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Ensinkoti
Alkuvuosi on ollut monella tavalla Luottomiehet r.y:lle
merkittiiva. Yhdistyksemmesaentduudistuson rekisterdity 6.8.1985,jolloin seon tullut voimaan. Jiisenmiiiriimme kasvaatasaisestija jiisenistciosoittaaaktiivisuutensa osallistumalla runsaslukuisenakokoulisiin. Erinomainen lehtemme Luottolinkki on huomattu ia sitii
kohtaanosoitetaankasvavaakiinnostustamv6s iisenist6mme ulkopuolella. Tiirkeimpiinii seikkana rioidaan
kuitenkin todeta,etU yhdistykestiimmeon tullut "hovikelpoinen". Valtiovarainministeri6on pyytiinyt Luottomiehet r.y:lta lausuntoaluottokorttiyhteis<itoimikunnan mietinndstii. Tiimii on ensimmiiinen kerta yhdistyksemmehistorian aikana, kun lausuntoa lainvalmistelun yhteydessiion pyydetty. Tbhiin asti lausuntojaon
aktiivisesti annettu, ne on otettu vastaan la niillii on
useinollut merkitystiilainvalmistelutydtiisuoritettaessa.
Jotta Luottomiehet r.y. pystyisiedelleenyhdistylisena vastaamaan kasvavan, virein .liisenistdnsaasettamiin haasteisiin,
on syytavakavastiiarkastellamahdollisuutta hankkia yhdistykselleoma toimitila, sekiimahdollisestiosa-aikainentoimiston hoitaia.
Toimistoon voisimme koota Luotiomiehet r.y:n arkistonvuodestal96t Hhtien, sekasailyttaasielleyhdistylsen nykyisin omistaman materiaalin. Nlt ovat \,"anhat pdytakirjatja muu vuosienvarrella kertynyt aineisto suureltaosin entistentoimihenkil6iden ty6- tai kotitiloissa.Toimistotila voisi toimia eri tvdrvhmien kokoontumistilana sekii mahdollisesti palveila jesenkuntaa
muutenkin. Ensi vuonna, yhdistylsemme talttaessa25
vuotta olisi ehkii sopiva aika hankkia yhdistykselle koti.
Luottoalan koulutulsesta voin tyytyviiisenii todeta,
ette tarjonta on erittiiin runsasta.Ongelmallista on toisinaan osata runsaasta kirjosta valita oikea kurssi tai
koulutusmuoto, osa kursseista kun tuntuu soveltuvan
liihes kaikille alalla toimiville ja osin alan ulkopuolisillekin. Perusasioidentuntemus takaa vankan pohjan
tydn hoitamiselle sekii itsens?iedelleen kehittemiselle,
eikii niiden kertaaminen tarkoita paikoilleen urautumista tai asenteidenluutumista. Jisentemme jatkuva
ammattitaidon kehitt?iminen on tiirkeiiii my6s koko
luottoalan arvostuksenedelleenkohottamiseksi.

Krarlo Oksa
hallituksenpuheenjohtaja

ei oletietoakaan)
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Kansaelliii kortilla
VilautaVisaa.edustaEurocardilla.Muoviraharauhoittaa. Ja tuleejiiiidiikseen sinunkinlompakkoosi,halusit
tai et.
Kortit onjaettu..Nytkatsotaan,kukasaaomansaahkerimpaan kiiyttiiiin. Nyt otetaan mittaa rahastusjiirjestelmisti.
ontoistamiljoonaataloutta- siiniion meil"Suomessa
lfl Visankasvunrajaf', Luottokunnantoimitusjohtaja,
varatuomariS e pp o J y r k im ii sanoo,
Jyrkiimii puhui luottokorttimarkkinoistayhdistyksen
kokouksessa
SvenskaKlubbenilla16.5.

Luotollinen OK-kond
Viimevuosioli poikkeuksel- kasvu kituisi vaikkapa kuu- ja Tanskan ohi. Tanskassaei
Visaa anneta ulos lainkaan, paa vain kotimaassa.
lisen vilkas muovirahavuosi: dessaprosentissa,
Kasvuvauhti kysyy kanttia. Euroshekkion si€lHm€rkitte- markkinointi liihtee
raharnarkkinoillarunsaanaja
vii. Ruotsijohtaa markkinoita kayt&itarpeesta,esim.
korkeakorkoisena liikkunut
ylivoimaisesti
MasterCard/Eu- non vaihtoon tai
markkinarahaetsikanaviakoliittyvista hankinnoista.
rocardillaan.
titalouksiin ja luottokortteja
Wallenbergindynastiassa
Eu- tilla saavaikkapa
tytintyi markkinoille tiuhassa Neljfln kortin
rocard 20 vuotta sittensynny- useammastaliikkeesta.
tahdissa.
sissa hankinnoissa
tettiinkin.
"Korttien lanseeraus
sai ta- markkinataisto
Norjassa johtaa Visa, sa- tien voima tulee hyvin
loudelliseen merkitykseense
viin.
moin Suomessa.
nihden aivan liikaa julkisuut"Molemmilla k
SeppoJyrkemanon helppo
"MarkkinataistokaydaAn
siita. Tavallisetkuluttajat hamrnentyivet", toimitusjohtaja esitelh maailman korttipelin nii, kuka saa korttinsa keyte. 16 on menestymisen
nykyvaihetta: Luottokunnan tyksi. Korttien maara sinal- suudet",Jyrkemesanoo.
SeppoJyrkdmesanoo.
Tesse myllekiissa Luotto- valttiassaVisa kulkeevahvas- laAnei vieleratkaisemitaAn!", -kortin luototettu versio
Jyrkame muistuttaa."Kulut- kaupaksi46 7o:n
kunta menestyiJyrkemenmu- sa mydtatuul€ssa,
"Diners on hiljalleenputoa- taja ratkaisee korttipetin tu- dilla. Ja Visa tekee
kaan "kohtuullisen hyvin".
kasvukbyrii2i muiden
Kokonaisvaihtonousi48 % eli massamarkkinaosuuksissaan,loksen."
lella."
I 138 miljoonaan markkaan. samoin American Lxpress.
Eurocard - joka on
Myyntipisteiden meere [seiin- MasterCard on menettanyt
jonkin
maailmanlaajuista
verran. Visa sen
Luot- myds
tyi 6 9fi):sta 10060:een.
- on
Card-jarjestelmaa
tokunta on kasvanut sinnik- sijaan kasvattaa etumatkaan- Hyvin toimeentulevat
tyskortti ja Jyrkamen
kiiiisti. Volyymi on kuitenkin sa, markkinaosuus kasvoi Visa-ihmiset
sellaisenamyds pysyy.
pysytetlyt suhteellisenvaati- viime wonna 40;ste 41,4
cardin kayttajia on
mattomanakaupankokonais- 7o:iin.Kun kokonaiskakkuon
Visalla meneehyvin. Koko noin 25000.
210 miljardia dollaria, markvaihtoon verattuna.
"Nyt kasw alkaa muuttua kinaosuudenUsaystietee to- maailmassa 125 miljoonaa
korttia, Euroopassa2l milYritysryp- dellasuurtarahasummaa."
kiinnostavaksi.
Jyrkimii arvelee,ette Mas- joonaa, Suomessakinjo noin
peammevaihto raksuttaatelle
vuodelle l6hes kolmea miljar- tercard ja Visa tulevat yhdis- 160000.
dia! Budjetoimme kasvupro- temean infrastruktuurinsa, Muovikorttien keyttde ja
HOP teki rohkean
sentiksi 50 ja meita pidettiin koska liihes kaikki amerikka- keyttejie selvittaneessetuo- korttitempun
suhteellisuudentajuttomina. laispankit ovat mukana mo- reessatutkimuksessaVisa-ihmisenprototyypiksi hahmottui
Tiliwoden puoliviilissii olim- lemmissa.
ja
jiite[ainen
suomalainen:hyvin
jo
"Visan
MasterCardin
me kumulatiivisesti melkein
Jyrkame kertoo, €tte OK70:ssdja vauhti kiihtyy. Kort- senineovat peaosiltaansamat toimeentuleva,perheen tulot
korttia
markkinoitiin aluksi
yli
l0
mklkk;
asuinpaikka
000
tcja meneeulos noin 500kap- pankit. Ne ovatkin havahtupaletta paivesse eike kysynB neet miettimean. miksi kan- piiiikaupunkiseutuja erityises- ilman pankkisidonnaisuuttatunnu ehtwen. Temii ilmeises- nattaa rakentaa kaksi tieto- ti Esnoo.Visa on viel6masku- "Onneksi hoksasimmekysya
ti rasittaa Luottokontrollia ai- verkostoa pitkin maailmaa. liininen maksuv?iline, silH asiakkailtammeajoissa,minJos yhdistymises6tuleetotta, suurin osa keyttajistaon mie- kii pankin asiakkaita he ovat
ka laitla."
eli minkii pankin OK-konin
Jyrkama toteaalakonisesti, tiis6 syntyymelkomoinenvoi- hia.
saammeheille toimittaa. Pe.:ihuoltoasekeytetaen
Visaa
fikevaihdon
ma
markkinoilla."
ette
moninkerPohjoismaisessa
vertailussa ma-asioinnin fiseksi erityisesti simme liikkeelle nopeimman
taistumin€nei liikkeenjohdon
kannalta ole viilttiimetH mi- Suomi on Jyrkamen mukaan tavantaloissa,vaatekaupoissa pankin kanssa,kun HOP kytTiin6vuon- ja matkoilla, hotellcissaja ra- ki sekii OK:nsa etta Visansr
tenkeAn mukavaa: tilanne voi vielAalkuasemissaan.
pankkiautomaattikayttddn viiolla yhta epemukava kuin jos na piiiisemme senteiin Norjan vintoloissa.

t

tisen vuotta sitten. Tama oli
todella dramaattinentemppu!",
Jyrkiimli sanoo. "Sen jdlkeen
muutkin pankit tulivat mukaan. Pankkiautomaattinostot eivet kulje Luottokunnan
kirjanpidon
kautta, mutta
kortti toimii avaimena automaattiin."

