
Luotto- ja perintatehtavisse toimitaan yhdessa monien eri intressiryhmien kanssa. Mil-
loin yritys on voimakkaan tervehdyttHmisen tarpeessa? Miika ovat tervehdytt6misen
onnistumisen edellytykset? Miten toteutetaan onnistunut akordi tai moratorio? Miten
suhtautuvat lainseateiet ja viranomaiset tanean ja tulevaisuudessa konkurssiin ia ta-
lousrikoksiin?

Selvitt5dkseen nEitii seikkoia iii rjest?i?i

LUOTTOMIEHET _  KREDITMANNEN R.Y.

LUOTTOALAN ERI KOISSEMI NAARIN

Aika

Paikka

Ohielma

Lisetietoia

Osal l is tum isma ksu

l lmoi t la  utuminen

Keskiv i ikkona 26.9.1984 k lo 9.00 -  16.30

Hels ink i ,  Hote l l i  In ter-Cont inenta l ,  Bal l room

Oikeusminis ter i  Chr is toJfer  Taxel l .  Konkurss i la insaadannon uudis tumisesta
N im ism ies Ol l iTo ivo la,  Ulosot toasiat  kaytennossa
Rikosyl i tarkasta ja Rauno Ranta,  Talousr ikosten tutk innasta
Keskusr ikospo l i is i
C i v i l e k o n o m ,  l u r .  k a n d .  P e r  N i l s m o ,  A k o r d i m e n e t t e l y  R u o t s i s s a
Ackordscenl ra len,  Tukholma
Dip lomi- ins inoor i  Urpo Fat ia ,  Akord i  Suomessa ja  kr i is iyr i tyksen lunnusmerk i t

Luot tomiehet  r .y :n jaseni l ld  ja  kannat ta ja jasenyr i tysten henki lokunnal ta 800 mk,
mui l ta  960 mk,  s isa l taa lounaan ja  i l tapaivdkahvin.

P u h e l i m i t s e  T u u l a  R u o t s a l a i s e l l e ,  p u h .  ( 9 0 )  6 0 5  1 1 4  j a  m a k s a m a l l a  o 9 a l l i s t u m i s -
maksu Luot tomiehet  r .y :n t i l i l le  H O P-Keskusta,  300010-4467 mie le l ldan v i imeis-
taan per janta ina 21 .9.1984.  Lomakkeessa main i t tava selvast i  maksun a ihe,  osal -
l is tu jan n imi ,  ammatt i  ja  yr i tys.

T u u l a  F u o t s a l a i n e n ,  p u h .  ( 9 0 )  6 0 5  1 1 4 .
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Yksityisyyden
suoJa

Oikeusministeririssa on valmistunut ehdotus hall ituksen esi-
tykseksi henkil<irekisteri laiksi ja siihen l i i ttyviksi laeiksi. Asia
tunnetaan myds tietosuojalainsAadanndn nimella.

Lakichdotuksen tarkoituksena on henkilon yksityisyyden
suojaaminen. Ehdotuksessa ei kuitenkaan ole maaritelty sita,
miti i  yksityisyydella tarkoitetaan. Lainvalmistelutydssii on jopa
todettu yksityisyyden suojan kasitteen maarittelemisen olevan
mahdotonta. Tiim?i onkin mahdoll ista vasta sen ji i lkeen kun
suojelun kohteena olevan henkil i jn yksityisyys pystytaAn ensin
maarittelemaan. Pitaisi t ietae, mita halutaan suojella.

Toinenkin keskeinen meerittelyongelma sisii l tyy lakiehdo-
tukseen. On epasslyAa, millaisista henkildista pidettavia rekis-
tereitA lainsaenndkset koskisivat. Ehdotuksen perusteluista i l-
menee, etti i  laki suojaisi luonnoll isia henkikiit i i . TAmAn perus-
teella on selvaa, ette laki ei koskisi oikeushenkildita. Mutta
kumpaan ryhmaan luetaan yksityiset elinkeinonharjoittajat?
Koska he saavat yhteiskunnalta monessa muodossa tukea ja
avustusta toimintaedellytystensii vahvistamiseksi, heil l?i ei ole
sellaista "yksityisyytta", jota pitaisi suojella. Kun valittu yhtid-
tai toiminimimuoto ei saisi vaikuttaa suoian olemassaoloon.
p i t i i i s i  myt is  yks i ry ise t  e l inke inonhar jo i t ra ja t  je t taa  la in  sA i in -
ndsten ulkopuolelle,

