticin tukea.
Kehitysyhtidtoiminnan kenttii on niin laaja, ett5 se on
johtanut toimintaa harjoittavat kehitysyhtidt erikoistumaan yleensA taman kentan
osa-alueelle,esim. rahoitettavien yritysten kehitysvaiheen,
koon, toimialan, teknologian
tai maantieteellisen sijainnin
perusteella.Aloittayista ja voimakkaan kasvun vaiheessa
olevista yrityksista kehitysyhtididen toiminta on laajentunut kypsassavaiheessa
olevien
ja niiyritystensaneeraukseen
den valilla toteutettaviintoimialarationalisointijarjestelyihin.
Eri toimintamalleja omaksuneiden kehitysyhticjiden toiminnan erilaisia lehtdkohtia
voidaan luokitella seuraayasti:
- aloittavien yritysten kehittaminen
- kasvuydtysten kehittaminen
- toimialarationalisointijiirJestelyt
- saneeraus
- alue- ja tydllisyyspoliittisten tavoitteidentoteutus

Yritysten tarpeet
Tarpeen kehitysyhtirin toiminnalle luovat aloittavienja
pienten ylitysten tyypilliset
ongelmat: liikkeenjohdollisen
ja pddomien
asiantuntemuksen
puute naistAkeskeisimpinii.
Luettelonomais€sti€sitettynii tlypillisili pienen ja keskisuuren teollisuudenongelmia
ovat:
- yrittAjan koulutuksen riittamattdmyys
- rahortusja vakuudet
- tolminnan yksipuolisuus
- markkinoinnin suunnittelemattomuus
-tottumattomuus
paatdksentekoon
- sukulaisorganisaatio
- yleinen suunnittelunpuutlumlnen
-Jatkuva
tuotekehitystoimlnta
- yrittajan yksiniiisyys, keskustelukumppaneiden
puuttumrnen
Yritysten elamankaari on kulkemista aloittamisenvaikeuksien mydtA mahdollisesti kas6

vuun ja kukoistukseen. Kuitenkin johtuen alkuvuosiin
kasautuvista vaikeuksista suuri joukko muuten kannattavuus- ja kasvuedellytykset
omaavista firmoista pysahtyvat jatkuviin kriiseihin ja mahdollisestijoutuvat lopettamaan
tormrntansa.
Huolimatta yrityksen mahdollisesti suuristakin vaikeuksista, mikAli perusasetelmat
yhtidssaovat kunnossa,kehitysyhtid voi edella mainittuja
ongelmia ja pullonkauloja
poistamalla vapauttaa ydtyksen kasvuun ja sitA kautta
saatavaan hyvaan kannattavuuteen.

Sijoituskohteet
Kehitysyhtion sijoituskohdevalinta riippuu yhtidn omasta sijoituspolitiikastaja suuntautumisesta.Kaikille kehitysyhtidille yhteisiavatntakriteereita voisivat olla seuraavat:
- pateva ja luotettava organisaatio, varsinkin yritysjohto
- uusi,muttajo testattuliikeidea
- kapea, kansainvdlinenja
ittavan potentiaalin
omaava markkinasektori
- tekninen osaaminenkeskimaeraiste korkeampi
- toimrnta kannattavaa tai
helpoin toimenpitein muutettavissa kannattavaksi
- ongelmiasaaolla rahoituksen, hallinnon, nopean kasvun tal vrentrtolmlnnan
alueilla
Yhteenvetonatodetensijoituskohteiden tulee olla kehitysyhtion kanssaja tuellatoimiessaan kannattavia,kasvaviaja
kansainviilistyviii.Talte pohjalta yhteistydllalsaadaanmolempia osapuolia tyydyttava
taloudellinentulos.

Yhteistytimuodot
Selvimpi?i kehitysyhtidn toimintasektoreitapkt-yrityksen
kanssaovat:
- rahoituksenjarjestAminen
- ydttajan tyoskentelymoti
vaation yllapitaminen
- avustaminen markkinoinnissaja varsinkinviennissd
- systemaattisensuunnitt€lun opettaminen
- siseisenseurannanja laskennan jarjestaminen
- hallitustydskentely

vahvan lahtdkohdan kehitysyhti<itoiminnan kasvulle.Edelleen
kehitysyhtidtoiminnan
edellytyksi?i parantaa lisaantynyt kiinnostus riskisijoitukseen, mika taas puol€staan
edesauttaavehemmistdosuuksien realisointimahdollisuuksla.
Kehitysyhtidtoiminta
on
kasvava liiketoiminnan alue,
Kehitysyhtiiitoiminnan jolle yhtioitii on viime vuosina
syntynyt runsaasti lisiii ja usniikvmdt
koisin,etta tuleejatkossamy6s
syntymaan. Kehitysyhtididen
erilaiset toimintatavat jakavat
Ilmapiirin
kehittyminen nami selvasti eri ryhmiin ja
myonteisemmaksi ydtystoi- nein kehitysyhtidt vain osittain
minnalle - erityisesti pienten kilpailevat keskeneen. Ainayritysten merkityksen korostu- kin kaikille telle hetkella toiminen - kaupallisia sovellu- miville kehitysyhtidilleon riittuksia poikivan korkean tek- tavasti tekemist:i. Yhtidita,
nologian kehitysja ulkopuoli- jotka kaipaavat kehitysyhtidn
set asiantuntija-avuthyvdksi tukea, on riittavasti ja niitA
kayttctdn kypsyneenyritysjoh- syntyy jatkuvasti uusien ja
tajapolven nousu muodosta- kiinnostavienideoiden ympiivat tamen peiven Suomessa n l l e .

Jos neillA sektoreillavoidaan
tuoda yrittAjAlle apua, niikyy
se olennaisesti mytis yrityksen
kehityksessa, koska yritt?ijii
itse voi keskittyii niihin tdihin
ja tehtaviin,jotka hin parhait€n osaa eli tuotekehitykseen,
tuotantoonja markkinointiin.