Kaupankehitett?ivii
rahastusjiirjestelmiiiiin
Luotto- ja maksukorttien
kayttii kasvattaa kaupan paineita. Ongelmat syntyviit lehinna rahastusjarjestelmista.
"Standardit ja korttikaupan
yleistyminen on otettava huomioon, kun kaupan kassalaitteistoja uusitaan. Nykyisiin
jnrjestelmiin voidaan yhdistaa
lisalaitteita korttien k,isittelyyn. Kaupan viiki onkin innostunut saamaan tiedot elektroniseen muotoon. Siita on
luonnollisesti hydtyii kaupan
omienkin korttien kesittelysse."
JyrkamA aryostelee maksupaateprojektin synnyttamea
ilmapiiriii; vairteita ettA se
muka vaatii kalliita investointeJapankkikoneille.
"Rauhallinen evoluutio vie
kehitystA eteenpain erittain
komeasti", hd.nsanoo ykskantaan. "Ensimmdisia keytanndn sovelluksia testataan jo
erdissdlaivoissa, hotelleissaja
marketeissa.
Niiden kokonaisjArjestelmienyhtena osana on
luottokorttikaytto."
Seppo Jyrkiimii sanoo, etta
muovikorttien keyttddn perustuvat
maksujArjestelmat
pyrkivat kaikkialla kehittynerssa maissa irti paperitositteista.
"Luottokunnan rooli pankkienja kaupan yhteisestiomistamana yrityksena edellyttaa
mahdollisuutta konekieliseen
tiedonvelitykseen - niin kaupan kuin pankkienkin jiirjestelmien kanssa. Me olemme
uusineet tietojarjestelmamme
taydellisesti, jotta selviamme
kasvustajoustavasti. Ja Luottokunnan prosessorilla on drhiikka linja Lontooseen, josta
vastaukset tulevat reaaliajassa,"

Suomalaistenoltava
nopeitaomaksujia
Elektroninenteknologiakasvaa rejAhdysmtiisesti.
Jyrka-

ma kertoo, ettA ranskalaiset joiden peaasiallinen toikehitteyet sirukorttia, jonka minta liikkuu pitkiii maksuaisisene on mikroprosessori. koja myiintavienkorttien ym"Siite saattaasyntyestandar- pdrillii, olisivat sen sijaan
di."
luvanvaraisia.Sellaisilta yhUSA:ssatutkitaan nimikir- teisdilta piteisi vaatia vahinjoituksen digitalisoimista;kir- teen miljoonan markan pejoitusrytmi karakterisoidaan ruspeeomaja jatkossayahinja talletelaannumeromuodos- $\Al 6 Eainoma pdiiomasuhsa.
teessasitoumuksiin.Voidaan
Turvallisuusriskit.pyrit6iin olla sitakin mielte, ettt name
ennaKormaan
Jamlnlmormaan. asiat voitaisiin aivan hyvin
Uudessa Visa-maksukortissa yhdistAa rahoitusyhtidlakiin.
on uusia turvallisuustekiidita. Silloin sieltiivain poistettaisiin
jotka vahen ivat viier"nn<iksia. pykiilii, joka kieltae rahoitusIhmisen tarkkaa silmae kort- yhtidita rahoittamasta yksitipeli kuitenkin viime kiidessii tyishenkilttite.Mitean erillista
kysyy:kortin ja kortin haltijan luottokorttiyhteisdlakiaei tAltarkistusta,luottorajoissapy- ldin todellakaantarvita."
symisH.Tietojensuojaaminen
pysyyongelmana,edelleen.
"Koska mesuomalaiset
emme voi olla tekniikan kehitta- Muovirahatunnetaan
misenkarjessa,meidanon oltava nopeitaomaksujiaeli so- myiissosialistisissa
peuduttavasiihenmita maail- maissa
malta tulee. Kaikki viime aikojen innovaatiotovat tulleet
Visalta. Meiden on pidetteve
Kiina oli Jyrkii.miin mukaan
huoli kansallisten -piirteiden kauan toivoton korttimaa. Diyhteensopivuudesta.Sopivaa ner's sai peen aukija nyt kaiker tarvrtsemuuttaa!"
ki nelje paekorttia kelpaavat
Jyrkama ennustaa,ettajar- siellii.maksun v?ilineiksi.
jestelmatjoutuvat pian mietNeuvostoliitossa on pitkaiin
timaan, mite kaikkeavoidaan hyviiksytty kaikki neljii muotehdAyhdessA."Kylla luotto- virahaa. Rahastuspelaa samalmiesveteraanittietevat, mita la tavalla kuin muuallakin. "Intame korttiDelimaksaa!"
turistin osasto hoitaa kortti-

Valmis lakiluonnos
jiiiinee torsoksi
Luottokorttiyhteisdtoirnikunta on tydnsetehnytja mietintdnsejattanyt.Jyrkami kuvaa
toimikunantehtaveavaikeaksi.
"Tydtii vaikeuftise,ett:i heti alkajaisiksi toimikunnan
eteenlydtiin valmis lakiluonnosja odotettiinkannanottoa:
siiedetaiinkdvai ei. Takeltelevaksihansemeni."
Jyrkiimd sanoo,etta toimi
kunta sai aikaan ainakin terminologisenlinjanvedon:Ensimmiiistekertaavedettiinraja maksukorttien ja luottokorttien veh[e. "Jos maksuaika on keskimA?irin
45 Diiivae
eikii ylitii kahta kuufautta,
kysymyksessdei ole luottokortti vaan maksukortti.Visa
on selkeiisti maksukortti ia
keytAmmeuutta nimea io[rdonmukaisesti."
Mietinndn paApiirteetJyrkeme tiivistee kahteen:Maksukortit eivetneytii kaipaavan
miteen omia lakeja.Yhteisdt,

asiat. Kaikki ne paikat, jotka
hyvaksyvat dollarin, hlviiksyv6t mycis muovirahan."
DDR aukesi :iskettAin.
Ite-Euroopan maat eivat
yleensaanna kortteja ulos, mutta ottavat niita vastaan.Korttipeli sujuu kohtullisesti.Tosin
valuuttakursseissasaattaa tulla hankaluuksia, koska sikaleinen raha ei ole vaihdettavaavaluuttaa. Visan tositteet kasittelee Bank of America Frankfurtissaja keenteAne dollareiksi."

Tyiittiimyydenpelko
ei pelotteleluottoviikeii
Jyrkaima uskoo luottoalan
kasvuunja kehitykseen.Luottokorttipeli ei ainakaan viihennetydllisyytte.Mutta tydn
luonne muuttuu; nayttdpaate
tulee velttemattdmaksityitkaluksi - ja sille kiisitelAan
massoja.Luottotietotoimistot
elAvetJyrkamanmukaantata
muodonmuutoksen reaaliaikaajo nyt.
"Luottovaen tydn tempo
kiihtyy ja tehtavet yksinkertaistuvat.Asiakastakohti kiiytetty aika vehenee.Inhimilli-

syys antaa tilaa tehokkuudelle. Toisaaltakaikki erikoistapaukset tarvitsevat edelleen
ihmistii. Tulevaisuudenluottoveki on koulutettu kayttemeenjarjestelmentietoa."
Jyrkamekorostaa,eftevaij'rinkaytdsten haistelemisessa
tarvitaan tosi ammattilaisia:
kielitaitoisia,sukkeliaja nokketia.
"Kansainviilisen pinnan
hoitaminen vaatii entistA
enemmen tydvoimaa, joka
kommunikoienglanniksi."
Yksi uuden ajan luottoammatti on securityofficer, turvallisuusmies.Hiin etsii luottokorttien rikollisia kiiyttiijiii
ja tyoskenteleeyhdess?ipoliisien kanssa."Siinii jos missii
tarvitaan elye", Jyrkiimii sanoo.

Muovi ei korvaa
kolikkoaja seteleit,i
Raha on arvon mitta ja
vaihdonviiline. Senmuoto on
kokenut melkomoisen muutoksen plooturahoista PVCmuovikorttiin. Kortti on Jyrkemenmukaantullut uudeksi
mahdollisuudeksi,ei romuttamaanvanhaa.
"Pieniin ostoksiinolisi edelleen keytettavaoikeaa rahaa.
Alle sadan markan taDahtumat ovat kaikille ka;nattamattomia. Valtio Ditakddn
huolen,etterahaaon. Suomalaisetovat paiisseetshekkivaiheenylitse ja suoraannauttimaanuudestatekniikasta."
Pankit ovat investoin€et
paljon automaatteihinsa:kiiteisen rahan saatavuustehdiiiin todellahelooksi.
Suomalaisten
palkat maksetaan pankkiin, tilipusseja ei
eneajuuri niiy. Muutos alkoi
l960Juvullaja sillii on Jyrk6mdn mukaan dramaattinen
merkitys koko kansantaloudelle.
"Pankeillaon luonnollisesti
kova halu pitea rahaa kiiytdssiiiin mahdollisimman pitkaAn.Toisaaltaon aivankohtuullista, etta pakansaajavoi
keyttaa ostovoimaansaolipa
se milla tilimuodolla tahansa..
Viikonpeiveste, kellonajasta
ja paikastariippumatta.Teme
antaameilletehtevee."
Keyttdtilien kulta-aika on
ohi, matkashekkienmarkkina-aluepienenee.
Korttipeli kulkee.
Maditta Hlmiiliiinen

VUODEN 1985
LUOTTOMIES
tahansa
Yhdistyksen hallitus on peettanyt ryhtya toimiin Vuoden luot- voi sitenolla pieni tai suuri. Sevoi sijaitaja toimia missa
tomiehen valitsemiseksi.Henkilcin valinta tapahtuu yht€istydssa Suomessa:ei valttamatta paakaupunkiseudulla.
Valittavan henkildn sukupuolella ei ole merkitystA - kunhan
iasenkunnan ia hallituksen kesken siten, etta kukin jesen tekee
vuoden luottomieheksi ja hallitus suorittaa ehdotus- se on, Jo muinaisten paimentolaiskansojenkeskuudessaSamaa"hdotukr"n
nina oli voinut olla niin mies kuin nainen. Parhaimmillaan muuja oman tietAmyksensiipohjalta lopullisen ratkaisun.
ten
ten luottomiestoimii kuin iamaani: parantaasairaita'ennustaa
tulevaisuuttaja etsii kadonneita elaimia.ja esineita.
Tavoite
Luotonannon merkitys kaupan alalla kasvaajatkuvasti. vastaavasti luottokauppaa edistavatja palvelevat toimintamuodot monipuolistuvat ji tehostuvat. Luottoalalla toimivien henkilijiden
osaamiselleasetetaankasvaviavaatimuksia.
Vuoden luottomies -kilpailun tavoitteena on edistee henkildkohtaista aloitteellisuutta yrityksen luottotehtavissaja kiinnitHe
huomiota tehokkaan Iuottotoiminnan a oon.

