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Elektroninen
tietopalvelu
"Onko tietoa nakynyt?" joutuu yrityksissA yhd harvempi
tuskailemaan siirryttaessa taloudellisessa paatdksenteossa
elektronisten tietopankkien kayttddn. Taloudellisen tie-
don puute sindnsd ei ole aikoihin ollut ongelma, vaan
tiedon saatavuus helposti, nopeasti ja edullisesti. Tieto-
pankkien kaytdlle on vieldkin esteend sellaiset ji irjestel-
mat, joita on vaikea oppia kayttamaan, joilla on pitkiit
vastausajat ja paljon linjahiiiri<iiti i ja jotka ovat seka
perustamis- etta kayttokustannuksiltaan kalli ita.

Luottopaatdsten tekemisen tueksi on jo olemassa varsin
laaja tietopalvelu elektronisessa muodossa. Vanhin tieto-
pankki t?ill i i alalla on yritystietopankki, jossa on
tarkeimmat dedot suurimpien suomalaisten yritysten
hallinnosta, li iketoiminnasta, omistussuhteista, tytar- ja
osakkuusyhtiriista seka toiminnan tuloksesta. Samoihin
aikoihin luotiin talousuutisarkisto, joka seuraa talous-
elaman tapahtumia yrityksittii inja toimialoittain. Seu-
rannassa on kaikki Suomessa ilmestyvlt sanomalehdet
ja  ta louseldman er iko is j  u lka is  u ja.

Viranomaisten toteamat maksuhiiiricit ovat jo pari
vuotta olleet saatavilla elektronista tiedonvelitysta kayt-
taen. Kulutusluottohairidt ennen viranomaiskasittelya
saatiin paatekayttoisiksi viime syksynii.

Ylempien oikeusasteiden oikeustapaukset sekd oikeus-
kirjallisuusviitteet ovat olleet jo usean vuoden pddte-
kayttoisia. Uusin tietopankki juridiikan alalla on lain-
saadentdkatsaus, jossa seurataan taloudellista toimintaa
koskevaa lainsaadantotyot?i. Tietopankki raportoi tyon
edistymisestii ja ennakoi lainsaAdantohankkeen vaiku-
tuksia.

Hiljattain on saatu kayttodn tiedosto, joka kertoo
konkurssivelalliset ja konkurssiyrityksen johdossa ja
hallinnossa olleet henkilot. Viela tana keveana on tulossa
tietopankki, josta saa elektronisessa muodossa peatteelle
asiakkaiden luottotiedot (luottotietolausunto).

Ja niin edelleen.
Elektronisen tietopalvelun keskeisiii etuja on se, etta

tiedon arkistoinnista ei tarvitse huolehtia. Tietooankki
ark is to i  t iedon ouolestas i .  Halut taessa r iedosta vo i  o t taa
paperitulostuksen ja eriissii tapauksissa tiedot voi
tallentaa tietolevylle myohempbii kayttda varten. Asiakas-
kohtaista tietoa haettaessa ei tarvitse tietaa missaDain
Suomea as iakas ro imi i .  t iedot  )c iy tyv i i t  pe lkdn n imen
perusteella. Tiirkein etu on kuitenkin se, etta tiedot
pystytaen paremmin pitamaan ajan tasalla ja tuoreina
kuin "vanhassa" ji irjestelmiissii, jossa kirjallisella paino-
tuotteella on tietty ennalta maaritelty ilmestymisviil i.
Kaiken lisiiksi nykyaikainen elektroninen tietopalvelu on
avannut uusia mahdollisuuksia vritvksen sisdiselle viestin-
v?i l i tyksel le  -  mycis  ka ks isuunia isena.

Niiyttiii siltii, etta on toteutumassa markkinamiesten
kauan sitten antama lupaus paperittomasta konttorista.

Risto Suviala
paetoimittaja



Emme v oi eris tdrtyii kansqintiilisestii
ep iiyarmuudesta, toimitusjohtaja Ka-
ri Nars totesi rattintola Kauppakillan
kokouksessa.

SUOMEN TALOUDEN ILMAPTJNIARI
NAYTIAA PILUPOIIIAA

TALOUSKASVU SUOMESSA JA OECD:N ALTJEELLA
Suomen talouden yleiskunto neyttee h)ryelte: Inflaatio
on kurissa, maksuvalmius hyvii, markka vahva.
"Maailmantalouden kasvun heikkeneminen hidastaa
myiis Suomen taloudellista kasvua. Vuosi 1986 saattaa
olla vaikea", Helsingin Osakepankin toimitusjohtaja
Kari Narc sanoo. Nan kertoi Suomen talousniikvmistii
yhdistyksen kokouksessa 14.3.

Suomi on talouden ihme-
maa. Meillii on vapaata, puh-
dasta luontoa. Meillii on pisim-
mAt lomat ja h).vin jarjestetty
sosiaaliturva. Meill?i ei ote
te.rrorismia eikii maanjeristyk-
sra,

"Suomen talouden keski-
maarainen kas!'uvauhti on ol-
lut korkeampi kuin teollisuus-
maiden yleensd", Kari Nars
mulstuttaa.

"Maailmantalouden
kasvu heikkenee"

Maailmantalouden kasvun
odotetaan heikkenevan lahi-
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vuosina. Uhkatekijriin?i Nars
pitaa mm. protektionismia,
raha- ja valuuttaongelmia, vel-
kakriisejii, tatouspoliittisia
erehdyksiii, inflaatiota, riijiih-
dvsmeiste viiestcinkasvua ia
julkisen talouden ongelmii.
Niiden vaikutus on Narsin
mukaan vaikeasti arvioitavissa.

"Uusiksi kasvualoiksi nou-
sevat biologia, elektroniikka ja
vaihtoehtoiset energianlahteet
sekd avaruuden ia meren hv-
vaksikaytttt", Nars sanob.
"Teknologiakilpailussa USA
pysyy edelleen karjessa, mutta
kehitys on voimakkainta Tly-
nen meren altaan alueilla."

Maailmantalouden heikke-
neminen hidastaa my<is Suo-
men taloudellista kasvua.

"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 lopussa jopa 12,5 - 13
7o:n tasolle. Taman mydta
myds reaalikorko laskee hie-

SUOMI
OECD

man. Silti se pysynee Suomessa
pitkaan melko korkeana. Kos-
ka inflaatio on pysynyt kuris-
sa, 6-8 Va: reaalikorkota-
somme on kansainvahsesti ver-
taillen korkea", Nars sanoo,

Korkea reaalikorko jarrut-
taa investointeja ja hidastaa
tuotannon kasvua: "Yritykset
joutuvat miettimaan tarkasti,
mihin hankkeisiin kannattaa
lainarahalla ryhtya. Korkea
korkotaso johtaa valikoiviin ja
alhaisempiin investointeihin ja
yleensakin velkaantumisvauh-
din viihenemiseen."

0
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HOP:N, KOP:N JA SYP:N MARKKINAOSUUDET
RAHALAITOSTEN MK-OTTOI"AINAUKSESTA 19t0.E4. %

14.5 14.9

"Suomen markka
pysyy vahvana"

Dollarin kurssiheilahtelut
ovat historiallisesti ainutlaa-
tuisen jyrkat. Narsin mukaan
195G ja 1960-lukujen tasaisiin
kursseihin ei en?iii pa6stA. Hei-
lahtelut tuottavat tietystl on-
gelmia edtyisesti yrityksille,
sek?i viejille etta tuojille.

"Muutokset kantautuvat
suoraan kansainvelisten va-
luuttakeskusten kautta Suo-
men valuuttamarkkinoille. Va-
litettavasti emme voi eristay-
tya kansainvalisesta epavar-
muudesta."