TOIMIVAT KEHITYSYHTIOT
Kehitysyhti6idenosuusmaammeyrityskauppatoiminnasta ei ole ollut kovin suuri. Vuonna 1984ne olivat osallisina
noin 30 1'rityskaupassa,mikd merkitsee noin neUa
prosenttia kaikista tehdyista kaupoista. Se ei ole paljon
verrattunasiihen.kuinka paljon kehitysyhtioilletarjotaan
yrityksia. Mancon-yhtidilletarjotaannoin 20 yritystiijoka
VIIKKO.

Kehitysyhticiidenstoitukset painottuvat vAhemmistdosuuksienhankintaan. Vuoden 1984vritvskauooista70
p r o s e n t l i ao l i r d h e m m i s t c j o s u u k s i o
e sn t o j a . O n m y c i s
tapahtunut,etta kaksi kehitysyhtidtaon kumpikin mennyt
vAhemmistdosakkaaksi
samaanyhticicin.
Kehitysyhtidn ja sijoitusyhticinvalilla on olennainen
ero. Kehitysyhtidntarkoituksenaon vaikuttaapaatc;ksentekoon osakkuusydtyksessa.
Sijoitusyhtidodottaa osakkuusy tyksensAaNonnousua vaikuttamatta paatdksenteKoon.

T lii hetkellii toimivat kehitysyhtiiit
Eficap Oy
Oy Expaco Ab
Finvest Oy
Imatran SeudunKehitysyhtidOy
Keraspo Oy
Lakespo Oy
Mancon Oy
Manconor Oy
Marake Oy
Panostaja Oy
Patron Oy
Pikespo Oy
Porin Kehitysyhtio Oy
Posion Kehitysyhti<1
Oy
Sponsor Oy
Spontel Oy
Suomen YrityskehitysOy
Tekivo Oy
lalkeakosken Kehitysyhtid Oy
Alands InvestmentAb

Lappeenranta
Helsinki
Espoo
Imatra
Kajaani
Kemi
Pori
Pori
Helsinki
Tampere
Turku
Tampere
Pori
Posio
Helsinki
Helsinki
Helsinki
Helsinki
Valkeakoski
Maarianhamina

VUODEN 1985
LUOTTOMMS
Yhdistyksen hallitus on paettanyt ryhtya toimiin
Vuoden luottomiehen valitsemiseksi.Henkilcin valinta
tapahtuu yhteistyossa jdsenkunnan ja hallituksen
keskensiten, etta kukin jasen tekeeehdotuksenvuoden
luottomieheksija hallitus suorittaa ehdotustenja oman
tietamyksensepohjalta lopullisen ratkaisun.

Tavoite
Luotonannon merkitys kaupan alalla kasvaajatkuvasti. Vastaavasti luottokauppaa edistavet ja palvelevat
toimintamuodot monipuolistuvat ja tehostuvat. Luottoalalla toimivien henkilciiden osaamiselleasetetaan
kasvavia vaatimuksia.
Vuoden luottomies -kiloailun tavoitteenaon edistae
henkilokohtaista aloitteellisuutta vritvksen luottotehtdvisslja kiinniniia huomiotatehokkaanluottototmlnnanarvoon.

Valintaperusteet
Vuoden luottomiehen tulee tiyttiiii yksi seuraavista
vaatimuksista:
- henkilo on toiminut tuloksellisesti luottotehtavissii tai
- henkild on tehnyt luottoalan innovaation tai
- henkilcj on tehnyt luottoalaa tunnetuksi elinkeinoeliimiissiija viranomaisten keskuudessa.
Valintaperusteet ovat - kuten huomataan - hyvin
viiliAt. Keskeista on. ette henkil<in aloitteellinen
toimirta jatkuu edelleen.Toisin sanoen tulevaisuudessaon odotettavissalisiiii saalutuksia.
Yrityksen koolla, jossa henkilcj toimii, ei ole

merkitystii. Yritys voi siten olla pieni tai suuri. Sevoi
sijaita ja toimia missZi tahansa Suomessa; ei
viilttamatta piiiikaupunkiseudulla.
Valittavan henkilcin sukupuolella ei ole merkitystii
- kunhan se on. Jo muinaistenpaimentolaiskansojen
keskuudessaSamaaninaoli voinut olla niin mies kuin
nainen. Parhaimmillaan muuten luottomies toimii
kuin Samaani:parantaa sairaita, ennustaatulevaisuutta ja etsii kadonneita el2iimiZija esineitii.

Valintamenettely
Jiisen kirjoittaa oman ehdokkaansanimen, tehtavan,
yrityksen ja ehdotuksen perustelut oheiselle lomakkeelle. Ehdotuksen tekije jee tuntemattomaksi.
Lomake tulee palauttaa yhdistyksen hallitukselle
lomakkeessaolevaan osoitteeseen:
Luottomiehet - Kreditmbnnen r.y.
PL 891
OOlOl HELSINKI
Palautusaikapaettyy 30.09.1985.
Lopullisen valinnan tekee yhdistyksen hallitus.
Kilpailun tulos julkaistaan manaskuun alkupuolella
ilmestyvdsshLuottolinkissii4/85.