Tietosuojalainsii.iidentdehdotus ei sellaisenaan tyydyta luot-
toalaa. Siite huolimatta henkil i irekisteri laki tarvitaan nooeasti.
O ikeusmin is te r i r i  on  ehdot tanur ,  e r rA  lak i  ru l i s i  vo imaan vuo-
den 1986 alusta. Asian tarpeeton viipyminen vain vaikeuttaa
luottokaupalle terkeiden henkil<irekistereiden kehittamista.
EpAvarmuuden aika hankaloittaa myds rekistereiden kayttejien
pitkejAnnitteista suunnittelua. Hyvaksyttava syy lain viipymi-
selle on ehdotukseen tehtaviin velttemattdmiin muutoksiin ku-
luva aika.

Yhdistyksemme historiassa on tiettevesti ensimmaistA kertaa
edustajamme kutsuttu lausumaan kesityksensa lakiehdotukses-
ta, kun Luottomiehet - Kreditmannen r.y. on kutsuttu oikeus-
ministeri i idn lausumaan kesityksensa oikeusministeri i jn ehdo-
tuksesta henkilt irekisteri laiksi. Nii in yhdistykse l lemme on an-
nettu se puheenvuoro yhteiskunnall isessa keskustelussa, jota
ensimmaisesse Luottolinkissii l ,/83 Dereenkuulutetti in.

Flenkildrekisteri lakiehdotus julkaistaan rassA lehdessd.

Risto Suviala
paatoimittaja



Anne Leppilfl-Nilsson

Luottomiehet visiitine
Tukholmassa
rahti kayntiin. Majapaikassa,
Grand Hotellissa, ruotsalais-

perustuu pitkalle kehitettyyn
atk-jarjestelmaan.

Luottotiedot
satelliitilla

I l tapAivalla matkasimme
Esselten toimitaloon Solnaan.
Siell?i olimme ruotsalaisen"si-
saryhdistyksernme" kokouk-
sen vieraina. Kokouksessa
mm. nimetti in vuoden luotto-
mies. Varteenotettava idea to-
teutettavaksi myiis lahden tal-

Luottomiesten perin-
teinen opintomatka isannar jo odoirivat meira.

16 puolen.
Kokouksen jiilkeen saimmc

seurata luottotietojen valitys-
tii yli rajojen suuren maail-
man tyyli in - satell i i t i l la.
Nopeasti ja vaikuttavasti kan-
sainvilinen Dun & Bradstreet
luottotietotoimisto viilitti
luottotiedot tuosta meille kai-
kille niin tutusta Ewing Oilis-
ta. Siinii esimakua kansainvi-
lisen luottotietotoiminnan tu-
levaisuudesta,

PiiivAltinen nautittiin isan-
tien kanssa mitli viehatte-
vimmesse miljodssa Stall-
mastargardenissa.

SUUntaUtUi tinfl VUOn_ Joukko hajaantui tutustu-

na hh Jen toiselle puo- ff"1?,."ki;il:t n'I jiilTff,l
lelle - TUkhOlmaan. suuden tutustua Ruotsin van-

Aurinkoisena .. t9*o- llTfrll ; Jl r',% i:'H::,l;
kuun 14. piiiviinii las- roi.ini.an. Asiakkaita toi-
tauduin laivaan lihes misrolla on yli 3 000 ja kasitel-

ravie asioira n.  180000 vuo-
parinkymmenen luot- dessa. penmisr ulokseksi isiin-
tOihmiSen kanSSa. nat kertoivat: yhdeksiin

kymmenesta maksaa koko
Heti saavuttuamme Tuk- velkansa. Ei yhtaen hassumpi

holmaan tiivis ohjelma pyii- tulos! Toiminnan tehokkuus
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Osarpttrjet lokoontuneina ruotsalaisten isindeD ymptuille valmiina seuraamaan piivin esitelmii,
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Toimihqioha{ia Liisa LillIrder kerroi
Kauppakamarin palveluista.

Kauppakamari
palvelee

Seuraavana aamuna saim-
me tehda virkistiivAn aamu-
kiivelyn kauniita merimaise-
mia ihail len Grand Hotelista
kuninkaanlinnan ohi Sjofarrs-
husetiin. Tyylikiis, arvokas
merihenkinen kokousti la, jos-

sa keskityimme paivain mie-
lenkiintoisiin esitelmiin.