Nars sanoo, etta valuutta-
kursseja ei voida ennustaa luo-
tettavasti, silla niihin vaikutta-
vat kovin monet arvaamatto-
mat tekijAt.

"Jos joku tallaisen viisas-
tenkiven ldytaisi, han paasisi
valuuttaspekulaattorina het-
kessli miljoniiiiriksi. Helpom-
paa on arvata oikein ravien
voittajahevonen kuin dollarin
kurssin kehitys."

"Markan asema nayttaA
turvalliselta. sita piinkittaa
erittain hyva valuuttavaranto:
Hydkkaykset eivAt onnistu.
Suomen vakaa talouskehitys
pitae markankin vakaana."

"Ensi vuosi vaikeampi"

Nars kuvaa tata vuotta koh-
talaisen mukavaksi. Suomen
maksutase ja maksuvalmius
sailyvet hyvine, inflaatio py-
synee kurissa. Konsensus on
kuitenkin vaarassa murentua.

"Ensi talven tyijmarkkina-
ratkaisut muodostavat tietyn
uhkatekijan", Nars sanoo.
"Tycimarkkinoilla tulee tapah-
tumaan liikehdintee."

"Vuosi 1986 saattaa olla
vaikea. Kansainvilinentalous-
kasvu arvioidaan heikoksi.
Suhdannekuva on ennustetta-
vissa hyvin epavarmasti; van-
han hyvan ajan siiiinncillistii
aaltoilua ei ole enad olemassa.
Ydtysten probleemat kasva-
vat, kun toimintaolosuhteiden
muutoksia on vaikea ennus-
taa. Ta[A hetkela 15-25
maata on liihes konkurssitilas-
sa velkaongelmiensa takia." tr

Toimitusjohtaja Jukka Kurppa
Eficap Oy

Kehifvsyhtiii
Kehitysyhtidtoiminnan idea-
na on yhdistAA aloittavan tai
kasvuvaiheessa olevan yrityk-
sen li ikeidean luomat mahdol-
lisuudet ja kehitysyhtidn ta-
loudell iset ja henkiset resurs-
sit. Kehitysyhtidn voimavaro-
jen tukemana yritys voi yltAe
nopeampaan kasvuun ja yri-
tyksen alkupereisten osakkai-
den omistusosuuden suur€m-
paanaryonnousuunkuinmuu-
ten olisi mahdollista. Kehitys-
yhtid puolestaan saa korvauk-
sen sijoittamalleen panokselle
oman osuulensa aryonnousu-
na ja maksuina yrityksille
myymistAan palveluista.

Kehitysyhtidt rahoittavat
yrityksia osakepeiiomalla tai
muulla riskipiiiiomalla, jonka
tuotto on dippuvainen yrityk-
sen menestyksesta. Kehitys-
yhtiOt tukevat edellli mainitun

maaritelmAn lisaksi osakkuus-
yritystensa liikkeenjohtoa jat-
kuvalla konsultoinnilla ja
osallistumisella hallitustyds-
kentelyyn. Keskeisen?i piirtee-
na kehitysyhtidtoiminnan
Iuonteeseen kuuluu edelleen
pyrkimys vapautua osakkuuk-
sista aikanaan, kun kehitys-
toim€npiteiden tulokset ovat
realisoitunect kehitysyhtidn
osakkuuden arvon riittavana
nousuna. Useille Suomessa ja
muuallakin toimiville kehitvs-
yhtidille on yhteista mids
ammattitaitoisten rahoittajien
muooostama suppea omlstus-
pohja. Nain kehitysyhtidtoi-
mintaa voidaan luonnehtia
kehittyneeksi rahoitustoimin-
naksi.

Aktiivinen osakkuusyritys-
ten kehityksen tukeminen erot-
taa kehitysyhtiot sijoitusyh-



tictiste, jotka ovat puhtaassa
muodossaan jo markkinoilla
noteeratuista osakkeista muo-
dostettuja osakerahastoja. Ta-
vanomaisesta konsernista ke-
hitysyhtidt osakkuusydtyksi-
neen taas erottaa osakkuuden
tilapiiisyys ja siihen liittyvli
pyrkimys kehittea asiakasyd-
tykset kykeneviksi toimimaan
ilman kehitysyhticin tukea.

Kehitysyhtidtoiminnan kent-
tii on niin laaja, ett5 se on
johtanut toimintaa harjoitta-
vat kehitysyhtidt erikoistu-
maan yleensA taman kentan
osa-alueelle, esim. rahoitetta-
vien yritysten kehitysvaiheen,
koon, toimialan, teknologian
tai maantieteellisen sijainnin
perusteella. Aloittayista ja voi-
makkaan kasvun vaiheessa
olevista yrityksista kehitysyh-
tididen toiminta on laajentu-
nut kypsassa vaiheessa olevien
yritysten saneeraukseen ja nii-
den vali l la toteutettaviin toimi-
alarationalisointijarjestelyihin.

Eri toimintamalleja omak-
suneiden kehitysyhticjiden toi-
minnan erilaisia lehtdkohtia
voidaan luokitella seuraayasti :
- aloittavien yritysten kehit-

taminen
- kasvuydtysten kehittami-

nen
- toimialarationalisointijiir-

Jestelyt
- saneeraus
- alue- ja tydll isyyspoli itt is-

ten tavoitteiden toteutus

Yritysten tarpeet

Tarpeen kehitysyhtirin toi-
minnalle luovat aloittavien ja
pienten ylitysten tyypil l iset
ongelmat: l i ikkeenjohdoll isen
asiantuntemuksen ja pddomien
puute naistA keskeisimpinii.

Luettelonomais€sti €sitetty-
nii tlypillisili pienen ja keski-
suuren teoll isuuden ongelmia
ovat:
- yrittAjan koulutuksen ri it-

tamattdmyys
- rahortus ja vakuudet
- tolminnan yksipuolisuus
- markkinoinnin suunnitte-

lemattomuus
-tottumattomuus paatdk-

sentekoon
- sukulaisorganisaatio
- yleinen suunnittelun puut-

lumlnen
-Jatkuva tuotekehitystoi-

mlnta
- yrittajan yksiniiisyys, kes-

kustelukumppaneiden
puuttumrnen

Yritysten elamankaari on kul-
kemista aloittamisen vaikeuk-
sien mydtA mahdollisesti kas-
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vuun ja kukoistukseen. Kui-
tenkin johtuen alkuvuosiin
kasautuvista vaikeuksista suu-
ri joukko muuten kannatta-
vuus- ja kasvuedellytykset
omaavista firmoista pysahty-
vat jatkuviin kriiseihin ja mah-
dollisesti joutuvat lopettamaan
tormrntansa.

Huolimatta yrityksen mah-
dollisesti suuristakin vaikeuk-
sista, mikAli perusasetelmat
yhtidssa ovat kunnossa, kehi-
tysyhtid voi edella mainittuja
ongelmia ja pullonkauloja
poistamalla vapauttaa ydtyk-
sen kasvuun ja sitA kautta
saatavaan hyvaan kannatta-
vuuteen.

Sijoituskohteet

Kehitysyhtion sijoituskoh-
devalinta riippuu yhtidn omas-
ta sijoituspolit i ikasta ja suun-
tautumisesta. Kaikil le kehitys-
yhtidil le yhteisia vatntakritee-
reita voisivat olla seuraavat:
- pateva ja luotettava orga-

nisaatio, varsinkin yritys-
johto

- uusi, muttajo testattu l i ike-
idea

- kapea, kansainvdlinen ja
ittavan potentiaalin

omaava markkinasektori
- tekninen osaaminen keski-

maeraiste korkeampi
- toimrnta kannattavaa tai

helpoin toimenpitein muu-
tettavissa kannattavaksi

- ongelmia saa olla rahoituk-
sen, hallinnon, nopean kas-
vun tal vrentrtolmlnnan
alueil la

Yhteenvetona todeten sijoitus-
kohteiden tulee olla kehitys-
yhtion kanssa ja tuella toimies-
saan kannattavia, kasvavia ja
kansainvii l istyvii i . Talte poh-
jalta yhteistydllal saadaan mo-
lempia osapuolia tyydyttava
taloudell inen tulos.