Palkinto
Vuoden1985luottomiesoalkitaan2.000markan

t unnustuspalkinnolla.
LisiiksihdnelleannetaanVuoden luottomies-diplomi. Palkinnot luovutetaanyhdistyksenvarsinaisessa
syyskokouksessa
21.11.1985.
jiisenille
Voittajaa pyydetiiiinpitemaenkokouksessa
esitelmavalintaanliittyvasteaihepiiristii.
Hallitus

Luottomiehet- Kreditmdnnen
PL 89I
HELSINKI
OO1OI

Luoffomiehet
liian vapaamielisiii?
"Vapaamielisyydestiimme
toteaisinvield senkin,ettajopa
alamme oma jesenyhdistys on
toistuvasti vuosien mittaan
sallinut ulkolaisten alan yrittAjien vapaasti mainostaa itseeAn jerjestamissiiiin tilaisuuksissa."
Tema on sanatarkka lainaus
toimitusjohtaja Tapani Turkin
Perimistoimisto Contant Ky:n
seminaarissa 21.11.1984 pitamasta alustuksesta.
Koska tassa ainoassa lauseessaon monta harhaanjohtavaa ja jopa totuudcnvastaista kohtaa, on pieni kommentti
paikallaan.
Luottomiehet ei ole pelkiistaan luottotietoalan yhdistys
vaan henkiloyhdistys,jonka
enemmisto koostuu luottotietojen kayttajista. Naiden kayttajien intressissaon ollut saada
uutta tietoa alalta. Kiinnostuksen kohteena on ollut ulkomaisten luottotietojen valittaminen Suomeen,jokaon aivan
eri asia kuin samassa yhteydessa esitetty suomalaisen
luottotietotoiminnan kaappaaminen ulkomaiseenomistukseen. Jos kilpailu ulkomaisista luottotiedoista kiristyy, niin siita ei ymmartAakseni koidu muuta kuin pelkkiiii
hyotya luottotietojen kayttajille. Puhe liiasta vapaamielisyydestasaa mielestAnioudon
sisiillcin.
Luottomiesten tilaisuuksiin
on pyritty saamaan korkeatasoisia luennoitsijoita, jotka
edustaisivat mahdollisimman

monipuolisesti luottoalan eri
puolia. Tiih?in joukkoon on
yhden kerran "eksynyt" Bo
Goransson, joka voidaan luokitella luottotietoalan ulkolaiseksi edustajaksi.
Jotta sanaa- toistuvastivoitaisiin kayttaa, pitaisi olla
ainakin toinen tapaus, mutta
kukaan jonka kanssa olen
asiasta keskustellut, ei teta
muista tapahtuneen.Jokainen
luennoitsija edustaa tietenkin
sitii firmaa, jonka palveluksessa han on, mutta esitelman
dnnastus mainospalaan on
jopr. ylliimainitussa tapauksessa varsin huono. Luottomiehet
antaa mainostilaa vain maksullisina ilmoituksina jiisenlehdessiiiin.
On kuitenkin selvad,etta ne
luottomiesten jasenet, jotka
aktiivisesti osallistuvat yhdistyksentilaisuuksiin,saavattaste vuorovaikuttamisesta seki
henkildkohtaista hyvaa etrA
goodwilliii myos fi rmalleen.
Kritiikin esittiiminenyhdistyksen toiminnastatulisi mielestani esittaA sen omassa
piiriss?i.N?iitii tilaisuuksiahan
ovat olleet sekii yhdistyksen
etta luottotietoalan neuvotteIukunnan kokoukset, joissa
Sinua Tapani Turkki ei ole
valitettavasti pitkiiiin aikaan
nahty.

YstAvallisin terveisin
Bengt Fagerholm
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LUOTONANTAJAYHDISTYS
KEHITTAA
PALVELUJAAN
Suomen Luotonantajayhdistys on viim€istelemassen.
vuoden kesteneen tietojerjestelmaprojektinsa tuottamia
luottotietopalveluja.
Projektin ensimmdinenndkyvA tulos oli viime lokakuussa kayttodnotettu taysin uudistettu kirjallinen luottotietoraportti. Pelkasta?inraportin ulkoasu ei uusiutunut,
vaan myds asiasisaltdalisattiin ja entisen tiedon eriiiden
yksityiskohtien esitystapaa
parannettiin. Tuloksena on
entista helppolukuisempi ja
kertovampi lausunto.
Edelliseen liittyen myds
puhelinpalvelu on paaosin
siirtynyt kAyttemaan paatteita

tietoja antaessaan.Tama nopeuttaa puhelinpalveluatuntuvasti, kunhan "vanhan arkiston" kayttd voidaan lopetlaa.
Kokonaan uutena palvelumuotona yhdistyksenjasenilla
on mahdollisuus kayttAa erityista valvontapalvelua.Toimeksiannetuistavalvottavista
raportoidaan halutussa laajuudessa kirjallisesti seke
maksuhairidt etta luottokelpoisuudenmuutokset.Naiden
impulssien perusteellavoi tilaaja ryhtya tarpeelliseksikatsomiinsatoimenpiteisiin,joko
tilata tuoreet luottotiedot, ottaa yhteyden asiakkaaseen
selvityksensaamiseksi,ryhtya
perintaanJne.
Toistaiseksi viimeisin tiillii
kertaa tuotettava uusi palvelumuoto on jAsenilletarjottava mahdollisuusottaa luottotiedot omalla tietokonepeatteella. Tame lienee luottotietojen "suurkuluttajille" houkutteleva tarjous, ja ennakkokiinnostus on
ollutkin
SLY:n mukaan suuri.
Yhdistys on myds kehittenyt ulkomaan luottotietopalvelujaan,TamAn vuoden alusta se on tehnyt yhteistyo- ja
yksinmyyntisopimuksenmaailman suurimman luottotietotoimiston, Dun & Bradstreet'in, USA, kanssa.Tamen seurauksena voidaan myds Suomesta tilata ulkomaisia luottotietoja satelliitin valityksella.
Parhaimmillaan
se
merkitsee vain muutaman
minuutin toimitusaikaa.