Valintaperusteet
Vuoden luottomi€hen tulee taytteA yksi seuraavistavaatimuksista:
- henkild on toiminut tuloksellisestiluottotehtevissatai

Valintamenettely
Jasenilmoittaa oman ehdokkaansa nimen, tehtavan, yrityksen ja
ehdotuksen perustelut. Ehdotuksen tekije jaa tuntemattomaksi.
Ehdotus tulee lAhettaayhdistyksen hallitukselle osoitteeseen:
Luottomiehet - Kreditmennen r.Y.
PL 89I
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Palautusaikapaettyy30.09.1985.
Lopullisenvalinnantekeeyhdistyksenhallitus.Kilpailun tulos
Luottolinkisse
julkaistaanmarraskuunalkupuolellailmestyvassa
4/85.

-

henkilcton tehnyt luottoalaninnoraation tai

-

henkilij on t€hnyt luottoalaa tunnetuksi elinkeinoelamassa Palkinto
ja viranomaisten keskuudessa.
Vuoden1985luottomiespalkitaan2.000markantunnuslus-

annetaanVuodenluottomies-diploValintaDerusteetovat - kuten huomataan - hyvin valjat. Kes- palkinnolla.Lisaksihanelle
yhdistyksen
syyskokoukvarsinaisessa
luovutetaan
klistii on, etta henkildn aloitteellinen toiminta jatkuu edelleen. mi. Palkinnot
pitamaan
kokouksessa
pyydetaan
Voittajaa
1.1985.
21.I
Jdsessa
Toisin sanoentulevaisuudessaon odotettavissalisaa saavutuksla.
senilleesitelmavalintaanliittyvastaaihepiiristli.
Hallitus
jossa
Yritys
ei
ole
merkitysta.
toimii,
henkild
Yrityksen koolla,

Suuntatulevaisuuteen- AsPo
Aspo on teollisuutta,kiinteistdja ja
liikennettd palveleva suomalainen
monialayritys.Se on keskittdnYt
voimavaransatuotealoille,j otka
edellyttdviit syvdlle menevld taitotietoa,pitkdlle vierya erikoistumista.
OminaisintaAspolle on iatkuva
halu etsiduutta ia kehittyd, olla
aina askeleenedelli muita. Siksi
Asoo on tdndanvakavarainensuomalainen palveluyritys, iolla on luotettavanyhteistyokumppaninia
tyiinantajanmaine kaikilla toimialoillaan. lbrds-, Elektroniikka-' Tekninen, Energia- ja Kemikaali-Aspo
tyollistdvdtliihes 560 alojensa
ammattilaista.
ja
Aspon voima on osaamisessa
pitkdlle viedyssderikoistumisessa.
siksi se voi luottavaisin mielin
suunnata tulevaisuuteen.

ttRsP
Suunta tulevaisuuteen

LUOTTO EI OLB OIKEUS ISO-BRITANNIASSA
Pidmaja: Hotel Cumberland,
HydeParkinkulmalla.
Tehtiivii: SuoriutuaLuottomiehetr,y:n tiiviistd Lontoonseminaarimatkan
ohjelmasta.
Piiiiosissa:Luottomiehiiija -naisia ldnsirannikottaja
muualtaSuomesta.

Yhdistyksen ulkomaantoimisaanriippuvaamessinkista
rin- ammattitaitoa ei kayteta pel- lehti Credit Managementilkunnan valmistavan tydsken- takilpea. Institute of Credit kasteen saatavienperimiseen mestyyjoka toinen kuukausi.
telyn tuloksena yhdistyksen Management
perustettiin vaan myds myyntihenkildstdn Instituutti harjoittaa luottotamanvuotincn
ulkomaan- vuonna 1938 tuottopaenikdi- auttamiseen,
paa[ikitiden
tyitnvalitysE.
matka pAAtettiin tehda Lon- den ammatilliseksioppilaitokInstituutilla on useita toi- Instituutinuseatkomiteatyrittooseen 8.-12. toukokuuta. seksi. Instituutin jiiseninii on mintamuotoja. Se jerjestae tevet vaikuttaa Englannin
Matkan onnistuneisiin jiirjes- 3.600 luottopaellikkttii pae- tutkintoja; tutkintotasoja on hallituksenpeetdksiin.Institutelyihin vaikuttivat ratkaise- asiassakaupan alalta. Osaje- nelje.Seminaaritja luottoklu- te of Credit Managementon
vasti toimikunnan puheenjoh- senistaon opiskelioita. Insti- bit kuuluvat instituutin toi- yhdessekolmen muun yhteistajan Thomas Feodoro{Iin jo tuutrn tavortteenaon ennen- mintaan. Esimerkiksi vienti- dn kanssalaatinut syyskuussa
monta kertaa koetellut taidot kaikkea nostaa jasentensa kaupan luottojohtajilla on 1983 luottoarvosteluoppaan
ja erityisesti hanen "isentan- ammattitaitoa.
Paranevaa oma klubinsa.Instituutin oma "A Guide to Credit Scoring".
sii" Dick Inglisin liiheiset suhteet Lontoon elinkeinoelamaAn. Kuten saattaa arvata
matkaohjelman laatiminen ei
ote helppo tehteva. Kiireisten
liikkeenjohtajien aikataulujen
yhteensovittaminen ja ylliittiivet peruutukset koettelevat
hyviinkin organisaattorin kykyjen ddriarvoja.
Saapumisemme Lontoon
suurimpaan hotelliin, Hotel
Cumberlandiin yiivestyi yhdelle tunnilla ruotsalaisten
virkamiesten takia. Ruotsin
lennonjohto lakkoili pahimmoilleen matkamme aikana ja
temen vuoksi jouduimme
mennen tullen kiertiimidn
Eestin, Latvian ja Liettuan
kautta.
Seminaarijarjestettiin hotellissamme. Seminaarin avauksen suoritti Thomas Feodoroff
yhdistyksen puheenjohtajan
oltua estynyt saapumastamatkalle. Ensimmiiisen esitelmbn
piti Institute of Credit Management Ltd:n puheenjohtaja
Mr. Paul Mudge. Asemansa Lansirannikon
ketju3M:nedessa:
talouspeellikkit
Mattipuuss,sehkdlehteenmtki
oy (vas.),varatoimitustunnusmerkkine Mr. Mudge joh!1jaJermoKyaithonla,
contantKy, taiousjohtaja
Aimosiitonen,UrhoTuorninen
b);. tlii.iriofaariiipiti esityksensaaikana kaulas- kii Mrrtti Xuurtrmo.
ContantKv-