Aamun avasi Suomalais-
Ruotsalaisen Kauppakarnarin
toimitusjohtaja Liisa Liflin-
der. Hiin kertoi niista moni-
puolisista palyeluista, joita
kauppakamari tarjoaa. Mm.
liikeyhteyksien valitteminen,
edustajaehdokkaiden hank-
kiminen, vienninedistemis-
toimet Ruotsissa, markkina-
selvitykset jne. Myds luotto-
tietoja kysytean ja hankitaan
niin suomalaisista kuin ruot-
salaisistakin yrityksistii.
Kauppakamari itsekin joutuu
tilaamaan luottotietoja omis-
ta toimeksiantajistaan.

Kauppakamari veloittaa
palveluistaan tunti- tai paiva-
taksaa.

Lifliinder kertoi, etta me
suomalaiset odottelemme
liian kauan ennen kuin ryh-
dymme tehokkaisiin perinte-
toimiin. Nopeus perinnassa
on valttia my<is Ruotsissa.

Luottopaallikkd Jaakko Poh-
janpelto kertoi itse kokemansa
esimerkin elevasd eliimasE.
Siitb, kuinka ereiissa vienti-
kaupassa kaikki niiyni niin

hyveltA ulospain: niin asiak-
kaan luottotiedot kuin hiinen
takissaan kimmeltaneet ti-
manttinapit. Mutta kuinka
kaikki olikin vain huijausta!
Onneksi tarinan loppu oli ver-
raten onnellinen. Kansainvii-
lisessA kaupassa voi helpom-
min tdrmetA huijariin kuin
kotimaassa.

Perintiitoimi
tarkoin siiiidelty

Iltapaiva[ai tekstiilimaahan-
tuojien johtaja Ake Weyler ja
Ruotsin tukkukauppayhdis-
tyksen johraja Lars Lindahl
antoivat vinkkeja siita, miten
suomalainen vieja voi olla pa-
rempi kaydessaAn kauppaa
ruotsalaisten kanssa. Molem-
pien yhdistyst€n tarkoitukse-
na on mm. vaikuttaa yhteis-
kunnall iseen paatdksente-
koon omilla aloillaan, edistiiii
protektionismin poistamista
ja yhtenaisten sopimusehrojen
kayttda.

Paivdn esitelmeannin pAAtti
toimitusjohtaja Leif Seeman
Justitia Internationalista ker-
tomalla perinEtoiminnasta
Ruotsissa ja esittelemetH Jus-
titian palveluita. Paljon saa-
dellympaa perintatoimi on
Ruotsissa kuin Suomessa.
Mutta emmckdhiin mekin
ktimmi jiilkijunassa ja saa
omaa perintelainseadentd-
emme Ruotsin mallin mu-
kaan.

Matkamme toisena paivene
Tukholma oli "jiirjestyksen
kourissa". Joka puolella so-
titaita ja poliiseja ja mustia
autoja. Tamii kaikki Ranskan
presidentin valtiovierailun
vuoksi. Huvittavana pikku-
seikkana panin merkille,
kuinka monen urhoollisen
ruotsalaissotilaan kyperen al-
ta pilkotti iloisesti, siististi
poninhennelle kietaistu tuk-
ka.

Luottomiehet - Kredit-
mannen ry:n puolesta haluan
lehtemme viilityksellii vielii
kerran kiittee vieraanvaraisia
ruotsalaisisentiamme onnis-
tuneesta matkastamme.

t



Mike maa)
mikii valuutta?
Suomi voi hyvin. Hyvd Suomi kiinnostaa myiis ulkomai-
sia pankkeja. Banque Indosuez tuli Ranskasta kainalos-
saan monta hyvii myyntiargumenttia suomalaisyritys-
ten kukkaronvartijoille. Etabloitumisessa on ilonsa ja
varvansa.Erl*i Tietiviinen markkinoi raDs-

l.laista pankkiiritaitoa.

Banque Indosuez perusti
ensimmaisena eurooppalaise-
na pankkina tytarpankin
Suomeen 1982.

"Emopankki on viime vuo-
sina panostanut lantisten teol-
l isuusmaiden palveluun.
Suomi on voimakkaasti kan-
sainvelistyva maa. Indosuez
tuli hyvaan aikaan kasva-
maan suomalaisyritysten
kanssa," Indosuez Osakepan-
kin markkinointi johtaja Erkki
Tietdvdinen sanoo.