2$

Yhdistyksen tarkoituksena on edist:ie luotto- ja perintaalan tuntemusta ja kehityste j?irjestamell?ijesenilleen
alustus-, esitelmii-, keskustelu-ja tiedotustilaisuuksiayhdistyksentoimialaan kuuluvista kysymyksistii, harjoittaa
kustannus-,julkaisu-, kurssi- ja koulutustoimintaa seka
antaa maksuttomia lausuntoja.

JASENHAKEMUS

HAKIJANYKSILOINTI-JA OSOITETIEDOT(TEKSTATEN'}
Vastaanottaja

Sukunimi

LUOTTOMIEHET -

KREDITMANNEN R.Y.

Etunimet (kutsumanimeneteen *)
Jakeluosoite
Osoitetoimipaikka

Jiisennumero
Toimi

Yritys

Arro tai ammatti

Toimiala

Postinumero

Osoitetoimipaikka

Tehtevenimike
Teht;ivenluvaus (lyhyestil

HAEN LUOTTOMIEHET- KREDITMANNEN
R.YINJASENEKSTYLLA OLEVIN PERUSTEINSEKi
SITOUDUNNOUDATTAMAAN
YHDISTYKSENSAANTOJA
Paikkaja peiviiys

Hakijanallekirjoifus

PUOLLAMMEJASENHAKEMUSTA
(VAINJiSENET)
Nimi

Nimi

Nimen selvennys

Nimen selvennys

Toimipaikka (selvasti)

Toimipaikka(selvesti)

HALLITUKSENPAITOS

!

nyvaksvur

Puheenjohtajan-/sihteerinallekirjoitus

Jiisenhakemuksettoimitetaan yhdistyksensihteerille
luottopiiiillikkii Maija Ahvenaiselleosoitteella:
Oy Huolintakeskus Ab
Metsiliintie 2
00620Helsinki
(puh. 90-75621)

a a

aa aa

aa

a a

aa

MITA NYT LNNSAADANNOSSA
Tauon jiilkeen on aika katsoa, missdvaiheessa SISALTO Mietinto sisaltaa ehdotuksen kulutusluottoovat luottoalaa koskevat lainsiiiidzintohank- laiksi. Sitii sovellettaisiinluottoon, jonka elinkeinonharjoittaja tarjoaa tai antaa kuluttajalle kulutushyodykkeiden oskeet. Tiedot on keriitty Sanoma Oy:n yllii- tamista
varten. Lakia ei kuitenkaan sovellettaisikahta kuupitamasta Lextel-palvelusta,joka on kiiytettii- kautta lyhyempiin luottoihin eikii yleensiipankin myontevissii Telset-pii:itteellii. Tiedon tuottaja on miin luottoihin.
T i e r o j e na n t o ak u l u t u s l u o t o i spt aa r a n n e t t a i s i m
i nm . 5 e u Suomen Lakimiesliiton Kustannus Ov.
raavastl:
l'RITYSKIINNITYS

l) elinkeinonharjoittajan tulisi ilmoittaa muun muassaluoton todellinen vuosikorko,jota laskettaessa
olisi otettava
huomioon kaikki luoton ostajalleaiheuttamatlisdkustan-

VALMISTELU Yrityskiinnitystoimikunta,oikeusminis- N U K S C I .
terio, puheenjohtaja Ilmari Ojanen
2) kuluttajalle olisi annettava ennen hyodykekohtaiseen
luottoon perustuvan kirjallisen sopimuksentekoa eraita
VAIHEET Aserettu7.2.1980
luottoon liittyviii tietoja.
M i e t i n t d 1 2 .I 1 .1 9 8 1 : 5 6
Lausuntotiivistelmat julkaistu (lainvalmisteluosastonjul- Laissakiellettiiisiin
karsuja 7/82)
a ) k o h t u u t t o m i e nl u o t t o k u s t a n n u s l epne r i m i n e n
Hallituksenesitys190,/1983
b) arvoltaankohtuuttomienvakuuksienvaatiminen
Lakivaliokunnanmietinto 3/84;
c) vekselienja muittenjuoksevienvelkasitoumusten
kayttd
Yrityskiinnityslaki 24.8.1984/634
kulutusluottosuhteissa
d) sekii tratan keytt6 kulutusluottojen perimiskeinona
SEURAAVAKSI Laki tulee voimaan1.1.1986
Yrityskiinnitysasetustavalmistellaan.
SISALTO Yrityskiinnityslaki
- laajentaa yritysten mahdollisuuksia keyttaa irtainta RAHOITUSYHTEISOT
omaisuutta luoton vakuutenaja parantaayritystenrahoitusVALMISTELU
Rahoitusyhteisdtoimikunta,valtiovarainmahdollisuuksia
puheenjohtaja
Antti Hartikka, sihteeri Jorma
ministeriri,
- oikeuttaa kaikki kaupparekisteriin merkityt elinkeija Kari Liede
Tiihonen
nonharjoittajat kayttamaan yrityskiinnitystii
- korvaa vuonna 1923annetun irtaimistokiinnityslain
TARKOITUS
Selvittaa rahoitusyhteis<ij?ikoskevan lain- anlaa yrityskiinnitykselle paremman etuoikeusaseman saadannontarpeellisuusSuomessa
konkurssitilanteissakuin irtaimistokiinnityksellii on
VAIHEET Aseren
u 1 4 .l . 1 9 8 - siirtae kiinnitysviranomaisen tehtavat tuomioistuinlaiMietintri annettu 2.2.1984:2
tokseltapatentti-ja rekisterihallitukselle
SEURAAVAKSI Lainsiiidiintoi jatkovalmistellaan
VAIKUTUKSET Yrityskiinnityksestatullee nykyisti irtaimistokiinnitysta tarkeiimpi vakuusmuoto; vakuuksia
haettaneen3000-5000 kpl vuosittain
- Yrityskiinnitysasioiden toimituskirjoista kertynee leimaveroa I 050000 mk r altiolle vuosittain
- Veroviranomaisten tehostettavaDerintea:tAma aiheutraneekonkurssiinjoutumisra nykyisia aikaisemmassa
vaiheessa.