Yhteistytimuodot

Selvimpi?i kehitysyhtidn toi-
mintasektoreita pkt-yrityksen
kanssa ovat:
- rahoituksen jarjestAminen
- ydttajan tyoskentelymoti

vaation yllapitaminen
- avustaminen markkinoin-

nissa ja varsinkin viennissd
- systemaattisen suunnitt€-

lun opettaminen
- siseisen seurannan ja las-

kennan jarjestaminen
- hall itustydskentely

Jos neil lA sektoreil la voidaan
tuoda yrittAjAlle apua, niikyy
se olennaisesti mytis yrityksen
kehityksessa, koska yritt?ijii
itse voi keskittyii niihin tdihin
ja tehtaviin, jotka hin parhai-
t€n osaa eli tuotekehitykseen,
tuotantoon ja markkinointi in.

Kehitysyhtiiitoiminnan
niikvmdt

Ilmapiirin kehittyminen
myonteisemmaksi ydtystoi-
minnalle - erityisesti pienten
yritysten merkityksen korostu-
minen - kaupallisia sovellu-
tuksia poikivan korkean tek-
nologian kehitys ja ulkopuoli-
set asiantunti ja-avut hyvdksi
kayttctdn kypsyneen yritysjoh-
tajapolven nousu muodosta-
vat tamen peiven Suomessa

vahvan lahtdkohdan kehitys-
yhti<itoiminnan kasvulle. Edel-
leen kehitysyhtidtoiminnan
edellytyksi?i parantaa lisaan-
tynyt kiinnostus riskisijoituk-
seen, mika taas puol€staan
edesauttaa vehemmistdosuuk-
sien realisointimahdoll isuuk-
sla.

Kehitysyhtidtoiminta on
kasvava liiketoiminnan alue,
jolle yhtioit i i  on viime vuosina
syntynyt runsaasti lisiii ja us-
koisin, etta tuleejatkossa my6s
syntymaan. Kehitysyhtididen
erilaiset toimintatavat jakavat
nami selvasti eri ryhmiin ja
nein kehitysyhtidt vain osittain
kilpailevat keskeneen. Aina-
kin kaikil le telle hetkella toi-
mivil le kehitysyhtidil le on ri it-
tavasti tekemist:i. Yhtidita,
jotka kaipaavat kehitysyhtidn
tukea, on ri ittavasti ja niitA
syntyy jatkuvasti uusien ja
kiinnostavien ideoiden ympii-
n  l le .

TOIMIVAT KEHITYSYHTIOT

Kehitysyhti6iden osuus maamme yrityskauppatoiminnas-
ta ei ole ollut kovin suuri. Vuonna 1984 ne olivat osall isina
noin 30 1'rityskaupassa, mikd merkitsee noin neUa
prosenttia kaikista tehdyista kaupoista. Se ei ole paljon
verrattuna siihen. kuinka paljon kehitysyhtioil le tarjotaan
yrityksia. Mancon-yhtidil le tarjotaan noin 20 yritysti i joka
VI IKKO.

Kehitysyhticiiden stoitukset painottuvat vAhemmistd-
osuuksien hankintaan. Vuoden 1984 vritvskauooista 70
prosent l ia  o l i  rdhemmis tc josuuks ien  os to ja .  On myc is
tapahtunut, etta kaksi kehitysyhtidta on kumpikin mennyt
vAhemmistdosakkaaksi samaan yhticicin.

Kehitysyhtidn ja sijoitusyhticin vali l la on olennainen
ero. Kehitysyhtidn tarkoituksena on vaikuttaa paatc;ksen-
tekoon osakkuusydtyksessa. Sijoitusyhtid odottaa osak-
kuusy tyksensA aNonnousua vaikuttamatta paatdksen-
teKoon.

T lii hetkellii toimivat kehitysyhtiiit

Eficap Oy
Oy Expaco Ab
Finvest Oy
Imatran Seudun Kehitysyhtid Oy
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 Yrityskehitys Oy
Tekivo Oy
lalkeakosken Kehitysyhtid Oy
Alands Investment Ab

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
kesken siten, etta kukin jasen tekee ehdotuksen vuoden
luottomieheksi ja hallitus suorittaa ehdotusten ja oman
tietamyksense pohjalta lopullisen ratkaisun.

Tavoite

Luotonannon merkitys kaupan alalla kasvaa jatkuvas-
ti. Vastaavasti luottokauppaa edistavet ja palvelevat
toimintamuodot monipuolistuvat ja tehostuvat. Luot-
toalalla toimivien henkilciiden osaamiselle asetetaan
kasvavia vaatimuksia.

Vuoden luottomies -kiloailun tavoitteena on edistae
henkilokohtaista aloitteellisuutta vritvksen luotto-
tehtdvissl  ja k i innini ia huomiota tehokkaan luotto-
totmlnnan arvoon.

Valintaperusteet

Vuoden luottomiehen tulee tiyttiiii yksi seuraavista
vaatimuksista:

- henkilo on toiminut tuloksellisesti luottotehta-
vissii tai

- henkild on tehnyt luottoalan innovaation tai
- henkilcj on tehnyt luottoalaa tunnetuksi elin-

keinoeliimiissii ja viranomaisten keskuudessa.

Valintaperusteet ovat - kuten huomataan - hyvin
viiliAt. Keskeista on. ette henkil<in aloitteellinen
toimirta jatkuu edelleen. Toisin sanoen tulevaisuu-
dessa on odotettavissa lisiiii saalutuksia.

Yrityksen koolla, jossa henkilcj toimii, ei ole

merkitystii. Yritys voi siten olla pieni tai suuri. Se voi
sijaita ja toimia missZi tahansa Suomessa; ei
viilttamatta piiiikaupunkiseudulla.

Valittavan henkilcin sukupuolella ei ole merkitystii
- kunhan se on. Jo muinaisten paimentolaiskansojen
keskuudessa Samaanina oli voinut olla niin mies kuin
nainen. Parhaimmillaan muuten luottomies toimii
kuin Samaani: parantaa sairaita, ennustaa tulevaisuut-
ta ja etsii kadonneita el2iimiZi ja esineitii.

Valintamenettely

Jiisen kirjoittaa oman ehdokkaansa nimen, tehtavan,
yrityksen ja ehdotuksen perustelut oheiselle lomak-
keelle. Ehdotuksen tekije jee tuntemattomaksi.
Lomake tulee palauttaa yhdistyksen hallitukselle
lomakkeessa olevaan osoitteeseen:

Luottomiehet - Kreditmbnnen r.y.
PL 891
OOlOl HELSINKI

Palautusaika paettyy 30.09. 1985.
Lopullisen valinnan tekee yhdistyksen hallitus.

Kilpailun tulos julkaistaan manaskuun alkupuolella
ilmestyvdssh Luottolinkissii 4/85.

Palkinto

Vuoden 1985 luottomies oalkitaan 2.000 markan
t unnustuspalkinnolla. Lisiiksi hdnelle annetaan Vuo-
den luottomies -diplomi. Palkinnot luovutetaan yh-
distyksen varsinaisessa syyskokouksessa 21.11.1985.
Voittajaa pyydetiiiin pitemaen kokouksessa jiisenille
esitelma valintaan liittyvaste aihepiiristii.