lahti Englannin valtion kas- Sea Finland -niiyitely. Suo- ramarkkinointikirjeja senjiilsaan 30 miljardia Suomen men merenkulun historiasta keentavata tiimii henkiltikohmarkkaa. Ensi syksynetulta- kertovaa neyttelya tuli Tha- taisesti.Te[e tavalla ei synny
neen yksityistemaiin British mes-joellekomistamaanjeen- mita:in vearinkasityksiapuoAirways. Tata kauppaa on murtaja Urho. Mahtoi olla tn eika toisin.
pitkityttenyt "konkurssi"-La- mielenkiintoinen nehtevyys Justitia Internationalintoi
kerin nostamaoikeusriitaval- maailmanentisenmerimahdin mitusjohtaja Dick Inglis esition lentoyhtidtavastaan.
kansalaisille.Seuraavallavii- telmdi maksuehdoista,perinTalouspolitiikassaan
on siis kolla piiiiministeriKaleviSor- nasteja kansanve[sistiiluotThatcher onnistunut hyvin. sa saapuivihkimiiiin Mobiran totiedoista.Erityisen kiinnosHintana 6stii kaikestaon ko- uuden toimitalon Cambridge tava oli hanen esityksensa
va tyiittdmyys. Vuonna 1979 ScienceParkiin. Toukokuun maksutavastaeri markkinatydttdmie oli 1,2 miljoonaa. puolivalissaavattiin Yhtynei- alueillamaittaintarkasteltuna.
Vuonna 1984ty,tittdmienmiiii- den Paperitehtaiden koko- Liinsi-Euroopassa ajoittaisia
rii oli noussut3,2 miljoonaan naan omistamaShottoninpa- maksuhiiiriciitiiesiintyy Vblieika kdiinnetta bskuun ole peritehdas.KesA[a Shottonin meren maissa: Ranskassa,
paperinjakeluauhkasiammat- Kreikassa,Italiassa,Maltalla,
nakyvissa.
Myltti lakkoilevasta Eng- tiliiton boikotti tiiman veitet- Portugalissa ja Espanjassa.
lannista on vaara. Tytjpiiiviii tya tehtaanjohdon solmineen Ita-Euroopassakaikki maat
lakkojen takia menetetiien tydehtosopimuksen veeren maksavatkohtalaisennopeasEnglannissav?ihemmenkuin ammattiliiton kanssa. Lon- ti. NAissAmaissatalouselama
Suomessa,Yritysten tuotta- toon kuululle lehtikadulle on pohjimrniltaan valtion
vuus on hyvApienessiija kes- Fleet Streetilleuppoaa yli 60 kontrolloimaa, lukuunottakisuuressa
teollisuudessa,prosenttiakoko maan kaytta- matta joitakin poikkeuksia
Iso.Britanniaon
mutta huono valtion ja suu- meste sanomalehtipaperista.Unkarissa ja Jugoslaviassa.
ressa teollisuudessa.Suoma- Yleinen mielipideoli, etta jos Tiimii merkitseesite, ette jos
parempi
mainettaan
laistenyritystentytiiryhtiiiiden Shottonei saapaperiaanrnyy- vientikauppaan on ostajameiira on kymmenessavuo- dyksi Fleet Streetille ei teh- maan ministeridnhyviiksymi
dessa
kolminkertaistunut. taassa ole miEAn jarkeA. nen,maksuhoidetaan.
Mr. Mudgen esityksenjel- Vuonna
1975suomalaisiaty- Suomalaisilla yrityksillii on
Albania on kay6nnarllisesti
keen saimmekuulla Suomen taryhtittite oh
katsoen suljettu markkina50 ja tenii ennestaanIso-Britanniassall
suurlehetysttin kaupallisen vuonnaniite
on 154eli toisek- paperiteollisuudenvalmistus- alue. Bulgarianja Romanian
edustuston kaupallisen neu- si enitenRuotsinj,ilkeen.
yksikkda.
maksuissasaattaaesiintyaviivoksenAarneHildeninja kauKaupallinensihteeriJorma
Suomalaisia luotonantajia veita ulkomaan valuutan
pallisensihteerinJormaKylliiKyllitnen totesi Suomenkau- kiinnostaatieto, ettasuurlahe- puutteentakia.
snn esitelmdivenSuomen ja pan
Mr. Inglisin analyyttinen
olevan voimakkaastiyli- tystti on tehnyt yhteistyosoEnglannin vafisestakaupasta jaamainen.
pimuksen
eri maiden maksutaTema
Bradstreetin
esitelma
ei
kuitenDun
&
ja Englannintalouselamentikaan ole suuri huolenaiheIso- kanssa luottotietojen toimit- voista piti siselleenkaikki talasta. Hilden muistutti, ette Britannialle,
louseliimiin kannalta merkitsiUe Suomen tamisestaviejienkayttddn.
konservatiivit saivat vuoden
tuonti taUe kauppamahdille Kylldnen mainitsi,etta vain tavat valtiot.
parlamenttivaaleissa
1979
edustaa vain Yajaata 2 pro- joka toisellaenglantilaisella
on
enemmist<inMargaret That- senttia
sen koko tuonnista. pankkitili. Tama selittyy silla,
cherinjohdolla. Vuonna 1983 Vienti Iso-Britanniaan
on sen ette Englannissaei ole palkka
parlamentti hajoitettiin ja
sijaan 12 prosenttia Suomen pankkiin -systeemiii,kuten ei Vauvassaon tulevaisuus
konservatiivit onnistuivat li- koko viennistii.
Ennen Iso- useimmissamuissakaanmaisseemiianenemmistdeen.
Britannian viennistl oli 90 sa. Palkan ohjaaminenSuoKonservatiivientalouspoli prosentlia puupohjaisia
tuot- messapankkitilille on nostaSeminaariDeivanviimeisen
tiikalla on ollut nelje tavoitetVuonna 1984 puun nut pankkitilillisten maaran
teita.
esityksenpiti Mr. Finton Fata. Inflaatio pidetiiiin kurissa.
osuuson laskenut59 prosent- meille 90 prosenttiinaikuisvii- gan, Mr. Faganin mukaan
Vuonna 1984inflaatio oli 4,6
tiin.
Viennin suurin yksittiii estdsta.Englanninja Suomen uutta asiakasta6ytyy kasvatprosenttiaja ruoden 1985ennen
tavaranimike tuonna jarjestelmien erot nAkyvet taa kuten vauvaa.Asiakkalle
nuste niiytteii 5,0-5,2 pro1984
oli
uudet matkustaja- mycis pankkilainojen mAaris- on kerrottava kuka tekee
senttia.Julkisentaloudenpai
alukset yhdellii miljardilla sd. Englannissavain noin 7 myyjeyrityksesse peetdkset,
sumisenhillitsemisessa
on onmarkalla. Teme muodostuu prosentillaGysikaisisgon ykmitka ovat ehdotjne.
nistuttu kohtalaisen hyvin. yksinomaan
huviristeilje si tai useampi pankkilaina.
Voimia kysyneenseminaarF
1983 julkiset menot bruttoRoyal Princessinluo!-uttami- Tema johtuu siita, ette esim. piiiviin ja saapumispeiven
kansantuotteestaolivat 43.1
sesta.Puun osuusviennistaon asuntokauppoja rahoittavat peAtteeksi
prosenttia (Suomessa 37,4
siirryttiin nauttiprosenttia).Teollisuudenkan- kuitenkin edelleenhuomatta- muutkin luottolaitokset kuin maanyhteinenpaiv?illinenpeva, sillii 20 suurimmantavara- pankit. Pankkisiirto on har- kingilaiseenravintolaan New
sainviilistiikilpailukykyii nosnimikkeen joukkoon mahtuu vinainen
Iso-Britanniassa. Lotus Gardeniin. Kiinalaisen
tetaan.Tuottavuuson kohonainoastaan
5
muuta
Kansalaiset
tavaranion
totutettu hoi- ruokakulttuurin mukaisesti
nut jyrkkedn nousuun;jopa l5
miketta.
tamaan
maksunsa
shekeille.
paivalinen kesitti parikymenprosenttia keskeisillii teolliPuheenjohtajaJobn Booth ta eri ruokalajia kuivatetuista
suudenaloilla. Tdmd on kuiDM Group Ltd:sta kertoi ai- sammakonreisista
alkaen.
tenkin 20-25 prosenttiaheiheesta
"How to do business
Matkan ainoita mustia hetkompi kuin mannermaalla.
with the English". Mr. Booth kiii oli kun kaikki ryhmiimme
Neljantenatavoitteenaon valja
Urbo
Sorsa
edustisuoramarkkinointiyhtid- 20jesentajeivat toisenpiiiviin
tion yritystenyksityistaminen.
te. Henen mukaansa teytyy aamunaIso-Britarnian3M-yhToimenpiteen tarkoituksena
velttaa "kylmia kaynteja". tidn 20 hengenhissiin suljeon niiiden yritysten saaminen
Suurliihetystdnvientikeskus Hiin ei voi suositellamyynti tuksi 10 minuutiksi. Muisliiketaloudellisesti kannattaviksi. Ensimmiiisenayksityis- jerjesteaSuomenvienninedis- miehen koputtavan ovea ja taakseni hissi oli amerikkalainen.
tettiin British Aerospaceja tamistilaisuuksia.Matkamme sanovan"Here I am!".
Selviydyttyammeahdingosta
viimeksi British Telecomp. jiilkeisellii viikolla alkoi mm.
Ensin on sylte lehettaepoJiilkimmiiisessii kaupassa ki- vuoden loppuun asti kesteve tentiaaliselleasiakkaallesuo- 3M:n luottojohtajaPeterMarLuottoarvostelulla mitataan
oppaan mukaan siia tilastollista todennakdisyytta,mi[e
luotto maksetaan takaisin.
Tavanomaisiatilastollisiamenetelmiakayttaenon mahdollista ennakoida tiettyja ominaisuuksiaomaavienryhmien
tuleva maksutapa samoja
ominaisuuksiaomaavienmuiden ryhmien aikaisemman
maksutavanperusteella.Op
paassahalutaankorostaasita,
etta yhdeltakaanluotonhakijalta ei kielletaluottoa. Ainoastaansilloin kun luoton maksaminen ei ole riitHvan todennakoistA,on luotto kiellettavA.Luoton saantiei sentean
ole oikeus.

R

tin kertoi meille 3M:n luottotoiminnoista. Yhtidn vuosimyynti on 327miljoonaapuntaa. Tydntekijditii on kaikkiaan 6.000.
3M:n kokonaissaatayat
ovat
keskimiiiirin52miljoonaapuntaa. AsiakasrekisterissAon
kaikkiaan 100.000asiakasta.
Saldollisia on neiste kerrallaan noin 16.000.Laskuja liihetetiiiinvuodessa540.000.