SISALTO Komitea on laatinut ehdotuksenhallituksen
esitykseksi
A Rahoitusyhtirilainsddtdmiseksr

B Seuraavienlakien muuttamiseksi:
- Pankkitarkastuslaki
- tllkomaalaisen oikeudesta omistaa suomalaisen
luottolaitoksenosakkeitaannettu laki
- Obligaatio- ja debentuurilainoista annettu laki
- Ulkomaalaisten sekd eraiden vhteisciien oikeud e s r a o m i s t a aj a h a l l i t a k i i n t e a t ao m a i s u u t t aa n n e t KULUTUSLUOTOT
tu laki
- Elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annettu laki
VALMISTELU
Kulutusluottotyoryhmii, oikeusminis- Taloudellisen kilpailun edistimisesti annettu
terici, puheenjohtaja Thomas Wilhelmsson, sihteeri Rauno
laki
Vanhanen
TARKOITUS
Valmistella kuluttaiansuoialaissa rarkoi- Ehdotetun uuden rahoitusyhticjlain mukaan
tettujentavaroidenja palvelustenyhieydess?i
mydnnert:iri?i Rahoitustoiminta on pankkien tavanomaisia antolailuottoja koskevaalainsiiiid?intciisekd arvioida tarvetta tarnausmuotoja taydentava rahoitusmuoto
kistaa muuta luottokauppaa seantelevealainsaadantde
- Rahoitusyhtion on oltava osakeyhticimuotoinen
VAIHEET Asetettu 3.7.1981
- Valtiovarainministerid mydntea anomuksestarahoitusMietinto 2.6.1982(lainvalmisteluosaston
yhtirille toimiluvan ja vahvistaa yhtidj?irjestyksen
julkaisu 8/1982)
- Viihimm?iisosakepiiiiomaolisi 5 milj. mk
SEURAAVAKSI
Hallituksen esitvs annettaneenvuoden - RahoitusyhticitolisivatpankkitarkastusvirastonvalvonNASSA
1985alussa.
l0

kokonaisuutta valmisteleva
2. Konkurssilainsaadanndn
tyoryhmaasetettu4.3.1982,puheenjohtajaGustafMdller.
VALMISTELU
Luottokorttiyhteisdtoimikunta, puheen- TEHTAVAT A. l,aatia esityskonkurssisaenndn
ositta!
johtaja Jussi Linnamo, sihteeri Arja Yakkat p. l7 M66
suudistukseksi
TARKOITUS Selvittiiii luottokorttiyhteiscijii koskevan B. Laatia muistioetuoikeussaanndstdn
kehittamisesG
lainsiiidiinnrin taroeellisuus Suomessa.Toimikunnan on C. Valmistellaoeriaateluonnos
muistakonkurssiuudistukkiinnitettava erityisesti huomiota luottokorttitoimintaa senosa-alueista.
harjoittavien yhteisojen toimiluvan tarpeellisuuteen,yhtei- SEURAAVAKSI Hallituksenesitvsliiketoimintakiellosta
sdmuotoon, ulkomaalaisenoikeuteenomistaa luottokortti- annettu29.3.1985
ja

LUOTTOKORTIT

yhteisdjii
harjoittaa luottokorttitoimintaa Suomessa,
luottokorttiyhteisojen mycintimien luottojen miiSriiaikaisuuteenja valvontaan. Toimikunnan tulee tehdii ehdotuksensahallituksen esityksenmuodossatarpeelliseksikatsotut ULOSOTTO
lainsiiidiintciehdotukset.
VALMISTELU
Ulosottolain kokonaisuudistusta valVAIHEET Asetetru8.3.1984
misteleva tyciryhmii, oikeusministeri<i,puheenjohtaja lainSEURAAVAKSI
Mietintd luovutetfi 22.3.1985
sdddintrjneuvos Kari Lehtola, oikeusministerici,p. I 8251
6/85)
TARKOITUS Laatia ehdotus.
A. ulosottolainsaidiinncin ja -hallinnon kokonaisuudistuksen periaatteiksi. Tavoitteena yhtenainen
ulosottolaki, johon pyritAan uudistamalla nykyisti
TIETOSUOJA
erir
lakia tarkoituksenmukaisin
VALMISTELU
Tietosuojakomitea,
oikeusministeriri, B. Hallituksen esityksen muotoon ulosottolain ulospuheenjohtaja Tapani Taskinen; jatkovalmisreluista huo- ottoperustetta ja -menettelya koskeviksi siiiinnciksiksi.
lehtii Anna-Riitta Wallin, oikeusministeri<i,puh 18251
Erityistii huomiota on kiinnitettevd oikeuspaikkaa koskevien
siiiinnristenjoustavuuteen,velallisensuojaanja ulosotTARKOITUS
Laatia hallituksen esitvksen muotoon ehkarttelevien
velallisten ulosoton tehostamiseen.
toa
dotusyksityistiihenkil<idko:kevienrierojenrekisterciinnissii
C. Hallituksen esityksen muotoon ehdotus ulosmitatun
noudatettaviksi siiinnriksiksi
omaisuuden realisointia ja kertyneen kauppahinnan jakoa
VAIHEET Asetettu8.5.1980
koskevien siiinnosten uudistamisesta.
Mietintd 22.12.1981:66
Lausuntokierros paattynyt, lausuntotiivistelmat julkaistu VAIHEET Asetettu25.2. 1982
mietintcj 26.8.1983 (lainvalmisteluosaston julkaisuja
(lainvalmisteluosastonjulkaisuja 10,/82)
9/1983)
SEURAAVAKSI
Hallituksen esitysannettaneenkevaalla
- ehdotus lain kiireellisimmiksi osauudistuksiksi.