Hallitus

Luottomiehet - Kreditmdnnen

PL 89I

OO1OI HELSINKI



Luoffomiehet
liian vapaamielisiii?

l-K""d;;i-
kirja
Mukana Suomen konkurs-
sit vuosilta 1978-1985"Vapaamielisyydestiimme

toteaisin vield senkin, ettajopa
alamme oma jesenyhdistys on
toistuvasti vuosien mittaan
sallinut ulkolaisten alan yrit-
tAjien vapaasti mainostaa it-
seeAn jerjestamissiiiin tilai-
suuksissa."

Tema on sanatarkka lainaus
toimitusjohtaja Tapani Turkin
Perimistoimisto Contant Ky:n
seminaarissa 21.11.1984 pita-
masta alustuksesta.

Koska tassa ainoassa lau-
seessa on monta harhaanjoh-
tavaa ja jopa totuudcnvastais-
ta kohtaa, on pieni kommentti
paikallaan.

Luottomiehet ei ole pelkiis-
taan luottotietoalan yhdistys
vaan henkiloyhdistys, jonka
enemmisto koostuu luottotie-
tojen kayttajista. Naiden kayt-
tajien intressissa on ollut saada
uutta tietoa alalta. Kiinnos-
tuksen kohteena on ollut ulko-
maisten luottotietojen valitta-
minen Suomeen,joka on aivan
eri asia kuin samassa yhtey-
dessa esitetty suomalaisen
luottotietotoiminnan kaap-
paaminen ulkomaiseen omis-
tukseen. Jos kilpailu ulko-
maisista luottotiedoista kiris-
tyy, niin siita ei ymmartAakse-
ni koidu muuta kuin pelkkiiii
hyotya luottotietojen kaytta-
j i l le. Puhe li iasta vapaamieli-
syydesta saa mielestAni oudon
sisii l lcin.

Luottomiesten ti laisuuksiin
on pyritty saamaan korkeata-
soisia luennoitsijoita, jotka
edustaisivat mahdollisimman

monipuolisesti luottoalan eri
puolia. Tiih?in joukkoon on
yhden kerran "eksynyt" Bo
Goransson, joka voidaan luo-
kitella luottotietoalan ulko-
laiseksi edustajaksi.

Jotta sanaa - toistuvasti -
voitaisiin kayttaa, pitaisi olla
ainakin toinen tapaus, mutta
kukaan jonka kanssa olen
asiasta keskustellut, ei teta
muista tapahtuneen. Jokainen
luennoitsija edustaa tietenkin
sitii firmaa, jonka palvelukses-
sa han on, mutta esitelman
dnnastus mainospalaan on
jopr. ylliimainitussa tapaukses-
sa varsin huono. Luottomiehet
antaa mainostilaa vain mak-
sullisina ilmoituksina jiisen-
lehdessiiiin.

On kuitenkin selvad, etta ne
luottomiesten jasenet, jotka
aktiivisesti osallistuvat yhdis-
tyksen ti laisuuksiin, saavat tas-
te vuorovaikuttamisesta seki
henkildkohtaista hyvaa etrA
goodwill i i i  myos fi rmalleen.

Krit i ikin esitt i iminen yhdis-
tyksen toiminnasta tulisi mie-
lestani esittaA sen omassa
piiriss?i. N?iit i i  t i laisuuksiahan
ovat olleet sekii yhdistyksen
etta luottotietoalan neuvotte-
Iukunnan kokoukset, joissa
Sinua Tapani Turkki ei ole
valitettavasti pitkiiiin aikaan
nahty.

YstAvallisin terveisin

Bengt Fagerholm

r yli 6.000 konkurssia seka
o myds ns. salaiset konkurssit .
. 7.000 nimen henkilcihakemisto

konk.yht. jo hto hen kilij ista.
llmesw 4 kertaa vuodessa atk-listauksena, saastii-
tilaushinta 2.400 nVv.l 4 numerolta. Tilaukset
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LUOTONANTAJAYHDISTYS
KEHITTAA
PALVELUJAAN

VUODEN LUOTTOMIES 1985

Suomen Luotonantajayh-
distys on viim€istelemasse n.
vuoden kesteneen tietojerjes-
telmaprojektinsa tuottamia
luottotietopalveluja.

Projektin ensimmdinen nd-
kyvA tulos oli vi ime lokakuus-
sa kayttodnotettu taysin uu-
distettu kirjall inen luottotie-
toraportti. Pelkasta?in rapor-
tin ulkoasu ei uusiutunut,
vaan myds asiasisaltda l isat-
ti in ja entisen tiedon erii iden
yksityiskohtien esitystapaa
parannetti in. Tuloksena on
entista helppolukuisempi ja
kertovampi lausunto.

Edell iseen li i ttyen myds
puhelinpalvelu on paaosin
siirtynyt kAyttemaan paatteita

tietoja antaessaan. Tama no-
peuttaa puhelinpalvelua tun-
tuvasti, kunhan "vanhan ar-
kiston" kayttd voidaan lopet-
laa.

Kokonaan uutena palvelu-
muotona yhdistyksen jasenil la
on mahdoll isuus kayttAa eri-
tyista valvontapalvelua. Toi-
meksiannetuista valvottavista
raportoidaan halutussa laa-
juudessa kirjall isesti seke
maksuhairidt etta luottokel-
poisuuden muutokset. Naiden
impulssien perusteella voi t i-
laaja ryhtya tarpeell iseksi kat-
somiinsa toimenpiteisiin, joko
ti lata tuoreet luottotiedot, ot-
taa yhteyden asiakkaaseen
selvityksen saamiseksi, ryhtya
perintaan Jne.

Toistaiseksi viimeisin tiillii
kertaa tuotettava uusi palve-
lumuoto on jAsenil le tarjotta-
va mahdoll isuus ottaa luotto-
tiedot omalla tietokonepeat-
teella. Tame lienee luottotie-
tojen "suurkuluttaji l le" hou-
kutteleva tarjous, ja ennak-
kokiinnostus on ollutkin
SLY:n mukaan suuri.

Yhdistys on myds kehitte-
nyt ulkomaan luottotietopal-
velujaan, TamAn vuoden alus-
ta se on tehnyt yhteistyo- ja
yksinmyyntisopimuksen maa-
ilman suurimman luottotieto-
toimiston, Dun & Bradstreet'-
in, USA, kanssa. Tamen seu-
rauksena voidaan myds Suo-
mesta ti lata ulkomaisia luot-
totietoja satell i i t in valityksel-
la. Parhaimmillaan se
merkitsee vain muutaman
minuutin toimitusaikaa.

I
I



2 $ Yhdistyksen tarkoituksena on edist:ie luotto- ja perinta-
alan tuntemusta ja kehityste j?irjestamell?i jesenilleen
alustus-, esitelmii-, keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia yh-
distyksen toimialaan kuuluvista kysymyksistii, harjoittaa
kustannus-, julkaisu-, kurssi- ja koulutustoimintaa seka
antaa maksuttomia lausuntoja.

JASENHAKEMUS

HAKIJAN YKSILOINTI- JA OSOITETIEDOT (TEKSTATEN'}

Vastaanottaja

LUOTTOMIEHET - KREDITMANNEN R.Y.