nan ensimmd.inenisiintii oli seereen tai viininmaistajan tuimme kansainvAlseenvakuningas Henrik I. Nykyiiiin makuaistiin. Pahin ongelma luuttakauppaanMerrill Lynlinnaa emilnndi kuningatar on telE hetkelle asbestoosin chiin. Richard W, Mathews
Elisabeth II. Kuningattarella aiheuttamat koryauskiistat esittelimiten "broker" toimii.
on keytdsseanuseita linnoja Yhdysvalloissa.
Merrill Lynch on Amerikan
eri puolilla Iso-Britanniaa.
Lloyd'sin suuressahallissa suurin valuuttakauppa paaWindsorissa hiin asuu nor- oli ndkyviillii paikalla "Lutine omallaja muillakin kriteereillii
maalistikoko huhtikuun seke Bell". Se on riippuva kello, mitattuna, joten sen resurssit
y.hdenviikon kesiikuussa,
jol- mikii kuului aikanaansaman- ovat ylivoimaiset.
loin lehistdllaon Ascotinkuu- nimiselleranskalaisellefregaLauantaina pelattiin Engluisat hevoskilpailut. Joulun tille. Sita soitettiin Lloyd'silla lannin jalkapalloliiganviirneikuningatarviettiid perheineen aina kun maailmaltatuli €r- nen ottelukierros. Olimme
tessalinnassa.
keitii ilmoituksia;kaksi kertaa katsomassaottelua Queen's
Illaksi oli jerjestetty liput kun tuli hyvii uutisiaja yhden Park Rangers- Manch€ster
Apollo Victoria -teatteriinrul- kerran,jos saatiinhuonojauu- United. Manchester,jossapelaluistinmusikaaliin"Starlight tisia. Tietoliikenteenkehityt- lasi useitamaaotteluedustajia,
3M haluaa asiakkaan
Express". Musiikki oli And- tya kelloa soitetaan ainoas- voitti 3-1 ja tuli liigassatoikasvavan
rew Lloyd Webberin,joka on taanjuhlatilaisuuksissa.
seksi Evertonin voittaessa.
Tutustumiskaynninlopuksi Tunnelma ennenottelua, sen
saveltAnyt mycis musikaalin
"Evita", jota keytiin katso- saimmetutustuaLloyd'sinyh- aikana ja ottelun jiilkeen oli
Luottotoimintoja johtaa luot- massaedelliselliiLuottomies- teydessaoleviin amiraali Ho- sen laatuinen,ette emme ihtojohtaja. Hiinen alaisenaan ten matkallaLontoossa1979. ratio Nelsonin kokoelmiin. mettele, mita Englannin jalon 4 alueellista luotonvalvo"Evitaa" esitetaanedelleen Mieleenijaivet Nelsoninoikea- kapallossatapahtui kevee a
jaa. Saatavien kiertoaika on Lontoossa.
"StarlightExpres- katinennimikirjoitussilta ajal- 1985.Savupommejaheitettiin
l0 vuodessapudonnut 73 piii
sissii" kaikki nayttelijat liik- ta, jolloin hiinelliivielii oli tuo kentAlleja useitaratsupoliiseja
vesta 53 paivean. Luotonvalkuivat rullalustimilla, mikii kasi sekakatevdkultainenva- nelisti kentiilleottelun paattyvonta ei informoi myyntihen- antoi valtavan vauhdin koko senkatisen haarukka-veitsi essii.SamaanaikaanBradforkiliiitii asiakkaiden maksuhiii- musikaalille. Oli kiintoisaa yhdistelma.
din ottelussakatsomonpalosriiiistii. NAin tehtiin aikai
havaita,etta teatterissaei na- Lloyd'ssille valmistuu uusi sa menehtyi48 ihmis6.
semmin, mutta todettiin, etta kynyt orkesteria eikii kuulu- paekonttorirakennus
Matkan vaikutelmaksi jiii
nykyisen
informaatiolla ei ole vaikutus- nut autenttisia lauluAanie. viereenvuoteen1986mennes- se, etta meille Suomessaluota saatavien kiertoaikaan. Kaikki musiikki tuli playbac- sA. Se on saman arkkitehdin tonvalyonta toimii vehinteAn
Niiin ollen informaatio koet- kinii nauhalta. Seuraavana suunnittelemakuin kuuluisa samalla taidollisellaja teknitiin paperihukaksi.
paivenemuutamatmeistaon- PompidouCentreFariisissa. sellatasollakuin Iso-BritanniMr. Martin esitteli uuden pae- nistuivat hankkimaan liput
Osameistekiivi katsomassa assa. TAma o[ erinomaisen
tekeyttdisen ATK-reskontran.
Webberinsuosituimpaan
mu- myds Lontoon arvopaperi kouriintuntuya anti matkalReskontran suunnittelu ja to- sikaaliin "Cats". Tame kissa- pttrssia.Sielliihennoteerataan tamme. Joissain asioissa
teutus kesti viisi vuotta. Norjossakaikki naytte- talle hetkellekaksi suomalais- olemme
musikaali,
huomattavastikin
maalien reskontratietojen li- lijet olivat pukeutuneet kis- yritystii, Amer-Yhtymb Oy ja edellii englantilaista luottosiiksi ruudussa on nekyvissA soiksi, oli musiikiltaanpeh- Oy Wartsila Ab. Pari muuta- alaa.Ymmiirsimmeetenevammyos asiakkaan tilaukset joita
meampeakuin edellisenp2ii- kin suomalaisyritysteon pyr- me oikealla tielle, joten
ei vielii ole laskutettu. Asiak- van esityksessa.
Tessasentean kimessesinne.Mitaankesitys- voimme painaakaasuaja ankaan laskun saaruutuun sellai
lauluaanet olivat autanttisia ta pdrssinhyiirinastAei voinut taa menne.
senaan, mika helpottaa lasku- musiikintullessanauhalta.
saadaopastuksenpuuttuessa.
j€n arkistointia.
RistoSuviala
Paivan paatteeksi tutus-

Englannissa korkojen veloitus on satunnaista,joten 3M:nk?idnreskontra ei tunne viiviisPerinteitii,
perinteite...
tyskorkoja. Luottorajoja ei
myijskean ole maeritelty. 3M:n
liikevaihto kasvaa 20 prosenVuonna 1988 tulee kulutin vuosivahtiaja yritys haluaa
neeksi 300 vuotta siita kun
asiakkaiden kasvavan sen muEdwardLloyd avasikahvilankana. Temain vuoksi jos luotsaLontoossa.Siita saialkunsa
torajoja asetettaisiin, niitii
maailman huomattavin vajouduttaisiin jatkuvasti muutkuutusyhtid Lloyd's. Tehan
tamaan.
yhtiddn saimmetutustuamatIso-Britannian 3M on muokammekolmantenap?iiviinii.
dollisesti Brysselin Euroopan
Lloyd'sillaon montaroolia.
konttorin alainen. KAltttnnesSe on vakuutuksenantajien
sa asiat hoidetaan suoraan yhdistys,
kansainv6linenvaUSA:n paakonttorin kanssa.
kuutusyhtid,
kustantaja,meriTemii johtunee siitA, ett6 Isotietouden maailmankeskusia
Britannian yksikrin johtaja on
Lontoon Cityn huomattavin
amerikkalainen.

maanomistaja.
Lloyd'siin kuuluu yli 23.000
jasente,jotka ovat ryhmitty400syndikaattiin.JAsenet
1000-luvulta
2000-luvulle neet
ovat sitoutuneethenkiliikohtaiseenvastuuseenvakuutustoiminnan voitoista tai tappiIltapeiva[A oli tilaisuustu- oista. Vakuutuksenkohteena
tustua 1100-lululla perustet- voi olla mike hhansa uudesta
tuun Windsorin linnaan.Lin- teknologiasta jalkapalloilijan

AASIA JA TYYNEN MEREN VALTIOT
HIDAS
Bangladesh
Burma
Filippiinit
Intia
Pakistan
Sri Lanka

HYV)'
Australia
Hongkong
Indonesia
Japani
Kiina
Korea
Malesia
Papua-Uusi-Guine
a
Singapore
Taiwan
Thaimaa
Uusi-Seelanti

Markkina-alueidenmaksutavat(Dick Inglis).

EeroKaukoranta
luottopeallikkd
Oy Huber Ab

YRITYSKIINNITYSLAISTA

Yleisiiiniikiikohtia
yrityskiinityslaista

Yrityskiinnityslain
voimaantulo l.l,1986 on suurimpia kiinnitys- ja vakuusjiirjestelmAssemme viime vuosikymmenine
tapahtuneita
muutoksia. Erityisen mielenkiintoinen yrityskiinnityslain
voimaantulo on tavaran toimittajieneli keytenndssausein
tukkukaupansekevakuuksien
keskin?iisessiietuoikeusjiirjest!.'ksessamuutoin heikohkoi
hin vakuuksiin tyytymaan
loutuvien iyhmien kannalta,
Yrityskiinnityslaki kumoaa
vanhan vuonna 1923annetun
inaimistokiinnityslain. Irtaimistokiinnityslakijdii edelleen
r oimaan viideksi vuodeksi.
l.l.1986 voimaan jniiviii irraimistokiinnityksiii ei eniiii
taman jAlkeen voida uudistaa.
Yrityskiinnityslaki
antaa
mahdollisuuden hankkia vakuusarvoltaan paremman vakuuden kuin irtaimistokiinnittslaki. Irtaimistokiinnityksen
heikkous on ensinniikin sen
melko monimutkainen hakumenettely seka sen antaman
vakuuden epiivarmuus. Lisiiksi irtaimistokiinnityslain nojalla toteutetuissa pakkohuutokaupoissa omaisuus realisoidaan esine esineelta. Tema
ongelma on yrityskiinnityslaista polstettu.
Irtaimistokiinnityslain alaisen kiinnityksen kohde vaihtelee sen mukaan, mite irtaimisrokiinnityksen alaista iftaimistoa kiinnityksesse mAaratyllA alueella kullakin hetkell:i
on. Yrityskiinnityksenkin alainen omaisuus muuttuu jatkuvasti, mutta paiasaantdisestise
ei ole sidottu paikkaan.
Yrityskiinnityksiii haetaan
patentti- ja rekisterihallituk-

selta.
Hallituksen
tulee
1.1.1986mennessiilaatia hakemuskaavakesekApanttivelkakirja kiinnityksen hakumenettelye varten. Niiin ollen
myris yrityskiinnityksia koskevat rasitustodistukset saadaan tilata patentti- ja rekisterihallituksesta.Irtaimistokiinnrtyksessahan
oikeuspaikkana
oli paikkakunnan yleinen alioikeus ja rasitustodistussaatiin tilaamalla normaalisti rasitustodistusko. kiinteist6sta
alioikeuden kansliasta.