r985
SISAIjTO Mietintdsisliltaaehdorukset:

l. Henkilcirekisterilaiksi +)
2. Laiksi tietosuojalautakunnasta ja tietosuoja-asiamiehesta
3. Laiksi yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain
muuttamrsesta

SEURAAVAKSI
Hallituksen esitys eduskunnalleannettaneen keviiiillii 1985

SISALTO Tyoryhmaesittaa:
1. Yksityiskohtaisets6dnnoksetsiita, mita tietoja velallinen
on velvollinen antamaan ulosottoviranomaiselle varallisuudestaan:omaisuus, velat, tulot, osoite, tydpaikka. Kirjanpitovelvollisen velallisenluovutettava kirjanpitokirjat ja
+) Laki olisi yleislaki, jolla vahvisrettaisiin keskeiset tie- -aineisto tarkastettavaksi.
tosuojaperiaatteetyleisestinoudatettaviksi. Rekisterinpitii- 2. Saanndkset elinkeinotulon ia erdiden aineettomien
jiille asetertaisiin
velvollisuushuolehriasiira,erta rekisierin oikeuksien luovutuksestamaksinavien korvaustenulospito on lain tavoitteiden mukaista. Vain rekisterin pitiijiin otosta. Paasaannonmukaan ammatin- tai liikkeenharjoittakannalta tarpeelliset rekisterit olisivat sallittuja. Yleispe- jan tai muun yrittajan urakkasopimuksen, hankintasopiriaatteisiin kuuluisi myris ns. arkaluontoisten tietojen rekis- muksen, kuljetussopimuksentai muun vastaavansopimukterciinnin rajoittaminen, virheellistentietojen oikeisemisvel- sen Derusteellasaamasta tulosta voitaisiin ulosmitata 20
vollisuus sekii tietojen luo\.'utuksenrajoittaminen ja muu prosenttia. Nykyisin elinkeinotuloa ei voida ulosmitata.
suojaus.Henkilcillii tulisi olla oikeus tarkastaa itsediin kos3. Saann6ksetasian siirtiimiseksi viran ouolesta ulosottokevat tiedot sekii rajoittaa naiden tietojen kaytumista eriiimieheltaitoiselle,kun siirtiivii ulosottomiesei voi panna
siin tarkoituksiin.
tuomiota taytentddn. My<is eriiitb muita €ytantoonpanoa
koskevia siiinnciksiii muutettaisiin.

KONKURSSI
VAIHEET l. Konkurssioikeuden
kehittemiskomitea.
oikeusministeri<i,
asetettu
21.3.1974.puheenjohtaja
JormaS.
Aalto, sihteeriHeimo Veniiliiinen,mietintri 1978:37
julkaisuja 14l
Lalluntotiivistelmi (lainvalmisteluosaston
1980).
ll
t

LUOTTOMIEHET - KREDITMANNEN R.Y:N

TOMOMUSIg8/.
Vuosi oli yhdistyksenkahdeskymmeneskolmastoimintavuosi.

Jiisenistii

Uusia jasenia hyvaksyttiin
yhdistykseen89, entisiiij?iseniii
erosi 14, pddasiassatehtavien
vaihtumisen tai eliikkeelle siirtymisen vuoksi. JasenmaarA
oli vuoden lopussa 686. Jiisenja jiisenmaksurekisteriyhdistettiin v. 1984 aikana ja
siirrettiin atklla hoidettavaksi, joten on perusteltuaodottaa
jasenrekist€rin palvelevan jdsenkuntaa entista paremmin.

Hallitus
Yhdistyksen hallitus toimi
seuraavassakokoonpanossa:
luottopaallikkd Bengt Fagerholm, puheenjohtaja (Oy
Electrolux Ab), toimistopaallikkd Pirjo Nurmi, varapuheenjohtaja (Eurocard Oy),
osastopedllikkct Aarno Koho,
rahastonhoitaja (KansallisOsake-Pankki),luottopaallikkd Kaarlo Oksa,sihteeri(Asea
Skandia Oy), luottopaallikkd
Maija Ahvenainen, kerhomestari (Oy Huolintakeskus Ab),
osastop?iiillikko HiLkan Broman, hallituksen jlisen 8.3.
1984alkaen(SuomenLuotonantajayhdistys), toimistopaAllikk<i Kimmo Hiinninen, hallituksen jasen 8.3.1984saakka
(Luottokontrolli Oy), luottopiiiillikkc; Jaakko Pohjanpelto,
hallituksen jiisen (E-osuuskunta EKA), osastopaallikkd
Risto Suviala, hallituksen jasen (KeskusosuusliikeHankkija), asianajaja Liisa Svinhufvud, hallituksen jesen
(Asianajotoimisto Liisa Svinhufvud Ky Advokatbyri Kb).

Tilintarkastajat
Yhdistyksen tilintarkastajiksi on valittu lakimies Anne
I-eppiilii-Nilsson, Aspo Oy ja

t2

pAekassanhoitajaTerttu Tommila, Luottokunta. Varatilintarkastajiksi on valittu luottopaallkkd
Ali
Parviainen,
Kymi-Strdmberg Oy ja hallintojohtaja Olavi Rummukainen, Tietoperinte Oy.