Jiisennumero

Toimi Yri tys

Sukunimi

Etunimet (kutsumanimen eteen *)

Jakeluosoite

Arro tai ammatt i

Osoitetoimipaikka

Toimiala

Postinumero Osoitetoimipaikka

Tehtevenimike

Teht; iven luvaus ( lyhyesti l

HAEN LUOTTOMIEHET - KREDITMANNEN R.YIN JASENEKST YLLA OLEVIN PERUSTEIN SEKi
SITOUDUN NOUDATTAMAAN YHDISTYKSEN SAANTOJA

Paikka ja peiviiys Hakijan allekirjoifus

PUOLLAMME JASENHAKEMUSTA (VAIN JiSENET)
Nimi Nimi

Nimen selvennys Nimen selvennys

Toimipaikka (selvasti) Toimipaikka (selvesti)

Puheenjohtajan-/sihteerin allekirjoitus

HALLITUKSEN PAITOS

! 
nyvaksvur

Jiisenhakemukset toimitetaan yhdistyksen sihteerille
luottopiiiillikkii Maija Ahvenaiselle osoitteella:

Oy Huolintakeskus Ab
Metsiliintie 2
00620 Helsinki
(puh. 90-75 621)
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MITA NYT LNNSAADANNOSSA
Tauon jiilkeen on aika katsoa, missd vaiheessa
ovat luottoalaa koskevat lainsiiiidzintohank-
keet. Tiedot on keriitty Sanoma Oy:n yllii-
pitamasta Lextel-palvelusta, joka on kiiytettii-
vissii Telset-pii:itteellii. Tiedon tuottaja on
Suomen Lakimiesliiton Kustannus Ov.

l'RITYSKIINNITYS

VALMISTELU Yrityskiinnitystoimikunta, oikeusminis-
terio, puheenjohtaja Ilmari Ojanen

VAIHEET Aserettu 7.2.1980
Miet in td 12.  I  1 .  1981:56
Lausuntotiivistelmat julkaistu (lainvalmisteluosaston jul-
karsuja 7 /82)
Hallituksen esitys 190,/ 1983
Lakivaliokunnanmietinto 3/84;
Yrityskiinnityslaki 24.8.1984/ 634

SEURAAVAKSI Laki tulee voimaan 1.1.1986
Yrityskiinnitysasetusta valmistellaan.

SISALTO Yrityskiinnityslaki
- laajentaa yritysten mahdollisuuksia keyttaa irtainta
omaisuutta luoton vakuutena ja parantaa yritysten rahoitus-
mahdollisuuksia
- oikeuttaa kaikki kaupparekisteriin merkityt elinkei-
nonharjoittajat kayttamaan yrityskiinnitystii
- korvaa vuonna 1923 annetun irtaimistokiinnityslain
- anlaa yrityskiinnitykselle paremman etuoikeusaseman
konkurssitilanteissa kuin irtaimistokiinnityksellii on
- siirtae kiinnitysviranomaisen tehtavat tuomioistuinlai-
tokselta patentti- ja rekisterihallitukselle

VAIKUTUKSET Yrityskiinnityksesta tullee nykyisti ir-
taimistokiinnitysta tarkeiimpi vakuusmuoto; vakuuksia
haettaneen 3000-5000 kpl vuosittain
- Yrityskiinnitysasioiden toimituskirjoista kertynee lei-
maveroa I 050 000 mk r altiolle vuosittain
- Veroviranomaisten tehostettava Derintea: tAma aiheut-
ranee konkurssiin joutumisra nykyisia aikaisemmassa vai-
heessa.

KULUTUSLUOTOT
VALMISTELU Kulutusluottotyoryhmii, oikeusminis-
terici, puheenjohtaja Thomas Wilhelmsson, sihteeri Rauno
Vanhanen

TARKOITUS Valmistella kuluttaiansuoialaissa rarkoi-
tettujen tavaroiden ja palvelusten yhieydess?i mydnnert:iri?i
luottoja koskevaa lainsiiiid?intcii sekd arvioida tarvetta tar-
kistaa muuta luottokauppaa seantelevea lainsaadantde
VAIHEET Asetettu 3.7.1981

Mietinto 2.6. 1982 (lainvalmisteluosaston
julkaisu 8/1982)

SEURAAVAKSI Hallituksen esitvs annettaneenvuoden
1985 alussa.

l 0

SISALTO Mietinto sisaltaa ehdotuksen kulutusluotto-
laiksi. Sitii sovellettaisiin luottoon, jonka elinkeinonharjoit-
taja tarjoaa tai antaa kuluttajalle kulutushyodykkeiden os-
tamista varten. Lakia ei kuitenkaan sovellettaisi kahta kuu-
kautta lyhyempiin luottoihin eikii yleensii pankin myonte-
miin luottoihin.

T iero jen antoa k u lutus luoto is ta parannet ta is i in  mm. 5eu-
raavastl:

l) elinkeinonharjoittajan tulisi ilmoittaa muun muassa luo-
ton todellinen vuosikorko, jota laskettaessa olisi otettava
huomioon kaikki luoton ostajalle aiheuttamat lisdkustan-
NUKSCI.

2) kuluttajalle olisi annettava ennen hyodykekohtaiseen
luottoon perustuvan kirjallisen sopimuksen tekoa eraita
luottoon liittyviii tietoja.

Laissa kiellettii isiin

a)  kohtuut tomien luot tokustannuslen per iminen
b) arvoltaan kohtuuttomien vakuuksien vaatiminen
c) vekselien ja muitten juoksevien velkasitoumusten kayttd
kulutusluottosuhteissa
d) sekii tratan keytt6 kulutusluottojen perimiskeinona

RAHOITUSYHTEISOT
VALMISTELU Rahoitusyhteisdtoimikunta, valtiovarain-
ministeriri, puheenjohtaja Antti Hartikka, sihteeri Jorma
Tiihonen ja Kari Liede

TARKOITUS Selvittaa rahoitusyhteis<ij?i koskevan lain-
saadannon tarpeellisuus Suomessa

VAIHEET Aseren u 14.  l .198-
Mietintri annettu 2.2. 1984:2

SEURAAVAKSI Lainsiiidiintoi jatkovalmistellaan

SISALTO Komitea on laatinut ehdotuksen hallituksen
esitykseksi

A Rahoitusyhtirilain sddtdmiseksr

B Seuraavien lakien muuttamiseksi:
- Pankkitarkastuslaki
- tllkomaalaisen oikeudesta omistaa suomalaisen
luottolaitoksen osakkeita annettu laki
- Obligaatio- ja debentuurilainoista annettu laki
- Ulkomaalaisten sekd eraiden vhteisciien oikeu-
desra omistaa ja  hal l i ta  k i in teata omaisuut ta annet-
tu laki
- Elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annettu laki
- Taloudellisen kilpailun edistimisesti annettu
laki

Ehdotetun uuden rahoitusyhticjlain mukaan
- Rahoitustoiminta on pankkien tavanomaisia antolai-
nausmuotoja taydentava rahoitusmuoto
- Rahoitusyhtion on oltava osakeyhticimuotoinen
- Valtiovarainministerid mydntea anomuksesta rahoitus-
yhtirille toimiluvan ja vahvistaa yhtidj?irjestyksen
- Viihimm?iisosakepiiiioma olisi 5 milj. mk
- Rahoitusyhticit olisivatpankkitarkastusvirastonvalvon-
NASSA
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LUOTTOKORTIT
VALMISTELU Luottokorttiyhteisdtoimikunta, puheen-
johtaja Jussi Linnamo, sihteeri Arja Yakkat p. l7 M66

TARKOITUS Selvittiiii luottokorttiyhteiscijii koskevan
lainsiiidiinnrin taroeellisuus Suomessa. Toimikunnan on
kiinnitettava erityisesti huomiota luottokorttitoimintaa
harjoittavien yhteisojen toimiluvan tarpeellisuuteen, yhtei-
sdmuotoon, ulkomaalaisen oikeuteen omistaa luottokortti-
yhteisdjii ja harjoittaa luottokorttitoimintaa Suomessa,
luottokorttiyhteisojen mycintimien luottojen miiSriiaikai-
suuteen ja valvontaan. Toimikunnan tulee tehdii ehdotuk-
sensa hallituksen esityksen muodossa tarpeelliseksi katsotut
lainsiiidiintciehdotukset.