Yrityskiinnityksen
etuoikeudesta

pauksessa on reaalista arvoa 3) vaihto-omaisuus;
konkurssin sattuessa.Oikeus4) kassavarat, saatavat ym.
ministericin selvityksen "Eturahoitusomaisuus, ei kui
oikedet konkurssissa" mutenkaan veronpalautukset
kaan tutkituista 84 konkurssi(myds uutta irtaimistokiintapauksestayli puolesta riitti
nitykseennahden).
etuoikeusasetuksen4 a S:nryhmiille jonkin verran jaettavaa
Yrityskiinnityste ei voida
(s. 54 taulukko).
ulottaa sellaiseen omaisuuYrityskiinnitykselle ei kui- teen, mihin on voimassamuu
tenkaan mydnneta ns. separa- kiinnitys. Nein olle yrityskiintlstrn asemaa konkurssissa. nrtys on luonteeltaantoissijaiN?iin ollen yrityskiinnityksen nen. Poikkeuksenmuodostaa
haltijan on valvottava saami- kuitenkin autokiinnitys. Nein
sensakonkurssissa.Talta osin ollen esim. erdat irtaimet esise ei eroa irtaimistokiinniryk- neet,
Jotka kuuluvat kiinteissesta,sen sijaan mm. kiinteis- tdn tarpeistoon, menevat reatdkiinnityksesta ja irtaimis- lisaatiossakiinteist6kiinnityktopantista.
sen nojalla kiinteistcikiinnitykKeskeniiiin yrityskiinnitys- senalle.
ten etuoikeusjiirjestysriippuu
niiden vahvistamisajankohdasta. Samana paivene vahvistetuilla kiinnityksille on
keskenaan sama etuoikeus. Yrityskiinnityksen
Jonkin verran epaselvaksion
kiisitteeste
jaanyt s€, miten yrityskiinnltyksen tuottama etuoikeus
soveltuuetuoikeusasetuksen
4
Luonteeltaanydtyskiinnitys
a $:n muihin etuoikeuksiin.
on
laaja-alainen. Se koskee
Etuoikeusasetuksenmuutoksessatodetaanainoastaanka- kaikkea elinkeinonharjoittajan kiinnityskelpoista omaitegorisesti, etta yrityskiinni
tykselle on sama etuoikeus suutta. Kiinnitys voidaan kuikuin 4 a $:n muilla saamisilla. tenkin vahvistaa rajoitettuna,
esim. osaan kiinnityskelpoises-

Yrityskiinnitykselleon saadetty melko hyva etuoikeus.
Sen edellemenevetkonkurssitapauksessapesan ns. massavelat, etuoikeusasetuksen 3
$:ssatarkoitetut panttioikedet
samoin kuin kiinnitysasetuksessamainittu kiinteistdkiinnitys. Lisaksi tydntekijan palkka- ja muut tydsuhteestajohtuvat saatavat kuluvalta vuodelta ovat etuoikeusasetuksen
ta omaisuudesta,kuten elinnojalla irtaimistokiinnityksen
keinonharjoittajan saataviin
edellli.
tai elinkeinotoiminnan maaTiimin jiilkeen on etuoiYrityskiinnityksen
kohde rettyyn osaan tai sita voidaan
keusjarjestyksessa vuorossa
myds alueellisesti rajoittaa
yrityskiinnityksen
rinnalla
(yrityskiinnityslaki 5 g 2 moetuoikeusasetuksen
4 a $:ssii
menttu.
Yrityskiinnityksenkohteena
luetellut tyiinantajan tydntekiKeytanniisse yrityskiinnijan palkasta tekemat enna- voivat olla
tyksen hakumenettely muiskonpidetykset ja tydnantajan
tuttanee pitkiilti
kiinteistdl) rakennukset,koneet ym. kiinnityksen hakumenettelye.
sosiaaliturvamaksut seke tydkeyttiiomaisuus;
eldkevakuutusmaksut viimeiKiinnitys tosin haetaan panselta ja kuluvalta vuodelta. 2) elinkeinonharjoittajanim- tentti- ja rekisterihallitukselta,
Yrityskiinnitys tuottaa n5iden
materiaaliset
oikeudetkuten jossa koko maan kiinnitykset
kanssa yhteleisen etuoikeupanttioikeus, toiminimioi hoidetaan keskitetysti. Kiinniden. Irtaimistokiinnitys sen sikeussekiielinkeinonharjoit- tysta mydnnetteessa peritiien
jaan on etuoikeusasetuksessa
tajan vuokraoikeus seke hakijalta leimaveroa vastaava
niiitii huonommalla sijalla.
erAatmuut tamii.ntyyppiset kiintean suuruinen maksu, joVoidaankin todeta, etta yrioikeudet (uutta irtaimisto- ka suuruudeltaan suurin piirtyskiinnityksellii monessa takiinnitykseenniihden);
tein vastaa kiinteistitkiinnitysll

vakuuden arvo "huonon
pdytiikirjan lunastusta.Mika[
vakuudenarvon huomatta- ten ainaisia vakuusongelmia
maksajan"kohdallapyrkii
helpottanee
vaa pien€ntymista.Tiisse- yrityskiinnitys
kysymyksession veronalainen
vehenemaan.
Edtyisesti
jossain
Kuitenkaan
joudutaan
meerin.
kin tapauksessa,oikeuskiiypanttivelkakirja,
pienissb
yriosakeyhtiitissa
pankit
voine
kii,'ttea
eivet
aikanaan
kertonde
normaali
tentii
siitii suorittamaan
toimitusjohtaja-ja omistapros€nttileimavero.
sen, milloiri omaisuuden tyskiinnityksie niiden epiijatahon
johdosta
nimitakausvoi olpieaivan
varmuuden
tuottaa
arvo on huomattavasti
YhYrityskiinnitys
la merkityksellinenvahennentynyt.KaytenniissAky- te laajastikuin muut suuremelinkeinonharDanttioikeuden
teessaantaipumuksia tajoittajan kiinnityskelpoiseen seessa
[enee melko pitke e paan riskinottoon kykenevet
ja
man kaltaisenomaisuuden
sillii
luotonantajat,
tyyt)'vet
neyttdkysymys.
Panttioikeuden
omaisuut€en.
realisoimiseen.
pankin kannalta kyseessiiei
vakuudsksi annettavanpantturvaava
taysin
ole
saamisen
Yrityskiinnityste€i Brvitse
- Nopeastikasvavaanja veltivelkakirjan luovuttaminen
synnyttaevarsinaisestipantti- uudistaa,vaanseon voimassa vakuus.
kaantuvaan yritykseen
yhdestatavaranPeeasiassa
oikeuden.Niiin ollen vakuus- toistaiseksi.Mik?ili yrityskiinsaatuyrityskiinnitysvoi olkesittely muistuttaa suuresti nityksen alainen omaisuus toimittajasta riippuvaiselle
la erittain arvokas,koska
kiinteistiiihin haettavienkiin- ulosmitataan,on yrityskiinni- yrittajitlle yrityskiinnityksen
liikevaihdon kasvun seunevelkakirjojen kiisittelye. tyksen haltijan vaadittava mydntaminen korkeasta arrauksena yrityskiinnitykMikiili hakijana on velkoja, suoritustaitselleenpakkohuu- vosta yritykseen merkitsee
sen kohteenaoleva omaiedellyttee kiinnityksen hake- tokauDassa.Pakkohuutokau- melko pitka[e menevaasitousuus lisidntynee lihes saminen luonnollisestivelallisen pan toimittajalla on kuitenkin tumista tavarantoimittajaan.
massasuhteessa.
suostumusta.Yrityskiinnityk- velvollisuus ilmoittaa kiinni- Yrityskiinnityksen haltijalle takai
Konkurssitilanteissa
sen hakijatla on mearatyisse tyksen haltijalle pakkohuuto- vakuus vastaavastion siklili
sinsaantikanteilla tulee
tydliis,etta seperustuuyrityktapauksissamahdollisuusha- kauDastatodisteellisesti.
olemaan tukkuliikkeiden
sen substanssiinja pASomiin,
kea maksukiinnitetystaomaikannalta merkitysta, kosjotka
paivesd
pai.
muuttuvat
suudesta.vaikkei hiinen saaka takaisinsaannit usein
viiiin. Yrityskiinnityksen vamisensaolisikaan eraentynyt
kaytto- tai
kohdistuvat
nain
ollen
kuusarvovaihtelee
maksettavaksi.
vaihto-omaisuuteen tai
Yrityskiinnityslaki
riippu(ydajankohdasta
suuresti
ovat
Ta[aisia tilanteita
siiffettyihinsaataviin.
en. Vastapainoksielinkeinontyskiinnityslain 15 $:n rnu- tukkuliikkeenkannalta
seadetty
tieharjoittajalle
on
kaan):
Irtaimistokiinnityksia on
kiinnityk- haettu melko viih?inlain voidonantovelvollisuus
l) Yritys lopettaatoimintansa
massaoloaikana.Liihinnii irYrityskiinnityksen parempi senhaltijalle.
Tukkutiikkeenkannaltayri- taimistokiinnitysmenettelylle
tai omaisuuttaluorutetaan etuoikeusveroihin verrattuna
saamisella on ollut merkitystii julkisille
"epiinormaalilla tavalla". sekayhtaleinenetuoikeusetu- tyskiinnityksen
Epiinormaalinluovutuksen oikeusasetuksen
4 a $:n mut- huonosti maksavantai muu- rahoittajille,kutenkehitysaluemeerittely on jatetty oi- hin etuoikeuksiinnfiden ovat toin epevarman elinkeinon- rahastolle. Liikeyritykset sen
keuskiiytiinniin varaan. tukkuliikkeen nakdkulmasta harjoittajan liiketoimintaan sijaan eiviit juurikaan liene
Johdantoa siitii, mika on oleellisen tarkeita. Tavaran voi olla seuraavankaltaista hakeneet irtaimistokiinnitykep,inormaaliluovutus,saa- toimittajankannaltalaaja-alai- merkityste.
sia. Yrityskiinnitys sen sijaan
daan ainakin jossain miiii- sen yrityskiinnityksen hakeon etuoikedeltaanja vakuusrin tutkittaessakonkurssis- minen velallisenomaisuuteen -Tukkuliikkeen maksuke- arvoltaansen verran parempi
hotuksilla ja perintatoi- vakuus, etta voi melkoisella
sa "epetavallisiamaksuva- saattaa nAin ollen vehentaa
menpiteillii on suurempi varmuudella ennustaasiihen
lineite".
luottotappioriskia erityisesti
teho, koska vakuudet li- kohdistuvanmelkoisestimie2) Kiinnitetty omaisuus tu- verottajan hakemissa konsaavat perinniin uskotta- lenkiintoa varsinkin alkuvuohoutuu.
kurssitapauksissa.
vutta.
3) Velallinen laiminlyd laissa
desta 1986,jolloin paras etuYrittejan itsense kannalta
tarkemmin seadellyn in- yrityskiinnitys tarjoaa h)'van - Vaikeuksissaoleva velal- oikeuson saavutettavissa.
Eriformointivelvollisuutensa mahdollisuudenhankkia lisiilisyritys pyrkii realisoi- tyisesti tukkuliikkeiden koh(yrityskiinnityslaki34 $).
maanjuuri yrityskiinnityk- dalla yrityskiinnitys tuntuisi
vakuuksia toiminnan rahoitsen alaista omaisuuttaja olevanvarsinkayttiikelpoinen
hoidetaan tamista varten. Varsinkin
4)Omaisuutta
ja
ydtyssaatavia.Tamiin johdosta monissatilanteissa. I
pienten
keskisuurten
edellyttiien
lisaksi
huonosti

LAUSUNTOLUOTTOKORTTI.
YHTEISOTOIMIKUNNANMIETINNOSTA
ja varapuheenjohtaja
puheenjohtaja
oliYhdistyksemme
yhdistyksen
lausunnon
luotvat 3.6.1985luovuttamassa
tokorttiyhteisiitoirnikunnanmietinniistevaltiovarainministeriiissfl vanhemmalle hallitussihteerille Olli
P a aj a I I e. Lausunnonluovutuksenyhteydessiikeskusteltiinavoimestimietinniinsise iistii.