Koska yhdistyksen perintei- Kokouksessa hyvaksyttiin yhnen yhteistoiminta Rastor-in- distyksen tilinpaatos ja toistituutin kanssa ei ole riittenyt mintakertomusvuodelta 1983,
tyydyttamaan jasenistdn tar- esitettiin tilintarkastajienkerpeita, katsoi koulutustoimi- tomus seka mydnnettiin vaskunta viiltramettdmiiksi jiirjes- tuuvapaus tilivslvollisille. Kotiiii jlisenilleen luottoalan eri- kouksessa esitelmdi Justitia
koisseminaarin. Koulutustilai- International Ltd:n toimitussuustoteutettiin26.9.1984
Ho- johtaja Bo G<iranssonkansaintelli
Inter-Continentalissa. valisesteperinnastiija luottoLuennoitsijoiksi saatiin jouktietojen vAlityksestd. VarsinaiToimikunnat
ko alan huippuja; pliiyan en- nen syyskokous pidettiin
simmdisenluennonpiti oikeus- 22.I l. 1984.Hallituksen ehdoministeri Christoffer Taxell.
tus talousaryioksi hyvaksyttiin
Seminaariin
osallistui
79
muutoksitta. YhdistyksenhalToimikunnat ja luottotietoja
alan neuvottelukunta ovat yh- henkeii palaute oli kauttaal- Iitukseen valittiin erovuoroispositiivista,mika osoittaa ten tilalle lakimies Anne Lepteistydssahallituksen kanssa taan
(Aspo Oy), Iuotaktiivisesti toimineet yhdistyk- teman tyyppisten seminaarien piilli-Nilsson
tarpeellisuuden.
Toimikunta
topaallikkd
Pertti
Pennanen
ja
sen luottoalan hyyaksi.
on myds suunnitellut luotto- (Oy Kontino Ab) ja kamreeri
alan peruskoulutuksen jiirjes- Kaj Lundstr<im (Suomen Yhtemiste.
dyspankki Oy).
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin jaostopaA[ikkd
Luottotietoalan
Kaarlo Oksa ja varapuheenneuvottelukunta
johtajaksi Jaakko Pohjanpelfjlkomaantoimikunta
to.
Tilintarkastajiksi vuodeksi
Luottotietoalanneuvottelu1985 valittiin luottop:iallikkd
ja
kuntaan kuuluivat:
Ulkomaantoimikunnan pu- Ali Parviainen hallintojohluottopAallikkd Bengt Fa- heenjohtajanatoimi toimitus- taja Olavi Rummukainen. Vagerholm, puheenjohtaja (Oy johtaja
valittiin
Thomas Feodoroff ja ratilintarkastajiksi
Electrolux Ab), luottopAailik- jiisenina osastopaallikkcj Rai- kassapaellikkdOlavi Ruotsakcj Tom Ahlroos (Luotto- mo Jdrvisalo,toimistopaallik- lainen ja luottopaallikkct Pekkunta), toimitusjohtajaJuhani ko Pirjo Nurmi seka luotto- ka Tiilikainen.
(Luottokontrolli
Joenpelto
Luottotietoalanneuvottelupaallikkd Esko Salkola.
Oy), VTM LassiKantola (Suokuntaan
valittiin hallituksen
Ulkomaantoimikuntaon pimen Yhdyspankki Oy), toimi- tanyt aktiivisestiyhteyttaulko- uusi puheenjohtaja, jaostotusjohtaja Jarmo Karppi (Suo- maisiin sisaryhdistyksiin
ja ul- paallikkd Kaarlo Oksa,luottomen YritysrahoitusOy), toimi- komaiseenluottoalankehityk- piiiillikki; Bengt Fagerholmin
tusjohtaja Aulis Lindell (oy seen.Toimikuntaj?irjesti14.tilalle. Muilta osin kokoonUnion-Oljy Ab), Iuottopaal- 16.5.1984opintomatkan Tuk- pano sailyi ennallaan. KoIikkcj Jaakko Pohjanpelto (E- holmaan. Isantina jAsenillem- kouksessaoli paneelikeskusteosuuskunta EKA), toimitus- me toimivat Svenska Kredit- lu suomalaisenluottotietotoijohtaja Esko Tuovinen (Suominnan nykyisyydestaja tulemannafdreningenin jAsenet.
men Luotonantajayhdistys),
vaisuudesta, Alustuksen piti
toimitusjohtaja Tapani Turkki
toimitusjohtaja Esko Tuovi(Luottotieto r.y.),johtaja Taunen Suomen Luotonantajayhdistyksesta, paneeliin oli
no Valli (Kesko Oy).
Neuvottelukuntakokoontui Hallituksen
alustajan lisiiksi kutsuttu eduskokoukset
vuoden aikana kaksi kertaa ja
tajat Luottokontrolli Oy:stii,
kasitteli kokouksissaan rahoiLuottotieto r.y:sta, Luottotusyhteisdtoimikunnan mietutka Oy:sta sekAMaksutieto
Hallitus kokoontui l0 ker- Oy:sta.
tintoa ja ehdotusta henkildtaa. Hallitus antoi lausunnon
rekisterilaiksi.
valtiovarainministericille rahoitusyhteisotoimikunnan
mietinnosa sekii lausui k6sityksense oikeusministeri6n Muut kokoukset
lainvalmisteluosastollaehdoKoulutustoimikunta
tuksesta h€nkilctrekisterilaiksi.
Koulutustoimikunnan puheenjohtajana toimi asianajaja Liisa Svinhufvud ja jiiseninii
apulaisjohtaja Heikki Jartela, Varsinaisetkokoukset
toimistopaiillikkd Martti Kuurtamo, luottopaa[ikk<j Kaarlo
Oksa sekii luottopaalikko
Yhdistyksen varsinainen keJaakko Pohjanpelto.
vatkokous pidettiin 10.5.1984.