VAIHEET Asetetru 8.3.1984

SEURAAVAKSI Mietintd luovutetfi 22.3.1985
6/85)

TIETOSUOJA
VALMISTELU Tietosuojakomitea, oikeusministeriri,
puheenjohtaja Tapani Taskinen; jatkovalmisreluista huo-
lehtii Anna-Riitta Wallin, oikeusministeri<i, puh 18251
TARKOITUS Laatia hallituksen esitvksen muotoon eh-
dotus yksityistii henkil<id ko:kevien rierojen rekisterciinnissii
noudatettaviksi siiinnriksiksi

VAIHEET Asetettu 8.5.1980
Mietintd 22. 12. 1981:66

Lausuntokierros paattynyt, lausuntotiivistelmat julkaistu
(lainvalmisteluosaston julkaisuja 10,/82)
SEURAAVAKSI Hallituksen esitys annettaneen kevaalla
r985
SISAIjTO Mietintd sisliltaa ehdorukset:
l. Henkilcirekisterilaiksi +)

2. Laiksi tietosuojalautakunnasta ja tietosuoja-asiamie-
hesta

3. Laiksi yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain
muuttamrsesta

+) Laki olisi yleislaki, jolla vahvisrettaisiin keskeiset tie-
tosuojaperiaatteet yleisesti noudatettaviksi. Rekisterin pitii-
j i i l le asetertaisiin velvollisuus huolehria siira, erta rekisierin
pito on lain tavoitteiden mukaista. Vain rekisterin pitiijiin
kannalta tarpeelliset rekisterit olisivat sallittuja. Yleispe-
riaatteisiin kuuluisi myris ns. arkaluontoisten tietojen rekis-
terciinnin rajoittaminen, virheellisten tietojen oikeisemisvel-
vollisuus sekii tietojen luo\.'utuksen rajoittaminen ja muu
suojaus. Henkilcillii tulisi olla oikeus tarkastaa itsediin kos-
kevat tiedot sekii rajoittaa naiden tietojen kaytumista eriii-
siin tarkoituksiin.

KONKURSSI
VAIHEET l. Konkurssioikeuden kehittemiskomitea. oi-
keusministeri<i, asetettu 21.3. 1974. puheenjohtaja Jorma S.
Aalto, sihteeri Heimo Veniiliiinen, mietintri 1978:37
Lalluntotiivistelmi (lainvalmisteluosaston julkaisuja 14l
1980).

2. Konkurssilainsaadanndn kokonaisuutta valmisteleva
tyoryhma asetettu 4.3.1982, puheenjohtaja Gustaf Mdller.
TEHTAVAT A. l,aatia esitys konkurssisaenndn ositta!
suudistukseksi
B. Laatia muistio etuoikeussaanndstdn kehittamisesG
C. Valmistella oeriaateluonnos muista konkurssiuudistuk-
sen osa-alueista.
SEURAAVAKSI Hallituksen esitvs liiketoimintakiellosta
annettu 29.3.1985

ULOSOTTO
VALMISTELU Ulosottolain kokonaisuudistusta val-
misteleva tyciryhmii, oikeusministeri<i, puheenjohtaja lain-
sdddintrjneuvos Kari Lehtola, oikeusministerici, p. I 825 1

TARKOITUS Laatia ehdotus.
A. ulosottolainsaidiinncin ja -hallinnon kokonais-
uudistuksen periaatteiksi. Tavoitteena yhtenainen
ulosottolaki, johon pyritAan uudistamalla nykyisti
lakia tarkoituksenmukaisin erir
B. Hallituksen esityksen muotoon ulosottolain ulos-
ottoperustetta ja -menettelya koskeviksi siiiinnciksiksi.
Erityistii huomiota on kiinnitettevd oikeuspaikkaa koske-
vien siiiinnristen joustavuuteen, velallisen suojaan ja ulosot-
toa karttelevien velallisten ulosoton tehostamiseen.
C. Hallituksen esityksen muotoon ehdotus ulosmitatun
omaisuuden realisointia ja kertyneen kauppahinnan jakoa
koskevien siiinnosten uudistamisesta.

VAIHEET Asetettu 25.2. 1982
mietintcj 26.8.1983 (lainvalmisteluosaston julkaisuja
9/1983)
- ehdotus lain kiireellisimmiksi osauudistuksiksi.

SEURAAVAKSI Hallituksen esitys eduskunnalle annet-
taneen keviiiillii 1985

SISALTO Tyoryhmaesittaa:

1. Yksityiskohtaiset s6dnnokset siita, mita tietoja velallinen
on velvollinen antamaan ulosottoviranomaiselle varalli-
suudestaan: omaisuus, velat, tulot, osoite, tydpaikka. Kir-
janpitovelvollisen velallisen luovutettava kirjanpitokirjat ja
-aineisto tarkastettavaksi.

2. Saanndkset elinkeinotulon ia erdiden aineettomien
oikeuksien luovutuksesta maksinavien korvausten ulos-
otosta. Paasaannon mukaan ammatin- tai liikkeenharjoitta-
jan tai muun yrittajan urakkasopimuksen, hankintasopi-
muksen, kuljetussopimuksen tai muun vastaavan sopimuk-
sen Derusteella saamasta tulosta voitaisiin ulosmitata 20
prosenttia. Nykyisin elinkeinotuloa ei voida ulosmitata.

3. Saann6kset asian siirtiimiseksi viran ouolesta ulosotto-
mieheltai toiselle, kun siirti ivii ulosottomies ei voi panna
tuomiota taytentddn. My<is eriiitb muita €ytantoonpanoa
koskevia siiinnciksiii muutettaisiin.

l l



TOMOMUSIg8/.
Vuosi oli yhdistyksen kah-
deskymmeneskolmas toi-
mintavuosi.

Jiisenistii

Uusia jasenia hyvaksyttiin
yhdistykseen 89, entisiii j?iseniii
erosi 14, pddasiassa tehtavien
vaihtumisen tai eliikkeelle siir-
tymisen vuoksi. JasenmaarA
oli vuoden lopussa 686. Jiisen-
ja j i isenmaksurekisteri yhdis-
tetti in v. 1984 aikana ja
siirrettiin atklla hoidettavak-
si, joten on perusteltua odottaa
jasenrekist€rin palvelevan jd-
senkuntaa entista paremmin.

LUOTTOMIEHET - KREDITMANNEN R.Y:N

Hallitus

Yhdistyksen hallitus toimi
seuraavassa kokoonpanossa:
luottopaallikkd Bengt Fager-
holm, puheenjohtaja (Oy
Electrolux Ab), toimistopaal-
likkd Pirjo Nurmi, varapu-
heenjohtaja (Eurocard Oy),
osastopedllikkct Aarno Koho,
rahastonhoitaja (Kansall is-
Osake-Pankki), luottopaall ik-
kd Kaarlo Oksa, sihteeri (Asea
Skandia Oy), luottopaall ikkd
Maija Ahvenainen, kerhomes-
tari (Oy Huolintakeskus Ab),
osastop?iiillikko HiLkan Bro-
man, hall ituksen jl isen 8.3.
1984 alkaen (Suomen Luoton-
antajayhdistys), toimistopaAl-
likk<i Kimmo Hiinninen, halli-
tuksen jasen 8.3.1984 saakka
(Luottokontrolli Oy), luotto-
piiiillikkc; Jaakko Pohjanpelto,
hallituksen jiisen (E-osuus-
kunta EKA), osastopaall ikkd
Risto Suviala, hallituksen ja-
sen (Keskusosuusli ike Hank-
kija), asianajaja Liisa Svin-
hufvud, hall ituksen jesen
(Asianajotoimisto Liisa Svin-
hufvud Ky Advokatbyri Kb).