" Valtiovarainministeriiille kayttajieja jonka jasenetjou-

tuvat toiminnassaankaupan,
ja rahoitukpalveluelinkeinon
sen eri portaissa ottamaan
kantaa luottoalalla tapahtuvaan kehitykseenja muutoksiin esitteelausuntonaanseu-

Valtiovarainministeri6on 2.
piiiviine huhtikuuta 1985piiiviityllA kirjeelkian pyytanyt
Luottomiehet r.ylta husuntoa luottokorttiyhteisiitoimikunnan mietinntisfi. Lausun- taavaa:
Luottokorttiyhteisiitoimitonaan Luottomiehetr.Y.,joalan yh- kunnan tehtevend on ollut
ka valtakunnallisena
distykseneedustaalaajastise- selvittaa luottokorttiyhteisttjii
ka luotonantaiia ette luoton koskevan lain tarpeellisuus

Suomessa.Toimikunta ei ole -Myyjiiliikkeen
piiiasiallisena toimintaasemaan
tyjen, osin keyttiimettdtodennut nykyisesseluottoluottokorttiyhtoisdnv/elkonaan harjoittaa luottomien enimmlisluottojen
jana voi kiinnittiiehqomiotontitoiminnassa epekohtia.
yhteismeere.
korttitoimintaa. LakiehI
Luottokortti rahoitusmuotota.
dotuksenperusteluissa
on l4 Salassapitovelvollisuutta
S
na on selkee ja kuluttajan - Tarpeellisesta
paeasiallisuus todettu,
luottokortkoskevasii.iinncis
ei saaolrs€maon.taysinturvattu.
maininta on saatavalakitiyhteisdjen toiminnan
la ristiriidassatulevantietekstiin.
valvonnastavoisi huolehtosuojalain saanndsten
- Maailmalla tapahtuu voitia pankkitarkastusyirasto. 13$ Siiiinniiksen
mukaan
kanssa,eikii saaestaayhmakasta kehityste luottoluottokorttiyhteisiin
teisdn
varsinaisen toiSeuraavassaLuottomiehet
korttialalla.
Edtyislaki
peeoman
oman
on
oltava
minnan
edelllttiim,ia
luotr.y.
kiinnittaA
huomiota
ereisaattaa estee kehityksen
vahinteen 6 7o yhteisdn
totietotoimintaa, esimertoteutumisenSuomessa. siin lakiehdotuksenvksitvissitoumusten yhteismeekiksi tiedottamistavarasjotka kaipaavat Ciy- TicttevastimissAAnmuus- kohtiin,
riista,josta on vahennetty
tetuistaluottokorteistatai
dennysta,mikeli lakiehdotuksa maassaei ole saedetty sen joitakin kohtia
yhteisiinkassaja saatavat
muusta.syystesuljetuista
katsotaan
erityislakia.
pankeilta. Lain on selviluottotileiste.
tarpeelliseksisisallytt5emuutetteve yhteistin sitou- Valtaosateneenja merkit- hun lainsaadiintd<in,esimermustenlaskentaperusteet. Edellii esitetyn perusteella
tava osa jatkossakin ta- kiksi rahoitusyhtiiilakiin.
Luottomiehet r.y:n mie- Luottomi€hetr.y. katsoo,etta
pahtuvasta luottokorttilesta
sitoumustenyhteis- lottokorttiyhteisdtoimikunnan
jeisi
kaupasta
erityislain I $ Luottokorttitoiminnan
maare on keytettyjen ehdottamastaluottokorttiyhulkopuolelle.
maAritelmiion puutteelli
luottojen yhteismiiele,ei- tcistilaista tulisi kokonaan
nen,Jos,kuten mietinniin
EdellA esitetyn perusteellaei
kii esimerkiksimydnnet- luopua.
perusteluissa
mainitaan,
tarveth saeteaerillistii latarkoitetaan
yleisvain
ba Suomessa.Tarpeellisiksi
luottokorttia, on se myds
saanndksetvoitaisi
laissa erikseen mainittaesimerkiksi rahoitusva. Luoton keyttddn oikeuttavatunnisteon maAritelty puutteellisesti
ja on
Luottokortti on kansainslten
varsin
valjesti
tulkitvilinen maksutapa. KanHelsingisse30.piiiviinii toukokuuta 1985
tavlssa.
sainviilisyys on sailytettava.
Tietty yakavaraisuus on
hrpeen, sen sijaan luvanvaraisuus ei ole.

Luottomiehet- Kreditmiinnenr.y.
2 $ Lakiehdotuksessa
on todettu,ette luottokorttiyh- KaarloOksa
teisii on yhteisd, joka puheenjohtaja

Jaakto Pohjanpelto
varapuheenj
ohtaja"

SIA KIRJOJALUOTTOALALLA
i(. Ovaska:Konkurssintoriuminen355s.
Lakimiesliiton
KustannusOy 1985
kirjan soisi kuluvan korvaavaa lainseedantiiAja
maksuvaikeuksiinioutu- sen kehitysH.Ndin suomalaivelallisten kuin heidiin sen luottoalan nakdvinkkelisnsakin hyppysissd.KirtA erityis€stiRuotsin akordija asi- keskuksiakasittel€veosa on
on keytdnndnleheinen
esitysnimensiimu- varsin kiintoisa. Maksukyvytkonkurssintorjumi- tdmyyden syiti kirjassa on
jonka pi- pohdittu niin koti - kuin ula - paemiieresH,
i yhdistaekaikkia maksuvai- komaistenkintutkimustenvajoutuneen sidosryh- lossa. Suurimmaksi yksityi
niin velallista itseean. seksi syyksi osoittautuu yri
velkojia ja koko yhteis- tyksenheikkojohto.
Verovelat maksukyvytttif,irjan alun katsausmaksu- myystilanteessa
joutuvat kirhistori- jassa perusteellisenja asianja kehitykseenaina roo- tuntevan Hpivalaisun kohista oikeutta mydten an- teeksi.Eike tiha ole niille anlaajanperspektiivintemen nettu syytte. Niin keskeinen
maksukyvyttdmyysoi- rooli veroveloilla konkurssin
tarkastelulle.Kansain- torjumisessaon. Kirjasta selvertailuakaan ei ole viee, ette konkursseissa
vuorDohdettu. Kirjassa tarkastel- sina 1975,1978ja l98l veroja
ban Ruotsin, Ranskan ja on tuomittu maksettavaksi
U.S-A:n konkurssimenettelya 604.000markkaa konkurssia

kohden, joka on 47 Vo kon- tiirkeytta. Kirjoittaja nekee
kurssisaamisten kokonais- yrittejen luontaisen ylioptimeerAste.Syyksiverovelkojen mistisuuden havahtumisen
suurelle osuudelle kokonais- jarruna. Tes6 maksuvaikeukvelkameiirasta
Ovaskamainit- sissa kamppailevanvelallisen
see mm. verovelan saannin ylioptimistisuudestaon varhelppouden.Senkun vain jat- mastiluottoalanihmisilh runtria verot maksamatta.Vero- saastikeytinndn kokomuksia.
velkarahoituson usein ainoa Voidaankuitenkin kysye,ette
mahdollinen"luotto" maksu- kuka yrittejea uskoo, jos ei
vaikeuksienkanssapainiskele- yrittaje itse?
valle velalliselle. Myds suuret
Kayttdkelpoinen on mytis
arvioverotukset veronkoro- kirjoittajanjako vaarallisiinja
tuksineen, viiviistyskorot ja ei-vaarallisiin velkoihin. Jos
jiiamimaksut kasvattavatve- vaarallisiavelkoja alkaa kerrojen osuutta.
tye suuressame.arinyrityksen
Varsin havahduttavaon kir- hengissiipysymismahdollisuujan jakso "Havahtuminen". det heikkenevet oleellisesti.
Vain ajoissatapahtuvahavah- Vaarallisiksi veloiksi Ovaska
tuminenvoi pelastaakonkurs- mainitseeverovelat,tydelekesikierteeseenjoutuneen yrityk- vakuutusmaksutja palkkaturs€n lopulliselta tuholta. Tur- van. Vaarattomia tiisse miehaan Ovaska ei varmasti ko- lesse taas ovat tilivelat ia
rosta aioissa havahtumisen Dankkivelat.
l3