Indosuez on hakenut pank-
kitoiminnan kasvua paljolt i
kehitysmaista, mutta siella
riskit ovat kasvaneet jo l i ian
suuriksi.

"Pohjoismaat tarjoavat
plenempaa tuottoa, mutta
riskikin jZii i  vastaavasti pie-
nemmdksi."

Erkki Tietavainen sanoo,
ett6 vasta nyt Indosuez Osa-
kepankki on pankkipiireissii
hl"vaksytty osaksi suomalaista
pankkiyhteiskuntaa. Viran-
omaise! sen sijaan ovat suh-
tautuneet kaiken aikaa jous-
tavasti ja mydnteisesti.

"Asiakkaat ovat olleet
valmiit yhteistydhdn. Jos
meidan yrityskuvaamme mita-
taan pankkitoiminnan vo-
lyymilla, meihin neytaan ole-
van tyytyvaisia."

Ensimmiiisellii tilikaudel-
laan pankki ylitt i  seka volyy-
mi- etta kannattavuustavoit-
teensa. Taseen loppusumma
oli 488 mmk, josta puolet
muodostui luotonannosta
yleisolle. Vakuussitoumusten
m?iiir?i oli 13l mmk, vakava-
raisuuden suhdeluku 5.5. Lik-
viditeetin suhdeluku oli koko
toimintakauden ajan yli vaa-
ditun tason.

Postipankista osakas

Banque Indosuez kiivi neu-
votteluja yhteistydkumppa-

nuudesta suomalaisten pank-
kien kanssa; oli selvitettava
kiinnostus uuden pankin pe-
rustamiseen paikallisen kump-
panin kanssa.

Keskustelut Postipankin
kanssa johtivat mydnteiseen
tulokseen. Postipankki osal-
tlS[UI l)7r:n osuudella lndo-
suez Osakepankin 20 miljoo-
nan markan osakepaaomaan.

"Postipankki tuntee suo-
malaisen pankkitoiminnan
hyvin. Tiimii oli me rkittava
mydnteinen ominaisuus yh-
teistydn aryioimisessa. Posti-
pankin ulkomaantoiminta on
kehittynyt voimakkaasti ja
meidan kauttamme se sai
kayttddnsa maailmanlaajui-
sen pankkiverkoston", Ticta-
valnen sanoo.

"Meill i i  ei ole Postipankin
kanssa yhteisia markkinointi-
toimenpiteit: i. Kanava on kui-
tenkin auki asiakkaan tarvit-
semille yhteistyoneuvotteluil -

le. Vahva kotimainen pankki
on selvasti resurssejamme laa-
jentava tekija."

Erikoistumisen
valtit

Indosuez Osakepankki
keskittyy yhteistyohdn huo-
mattavien erityisesti projekti-
vientia, markkinaraha- ja va-
luuttatoimintaa sekii Kauko-
ja L?ihi-idiin kauppaa kayvien
suomalaisyritysten kanssa.

Suomen pankkisektorista
Indosuezin osuus on vain
alle prosentin luokkaa. Suh-
teellisesti paljon suurempi sen
osuus on markkinarahaope-
raatioissa ja viennin takauk-
slssa.

"Tdmii rooli sopii meille,"
TietAvainen sanoo,

"Olemme auttaneet merkit-
tevesti suomalaisia yrityksia
ulkomailla emopankkimme
pankkiverkoston avulla.
Erailta markkina-alueilta -
KaukoitA, ASEAN-maat,
Saudi-Arabian niemimaa ja
koko ranskankielinen maail-
ma - Indosuezil la on yli sa-
dan vuoden tuntemus."

Emopankki on vanhastaan
trading- ja commodity-kau-
pan rahoittaja. Eksoottinen-
kaan valuutta ei pelota, si[e
pankki kay kauppaa myds va-
luutoilla, joita ei yleensa no-
teerata. Sittemmin ovat ku-
vaan tulleet projektirahoitus
ja euroluotot.

"ECU-obligaatiolainat ovat

"Asiakkaiden saaminen on
niiillii resursseilla oma ongel-
mansa. Henkilokohtainen
myyntityd ratkaisee. Pariisi-
laiset asiantunti jamme ovat
mukana kontakteja solmi-
massa."