Luottotietoalan neuvottelu-
kuntaan kuuluivat:

luottopAallikkd Bengt Fa-
gerholm, puheenjohtaja (Oy
Electrolux Ab), luottopAail ik-
kcj Tom Ahlroos (Luotto-
kunta), toimitusjohtaja Juhani
Joenpelto (Luottokontrolli
Oy), VTM Lassi Kantola (Suo-
men Yhdyspankki Oy), toimi-
tusjohtaja Jarmo Karppi (Suo-
men Yritysrahoitus Oy), toimi-
tusjohtaja Aulis Lindell (oy
Union-Oljy Ab), Iuottopaal-
Iikkcj Jaakko Pohjanpelto (E-
osuuskunta EKA), toimitus-
johtaja Esko Tuovinen (Suo-
men Luotonantajayhdistys),
toimitusjohtaja Tapani Turkki
(Luottotieto r.y.), johtaja Tau-
no Vall i (Kesko Oy).

Neuvottelukunta kokoontui
vuoden aikana kaksi kertaa ja
kasitteli kokouksissaan rahoi-
tusyhteisdtoimikunnan mie-
tintoa ja ehdotusta henkild-
rekisteri laiksi.

Koulutustoimikunta

pAekassanhoitaja Terttu Tom-
mila, Luottokunta. Varatilin-
tarkastajiksi on valittu luotto-
paallkkd Ali Parviainen,
Kymi-Strdmberg Oy ja hallin-
tojohtaja Olavi Rummukai-
nen, Tietoperinte Oy.

Toimikunnat

Toimikunnat ja luottotieto-
alan neuvottelukunta ovat yh-
teistydssa hall ituksen kanssa
aktiivisesti toimineet yhdistyk-
sen ja luottoalan hyyaksi.

Luottotietoalan
neuvottelukunta

Koska yhdistyksen perintei-
nen yhteistoiminta Rastor-in-
stituutin kanssa ei ole riittenyt
tyydyttamaan jasenistdn tar-
peita, katsoi koulutustoimi-
kunta viiltramettdmiiksi jiirjes-
tiiii jlisenilleen luottoalan eri-
koisseminaarin. Koulutustilai-
suus toteutetti in 26.9.1984 Ho-
tell i  Inter-Continentalissa.
Luennoitsijoiksi saatiin jouk-
ko alan huippuja; pliiyan en-
simmdisen luennon piti oikeus-
ministeri Christoffer Taxell.

Seminaariin osall istui 79
henkeii ja palaute oli kauttaal-
taan positi ivista, mika osoittaa
teman tyyppisten seminaarien
tarpeell isuuden. Toimikunta
on myds suunnitellut luotto-
alan peruskoulutuksen jiirjes-
temiste.

fjlkomaantoimikunta

Ulkomaantoimikunnan pu-
heenjohtajana toimi toimitus-
johtaja Thomas Feodoroff ja
jiisenina osastopaallikkcj Rai-
mo Jdrvisalo, toimistopaall ik-
ko Pirjo Nurmi seka luotto-
paall ikkd Esko Salkola.

Ulkomaantoimikunta on pi-
tanyt akti ivisesti yhteytta ulko-
maisiin sisaryhdistyksiin ja ul-
komaiseen luottoalan kehityk-
seen. Toimikunta j?irjesti 14.-
16.5. 1984 opintomatkan Tuk-
holmaan. Isantina jAsenil lem-
me toimivat Svenska Kredit-
mannafdreningenin jAsenet.

Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontui l0 ker-
taa. Hall itus antoi lausunnon
valtiovarainministericille ra-
hoitusyhteisotoimikunnan
mietinnosa sekii lausui k6si-
tyksense oikeusministeri6n
lainvalmisteluosastolla ehdo-
tuksesta h€nkilctrekisterilaiksi.

Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen varsinainen ke-
vatkokous pidetti in 10.5. 1984.

Kokouksessa hyvaksyttiin yh-
distyksen tilinpaatos ja toi-
mintakertomus vuodelta 1983,
esitetti in t i l intarkastajien ker-
tomus seka mydnnettiin vas-
tuuvapaus tilivslvollisille. Ko-
kouksessa esitelmdi Justitia
International Ltd:n toimitus-
johtaja Bo G<iransson kansain-
valiseste perinnasti i ja luotto-
tietojen vAlityksestd. Varsinai-
nen syyskokous pidetti in
22. I l. 1984. Hall ituksen ehdo-
tus talousaryioksi hyvaksyttiin
muutoksitta. Yhdistyksen hal-
Iitukseen valittiin erovuorois-
ten tilalle lakimies Anne Lep-
piilli-Nilsson (Aspo Oy), Iuot-
topaall ikkd Pertti Pennanen
(Oy Kontino Ab) ja kamreeri
Kaj Lundstr<im (Suomen Yh-
dyspankki Oy).

Hall ituksen puheenjohta-
jaksi valitt i in jaostopaA[ikkd
Kaarlo Oksa ja varapuheen-
johtajaksi Jaakko Pohjanpel-
to .

Tilintarkastajiksi vuodeksi
1985 valitt i in luottop:iall ikkd
Ali Parviainen ja hall intojoh-
taja Olavi Rummukainen. Va-
ratilintarkastajiksi valittiin
kassapaell ikkd Olavi Ruotsa-
lainen ja luottopaallikkct Pek-
ka Tii l ikainen.

Luottotietoalan neuvottelu-
kuntaan valitt i in hall ituksen
uusi puheenjohtaja, jaosto-
paallikkd Kaarlo Oksa, luotto-
piiiillikki; Bengt Fagerholmin
ti lalle. Muilta osin kokoon-
pano sailyi ennallaan. Ko-
kouksessa oli paneelikeskuste-
lu suomalaisen luottotietotoi-
minnan nykyisyydesta ja tule-
vaisuudesta, Alustuksen piti
toimitusjohtaja Esko Tuovi-
nen Suomen Luotonantaja-
yhdistyksesta, paneeli in oli
alustajan lisiiksi kutsuttu edus-
tajat Luottokontroll i  Oy:sti i,
Luottotieto r.y:sta, Luotto-
tutka Oy:sta sekA Maksutieto
Oy:sta.

Muut kokoukset

8.3. 1984 pidetyssii kokouk-
sessa esitelmdi Kansallis-osa-
ke-Pankin johtokunnan jdsen,
pankinjohtaja Simo Klriivii
pankkien y tysluotonannon
kdteereista.

20.9. 1984 pidetyssii kokouk-
sessa piti Mr. Hans Seppen,
Phil ips International B.V:stA

Tilintarkastajat

Yhdistyksen tilintarkasta-
jiksi on valittu lakimies Anne
I-eppiilii-Nilsson, Aspo Oy ja
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Koulutustoimikunnan pu-
heenjohtajana toimi asianaja-
ja Liisa Svinhufvud ja jiiseninii
apulaisjohtaja Heikki Jartela,
toimistopaiillikkd Martti Kuur-
tamo, luottopaa[ikk<j Kaarlo
Oksa sekii luottopaalikko
Jaakko Pohjanpelto.



kansainviiliseen perintiiiin

tuh. (921) l.]0 249, 516.51 4
Eerikinkatu 20, 20100 Turku
Puh. (921) 28 360

Vientiperint?ik?isi-
kjrjan rilauks€t:
Maksuti€to Oy
Aumla.u 12 a
20100 Tu*u

Oy Eurocdlect
Finland Ltd,

ECA-perinu

ECA-EDlsrd kud|lu Cont rl-DcrinfiryhrDiiin.

ECA tuo vauhtia

ECA (European Colledors Association) on
Euroopan vienlipenndin €rikoisroimistojen
yhteistyoerjeslir, joka jukaisee vientiperintili
helpoiavia jultaisuia;

. EcA-Newsleltels -tiede
tuslehti. SiiLii srawosinelj?inneksir,
Uin tuor€el iiedot vientiperinti-

Lisiieru k:isikirjan
lilaajalle: Jos knjasta
ei lirytyisi etsim:iesi
rietoa, hrn}}ii Oy
Eurocollect Finland

. ECA-vientiperint?i-
k isikiia. \4ej:in

daan pedttyii
,irkeiffnissa

350 mk, saata-

IN GOD WE TRUST
All Others Pay Cash

Kahvila
Siiiiksmiien Silta

I
I
I (Hollanri) esitelman Sales- tajana on toiminut Risro Su-
I finance in a Transnalional Com- viala ja toimitussihreerind Ma-
I pany. Yhdistyksen kokouksiin riitra HAmaliiinen.