Plussatekijaue on annetta- peimman muutoksenhakutien nitelma on oleellinenosa teva siite, etH vaikka kirjoittaja ldytamiseksihaettaessamuu-. men peiviin verojenpedntiiA.
veroviranomaisten Sovitusta suunnitelmasta ei
onkin oikeustieteilijii,hiin on tosta
kirjassaanmonipuolisestisel- Deetdksiin. Mvds verosuun- sittenvai oaranelipsua.
Akordimenettely- niin vavitellyt mytis maksukyvyttd- nittelulleon omistettutilaa.
-paaehtoinen kuin pakkoakormyydentaloudellisiataustoja.
Yksi kirjan antoisimmista
On mm. kappaletilinpiiet6s- osista on mielestani verojen dikin- ruoditaan kirjassa yksi
Yleens?ih?in
tyiskohtaisesti.
analyysinhyviiksikaytitstaPrih- erikoisperinnbnkuvaus.Jokai
tin Z-lukuanalyyseineenja sen luotonantajan olisi syytii akordista ei Suomessaole palEhka
terveysnelitianalyyseineen. lukea ainakin tame n. 40-si joakaan kirjoiteltu.
Rohdoiksi paranneltaessavuinen jakso kirjasta. Luoton- akordin huono tunnettuus
sairastayrityste tekije esittea antajan on tarpeen tuntea eri osaltaan on ollut omiaan pimm. kannattavuudenparan- koisperinniin vaiheet ja kei- temeiin akordia varsin harvinaisenailmiiinii Suomessa.
tamista, konsulttien keyttde, not, jotta hen pystyy arvioi
Kirjan viimeinen jakso kerverovelkojenpienentamisUtai maan velallisen maksuvaiereentymisensiirtemiste.Hy- keuksien kriittisyyd€n. Kuten too niste vastuista, jotka saatvia ovat kirjan neuvot no- kiriasta ilmenee. maksusuun- tavat estaatai ainakin vaikeut-

kamptaa maksuvaikeuksissa
pailevan yrityksen tehokasta
saneerausta.Talhisia erityisesti yritysjohdoa koskevia
henkil6kohtaisiavastuitaldytyy paitsi konkurssi-ja ennakkoperintehinsiiediinndscimyds
osakeyhtidlaista.
Konkurssintorjuminen-kirja on asiantunt€vaja sujuvasanainen esitys luottoalalle
e[ntarkeesteasiasta- konkurssin torjumisesta.Kannattaa lukea!
Anne Leppdld-Nilsson

@se
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PERINTAPOHDISKELUA
Perirninenon myynti5.Perijd myy rahan siseensaamista.
Jonkintasoinen puhelinmyyjdn kurssi voisi olla paikallaan. Suoranaisiavirheitekin
Myynti puolestaan tukee sattuu tekeviille. Anteeksiperintee esim. pyseytteme[a pyyntd ei ole ndyristelye.
tavarantoimitukset silloin,
kun saataviaei saadasisednja
Jukka Marttila
tappion uhka leijuu ilmassa.
luotonvalvoja
Tuntuu varsin omituiseltayhEnso-Gutzeit
Oy
Luottamusja arvovalta
teistoiminnan puutteelta,jos
ja
pankissa
tavarantratta on
toimitukset sujuvat entiseen
Johdon
tuki
Luottopolitiikka vaihtelee
tahtiin. Virhearviointi saattaa
yrityksittain melkoisesti.Toiolla perinniinkintekeme,mutsessayrityksessakaikki luotta yhteispelin on sujuttava
Kahta asiaa perinte erityi- puolinja toisin.
topeetdksettehdaanmyynnissii - naapuriyhti<isse
taaspe- sesti tarvitsee: johdon ja
Samoin perinnan on saatarintaosasto ratkaisee kelle myynnin tukea. Luotonval- va ajoissatietiiereklamaatioisnekdkohtien ta, jottei karhuamisellaan
myydii.ein
luototla. Tassavain vonnallisten
vaipari esimerkkiii,eikii niistii sen markkinointi perinnen bikeutatilannetta.
mesta organisaatiossaylemenempea.
Tiirkeiii on kuitenkinperin- pana oleville henkilctille tai
teosastonasema.Osastontu- osastoilleon monastivaikcaa.
lee nauttia yrityksen johdon Asiaanliitetdin useinisottelun
luottamusta. Osastolla pitae ja varpailletallomisenmakua.
on myyntii
olla tiettye arvovaltaaja sa- Jotta suhteidenkiristymiselta Periminen
malla joustaluutta mukautua veltytteisiin on johdon apu
johdon erikoistapauksissa
an- monastienemmankuin terveMyynti on suoritettu, kun
poikkeuksellisiin
tamiin
ohjei tullutta. Voi olla my6spaikalsiin. Tame arvovalta merkit- laan korjata perinnestevastaa- rahatkin ovat tulleet tilille.
see sita, ette perinteosaston van henkildn asemaaorgani- Tihiin vanhaan hokemaan
t€kemie ratkaisuja si v€sitete saatiossavastaamaanhancllc voidaanhsate:rahat on perittai muutetajohdon taholta il- annettuja valtuuksia ja hiineen ty tilille liikesuhdetta sarkemette.
man tarkkaa harkintaa ja iF kohdistettuiavaatimuksia.
Perintiitekniikkaan kiinnitetAAn paljon huomiota, mutta
rarkeitA ovat myds yrityksen
sisaisetasenteet,joilla luodaan
ilmapiiri perinniin toimivuudelle.

l4

man etta asiasta ensin informoidaan perinta5.
Molemminpuolinen
luottamus on tarkeee. Johdon on
voitaYa luottaa perinnan ammattitaitoon ja harkintakykyyn. Samoin on perinnan
voitava luottaa johdon vastaaviin ominaisuuksiin.

Myynnin apu

jnHet

Perintekasittelija
Sirpa Liusvaara
Oy Credit Ab
PL 47
OO24IHELSINKI
puh.9Glut4055

hallitus on
22.4.-4.8.1985

Perintakesittelija
ReijoLuhtajiini
scuraavat uudet TietoperintaOy
Asemamiehentie
3
OO52O
HELSINKI
puh. 90-147211
Julkaisupiiiillikkd
(ari Martiala
MaksutietoOy
Aurakatu 12
20IOOTURKU
puh.92l-516814
LuottopAellikkd
Lars Meyer
Keskusosuusliike
Hankkiia
PL 80
OOIOIHELSINKI
puh.90-7292255
Koneliike
ie6

001I

f,anhare

Ky
TURKU
330546

Ab

TIELSINKI

Talouspiiiillikk<i
HenrikMusakka
Finnoil Oy
PL I84
OO25IHELSINKI
puh.90-440491
Luottotietotutkija
EeroNeronen
HelsinginOsakepankki
Aleksanterinkatul7
OOIOO
HELSINKI
puh.90-1620368
LuotonvalvojaLeenaNiemi
Luottokunta
Heikkiliintie l0
OO2lO
HELSINKI
puh. 90-6922481

LuotonvalvojaTuija Oranen
Luottokunta
PL 6I
OO2I
I HELSINKI
...- puh. 90-6922481
OsastopAbllikk,ii
Saara-l(aisaPiironen
Oy RailshipAb
PL 12
OO52IO
HELSINKI
puh. 9Fl4l 522

Luotonvalvoja
Pirkko Rantalainen
Turun Osuuskauppa
PL2
2O2OITURKU
puh.921-3083lI
Jaostopae[ikkii
Anna-Maija Urpelainen
Oy Teboil Ab
Bulevardi26
OOI20
HELSINKI
puh. 90-642733

LuottotarkastajaAnnaPitts
Luottokunta
Heikkilantie10
OO2IO
HELSINKI
puh. 90-6922481

LuotonvalvgjaRiitta Viermaa
Oy HuolintakeskusAb
PL 405
OOIOIHELSINKI
puh.90-75621

LuotonvalvojaTuulaRahunen
Aspo Oy
Hitsaajankatul2
OO8IO
HELSINKI
puh. 90-782
611

Kirjanpiropiiiillikkd
Veli-PehkaViiisiinen
SiemensOsakeyhtid
PL8
OOIOIHELSINKI
puh.9Gl626l

Vientiperintivalvoja
Piiivi Rajaniiki
Lakitoimisto
Yrj<iLehtonenKy
PL6
20101TURKU
puh. 921-330546

Perindpaeltkk6
LasseVayrynen
Kansa-Yhtidt
PL 45
OO5OI
HELSINKI
puh. 9G7316674

Varsinainen
syyskokous
21.11.1985
klo 17.00
Paikkailmoitetaankokouskursun
yhteydesse.

7tl
d Aatos Kiyeli

Xotilainen
HELSINKI
*75621
Arto Kurki
Ab
2
HELSINKI
9G.t44055
Leskinen
Ab
I HELSINKI
9G1.r4055

Rahoitus-ja luottopiiellikk0
JuhaNissilii
Hewlett-PackardOy
Revontulentie7
02100EsPoo
puh. 9G455021I
SihteeriSari Nyberg
Oy Credit Ab
PL 4'7
OO24IHELSINKI
puh.9Gl44055
Koulutussihteeri
Elina Oksa
SYP
PL6
OO98IHELSINKI
puh.90-1651
Apulaisluottopiie[ikkd
LeenaOksa
Oy PhilipsAb
Kaivokatu 8
OOIOO
HELSINKI
pub. 90-1727360

Pedtoimittaja
Risto Suviala
puh. (90) 7292204
Toimitusneuvosto
Kaarlo Oksa (puh.joht.)
puh. (90) 4042438
Bengt Fagerholm
p u h . ( 9 0 )6 5 88 5 5
Anne LeppAlii-Nilsson
puh. (90) 7826l I
Pertti Pennanen
puh. (90) l9 261
Toimitussihteeri
Mariitta Hiimalainen
Toimituksenosoite
LuottomiehetKreditmAnnenr.y.
PL 89I
0 0 1 0 1H e l s i n k i

Valokuvaaja
Erkki Markko
Pankkiyhteydet
SYP-Senaatintori
200138-490509
SHOP-Mikonkatu
572302-424294
HOP-Keskusta
300010-446',1
Ilmoitushinnat
2/l s. 2400mk
l/l s. 1800mk (takasivu)
l/l s. 1300mk (muursivut)
I / 2 s . 7 5 0m k
l,z4s. 500mk
l,z8s. 300mk

HelsinginLiikekirjapainoOy
H e l s i n k1
i 985
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