8.3.1984pidetyssiikokouksessaesitelmdi Kansallis-osake-Pankinjohtokunnan jdsen,
pankinjohtaja Simo Klriivii
pankkien y tysluotonannon
kdteereista.
20.9.1984pidetyssiikokouksessa piti Mr. Hans Seppen,
Philips International B.V:stA
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(Hollanri) esitelman Sales- tajanaon toiminut RisroSufinance
in a Transnalional
Com- vialaja toimitussihreerind
Mapany.Yhdistyksen
kokouksiin riitra HAmaliiinen.
osaltistui54-100 jasente.
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Vuonna 1983perusrettujAsenlehli Luortolinkki ilmestyi
suunnitelmanmukaisestinelja
kertaa. Lehri on jo lyhyen
olemassaolonsa
aikanaehtinyt
vakiinnuttaa paikkansa jAsenistcin tiedonvalirrajanAseka
kiinnostavanaalanaiheitamonipuolisestikasift€levanajulkaisuna. Lehden_roimitusneuvostoon ovat kuuluneet v,
1984 luortopaiillikk<i Bengr
Fagerholm. VTM Lassi Kantola. lakimies Anne LeppiiliiNilssonja osastopiiiillik
kri Risto Suviala.LehdenpZiiiroimir-

Vhdisryksen taloudellinen
asema on edelleen vakaa.
Vaikka tuloslaskelmav. 1984
osoirraakin alijiiiimli?i,on vireiin toiminnan iatkaminen
rdysin turvattu. Jiisenlehden
toimituskustannukse[on suurelta osin karertulehdenilmoirusruloilla.
Helsingissii
lJ. huhlikuuta l9g5
Bengt Fagerholm
puhienjoFtaja
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Turku
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ECA (EuropeanColledorsAssociation)on
Euroopanvienlipenndin €rikoisroimistojen
yhteistyoerjeslir,joka jukaisee vientiperintili
helpoiaviajultaisuia;

Kaarlo Oksa
sihteeri

I

I

perintiiiin
kansainviiliseen

. EcA-Newsleltels-tiede
tuslehti.SiiLiisrawosinelj?inneksir,
Uin tuor€eliiedot vientiperinti-
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IN GOD WE TRUST
All OthersPay Cash
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I Vieraspeiioma
I Siirt6vetat

6.234,15

I uosto-euoo
I Oma Daaoma
l.l.l9s4
I
Alijaema
31.12.1984

47.986,84
9.180,17
38.806.67

4!!40,82

Kahvila
SiiiiksmiienSilta

KOKOUSKUTSU
- Kreditm?innen
Luottomiehet
r.v:nvarsinainenkeviitkokous
nidetiiiin
torstaina16.5.1985
klo 17.00alkaenHelsingissii.
ravintolaSvenska
Klubbenissa,
osoiteMaurinkatu
6.
Kokouksessa
klisitelliiiin:
| | siiiintbjenI $:sstimainitutasiat
2l muutasiat
3l' luottokunnan
toimitusiohtaia
SennoJvrktimtikertoo luottokorftimarkkinoiden
nykytila5ta
ia luottbkorttiyhteisiitoimikunnan
mietinndstli.
jtilkeenon tilaisuusnauttiayhieineniltapala.
Kokouksen
Tervetuloa!
- l(reditmlinnen
luottomiehet
r.y.
Hallitus
HU0M.Ennakkoilmoittautuminen
kokoukseen/ruokaiosallistumisesta
puh.628706.
luunviimeistiiiintiistaina14.5.1985
Kokousajatsyksyllii 1985
Uudetjdsenet

Yhdistyksenseuraavatkokouksetpidettiiin26.9.ja
21.I 1. (varsinainensyyskokous).
Kokouksetovat torstaisinja alkavatkello 17.00.
Yhdistyksen
h a i l i t u s o nk o - L u o t t o r i e t o t u t k i i a
Paikat
ilmoitetaankokouskutsuienvhtevdessa.
kouksessaan14.3.1985
hyvAk- Timo Partanen
jdsenet:
M
e
r
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00260HELSINKI
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Luottotietotutkija
Jouko Moisio
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00260HELSTNKT
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Rahoitussuunninelija
Juha Penttild
Turun SeudunOsuuspankki
Maariankatu 4
2oloo TIIRKII
puh 92l-332555
Luottotietotutkija
Jarkko Pitkinen
SuomenLuotonantajayhdistys

r {anncrheim
intie 15A
i , r r o un a r r r - a * ,
puh 90-4'1161
I
Osastosihteeri

Marja Sipiliiinen
SuomenLuotonantajayhdistys
Mannerheimintiel5 A
(](]260HELSINKI

suo-.n-iuoionuntajayhdistyspuh 90-44161I
15A
Perintakonsultti
Mannerheimintie
Bjiirn Wilkman
O(]260HELSINKI
p u h .9 0 - 4 4 1 6 1 1
Oy Credit Ab
lormlrusjonraja
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puh e0-14'1055

rupJ-1"p-linhhi
Peiitoimittaja
R i s t oS u v i a l a
p u h . ( 9 0 )1 2 9 1 2 0 , 1
ToiInitusneurosto
K a a r l o O k s a ( p u h .t o h t .)
p u h . ( 9 0 )4 0 a2 4 3 8
B e n g tF a g e r h o l m
p u h . ( 9 0 )6 5 E8 5 5
Anne Lepp515-Nilsson
p u h . ( 9 0 ) 7 E 26 l I
P e r t t iP e n n a n e n
p u h . ( 9 0 ) 1 92 6 1
l oimitussihteeri
M a r i i t t a H i im d l d i n e n
Toimituksenosoite
L u o t t o m i e h e-t
Kreditmannen
r.l-.
PL 1t9l
0 0 1 0 1H e l s i n k i

Valokuvaaja
Erkki Markko
Pankkiyhteydet
SYP-Senaatintori
200138-490509
SHOP-Mikonkatu
5'72302-421294
HOP-Keskusta
300010-4467
Ilmoitushinnat
2/ | s. 2400 mk
l / l s . 1 8 0 0m k ( r a k a s i v u )
l / l s . 1 3 0 0m k ( m u u ts i v u r )
l , z 2s . 7 5 0 m k
l,/,1s. 500 mk
1 , / 8s . 3 0 0 m k
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