I osaltistui 54-100 jasente.
I
t _
I __ yhdisryksen ralous
I Jiisenlehti
l _
I Vhdisryksen taloudell inen
I Vuonna 1983 perusrettu jA- asema on edelleen vakaa.
I senlehli Luortolinkki i lmestyi Vaikka tuloslaskelma v. 1984
! suunnitelman mukaisesti nelja osoirraakin ali j i i i imli?i, on vi-
I kertaa. Lehri on jo lyhyen reiin toiminnan iatkaminen
I olemassaolonsa aikana ehtinyt rdysin turvattu. Jiisenlehden
I vakiinnuttaa paikkansa jAse- toimituskustannukse[ on suu-
I nistcin tiedonvalirrajanA seka relta osin karertu lehden ilmoi-
I ki innostavana alan aiheita mo- rusruloil la.
I nipuolisesti kasift€levana jul-

I kaisuna. Lehden_ roimitusneu- Helsingissii lJ. huhlikuuta l9g5
I vostoon ovat kuuluneet v,
I 1984 luortopaiillikk<i Bengr Bengt Fagerholm
I Fagerholm. VTM Lassi Kan- puhienjoFtaja
I tola. lakimies Anne Leppii l i i-
I Nilsson ja osastopii i i l l ik kri Ris- Kaarlo Oksa
I to Suviala. Lehden pZii iroimir- sihteeri

I
I 

TULOSTASKELMA t.1.-31.12.1e84

I venstNarNru ToIMTNTA
I Kulut:

I 
*$31t,u,r,, 

2t.t25,55
I  Kokouskulur  I  I .215.60
I Kuf ut kurssitoiminnasta 52.865.12
f  Leht iku lut  38.833.33

I  
Muul  ku lur  13.398.45

I  
Kulu jaama 137.438.65

I ""iilifilxlf,ii' ro.8e3.-
I l;l:lf$ll'il'iminnasta 51iri3,-
I Korkotulor 1.'787.23

I 
Muut tulot |.644.25 128.258.4R

I Tilikauden alijeema 9J_E0J

t - -
I
I TASE 3r.r2.re84
I vesreevae
I Rahoitusomaisuus
I qry-qoP 6.531,83
M-qYt r6.i l1,83
I 9!:$19P t.81e,84
I ST-HOP t7.077.32
I sf rnosaamrset 3,440,-

I .-prs-?----
1 -
I uosto-euoo
I Vieras peiioma
I Siirt6vetat 6.234,15
I Oma Daaoma
I l.l.l9s4 47.986,84

Alijaema 9.180,17
31.12.1984 38.806.67

4!!40,82



KOKOUSKUTSU
Luottomiehet - Kreditm?innen r.v:n varsinainen keviitkokous nidetiiiin
torstaina 16.5.1985 klo 17.00 alkaen Helsingissii. ravintola Svenska
Klubbenissa, osoite Maurinkatu 6.
Kokouksessa klisitelliiiin:
| | siiiintbjen I $:ssti mainitut asiat
2l muut asiat
3l luottokunnan toimitusiohtaia Senno Jvrktimti kertoo luottokorfti-' 

markkinoiden nykytila5ta ia luottbkorttiyhteisiitoimikunnan
mietinndstli. 

-

Kokouksen jtilkeen on tilaisuus nauttia yhieinen iltapala.
Tervetuloa!
luottomiehet - l(reditmlinnen r.y.
Hallitus
HU0M. Ennakkoilmoittautuminen osallistumisesta kokoukseen/ruokai-
luun viimeistiiiin tiistaina 14.5.1985 puh. 628706.

Uudet jdsenet

Yhdis tyksen ha i l i tuson ko-  Luot to r ie to tu tk i ia
kouksessaan 14.3.1985 hyvAk- Timo Partanen
synvt seuraavat uudet jdsenet: Suornen Luotonantaja),hdist] 's

osas tos ih teer iRose-Mar ie  Mannerhe i rn in t ie l5A

fi;;i.;i;;;". 00260 HELSTNKT
sro..n iro,onontajavhdistvs puh 90-44161 I

Mannerheimintie 15 A Rahoitussuunnineli ja

Kokousajat syksyllii 1985

Yhdistyksen seuraavat kokoukset pidettiiin 26.9. ja
21. I 1. (varsinainen syyskokous).

Kokoukset ovat torstais in ja alkavat kel lo 17.00.
Paikat ilmoitetaan kokouskutsuien vhtevdessa.

Merk i t se  a ja t  a l l akkaa , i  j a  ru ie  j o i kkbommei

00260 HELSINKI
puh.  90 44161 I
Luottotietotutkija
Jouko Moisio

Juha Pentti ld
Turun Seudun Osuuspankki

Luottotietotutkija
Jarkko Pitkinen
Suomen Luotonantajayhdistys

Marja Sipil i i inen
Suomen Luotonantajayhdistys
Mannerheimintie l5 A
(](]260 HELSINKI

Bjiirn Wilkman
Oy Credit Ab

00260 HELSINKI
puh.  90-441611
varatoimirusjohtajo Maariankatu 4

Jarmo Kytiihonka 
- 2oloo TIIRKII

Perimist;imisto Conranr Kv puh 92l-332555

PL 20
20I( ) l  TURKU
p u h . 9 2 1 - 3 3 0 3 0 0

r {anncrheim intie 15 Aluor tor ie totut l i ja  i , r rou narr r -a * ,.lari Luotonen'iio,' '*i-roionuntajayhdistys puh 90-4'1161 I
Mannerheimintie 15 A Osastosihteeri

suo-.n-iuoionuntajayhdistys puh 90-44161I
Mannerheimintie 15 A Perintakonsultti
O(]260 HELSINKI
puh.  90-441611

PL 4-lo rml rus jonra ja  ^ ;
Mikko  par ianne u02.11  H F  LSINKI

iii.ii"t."ii"iri ov puh e0- 14'1055
Mekelankatu 52
OO51(] HELSINKI
puh.  90-76531I

rupJ-1"p-linhhi
Peiitoimittaja
Ris to  Suv ia la
puh.  (90)  129120,1

ToiInitusneurosto
Kaar lo  Oksa (puh.  toh t .  )
puh.  (90)  40a 2438
Bengt  Fagerho lm
puh.  (90)  65E 855
Anne Lepp515-Ni lsson
puh.  (90)  7E2 6 l  I
Per t t i  Pennanen
puh.  (90)  19  261

l  o imi tuss ih teer i
Mar i i t ta  H i i  md ld inen

Toimituksen osoite
Luot tomiehet  -
Kred i tmannen r . l - .
PL  1 t9 l
0 0 1 0 1  H  e l s i n k i

Valokuvaaja
Erkk i  Markko

Pankkiyhteydet
SYP-Senaat in to r i
200138-490509
SHOP-Mikonkatu
5'7 2302-42129 4
HOP-Keskus ta
300010-4467

Ilmoitushinnat
2/ | s. 2400 mk
l / l s .  1 8 0 0  m k  ( r a k a s i v u )
l / l s .  1 3 0 0  m k  ( m u u t  s i v u r )
l , z2  s .  750 mk
l,/,1s. 500 mk
1, /8  s .  300 mk

Hels ing in  L i i kek i r japa ino  Oy
Hels ink i  l9E5

l 1