Monet ulkomaiset pankit
ovat aktiivisia myyjia: suoma-
laisen suuryrityksen rahoitus-
johtaja tapaa tydhuoneessaan
vuosittain parisataa ulko-
maista pankkiiria. Pankkien
tuotekehitysty6 siirtyy yritys-
johdon avuksi.

Erkki Tietiiviiinen sanoo,
etta suomalaisilla yrityksillii
menee tenaan voittopuolisesti
hyvin. Rahaa on, mutta sen
hinta on noussut.

Indosuez Osakepankki on
tullut jaadAkseen ja se osaa
varautua kireean kilpailuun
liihivuosina.

"Nykyisellii palveluvali-
koimalla ulkomaiset pankit
eivat muutaman vuoden ku-
luttua voi toimia kannattavas-
ti. Kustannukset kasvavat,
tuotot pienentyvat, pankki-
palvelumarkkinat kiristyvAt.
Joudumme kehittamaan uu-
sia tuotteita, ennen muuta
merchant bank -palveluja, ja
monimutkaisempia rahoitus-
muotoja. Tilanne on toinen,
jos meiden sallitaan kasvattaa
omia varojamme ja voimme
laajentaa omaa bisnesta. Us-
kon, etta meil la on kelvoll iset
mahdollisuudet myds tulevai-
suudessa, mutta paljon tydtA
se teettaa. Indosuez on tottu-
nut kovaan kilpailuun."

I

ylirn.::]." l:?l:l:lllyki:l.lu- Tuotekehitys
tos .  EmoDanKKrmme mvons l  r . r
kevaalle posriDankil le ia poh_ Kltpa uase
joismaiden Investointipankil-
le yhteisen noin 400 miljoo-
nan markan ECU-lainan,"

Tietavainen korostaa pank-
kinsa palvelukykyii liikeyh-
teyksien valittajanii ja ulko-
maisissa maksuissa: sekA luot-
totieto- etta perintapalvelut
hoidetaan hyvin.

"Joistakin maista, esimer-
kiksi Algeriasta, suomalaiset
yritykset saavat maksunsa pe-
rityksi usein vasta 3-4 kuu-
kautta er?ipiiiviin jiilkeen.
Olemme onnistuneet pudot-
tamaan tuota aikaa jopa nel-
j innekseen."

Asiakkaat
henkiliikohtaisella
myyntityiillii

Indosuez Osakepankissa on
27 tyitntekijea. Tietiivainen
sanoo, ette henkildston vah-
vuus on osaamisen ja kustan-
nusten kompromissi.



Viiviistyskoron merkitys ja tarkoitus
Viivdstyskoron veloittami-

nen ei l iene enii i i  kenellekddn
vierasta, eikd asiaa eniid "vie-
rasteta" siten kuin jopa vieli i
muutamia vuosia sitten. Tal-
ldin viivastyskorkojen veloit-
tamista pid€tti in useimmiten
ikAvana toimenpiteena, eike
asiasta edes aina yritetty sopia
ostajan kanssa.

Korkolaki on osaltaan rat-
kaisevalla tavalla vaikuttanut
ti lanteeseen, mutta vahintaan
yhte merkityksell isenii pidiin
erityisesti tavaraluottotoi-
minnassa rahan hinnan nou-
sun mydta tapahtunutta kor-
koajattelun leviamista. TAssa
vaiheessa on syyta viela ker-
ran palata kahteen teemaan,
jotka i lmentiivat raydell isesti
viivastyskorkojen veloittami-
seen li i ttyviin logiikan,
- viivestyskorkokannan on

oltava niin korkea, ettA se
ei houkuttele halvemmalla
korolla olevan luotto-

muodon kayttamista vaih-
toehtoisena luottomuoto-
na, ja etta

- viivestyskorkokannan on
oltava ri ittaven korkea
korvaamaan Iuotonanta-
jan kustannukset siina ta-
pauksessa, etta ostajan
maksukiytti iytyminen
johtaa l isamaksuaikaan

Mikii on oikea
viiviistyskorkokanta
tiiniiin?

Lehinna oikean viiviistys-
korkokannan miierittely sekA
v i iYes tyskoron per imis -
mahdoll isuudet kiinnostavat
varmastikin lukijoita. Valitet-
tavasti on todettava, etteivat
nama kaksi tavoitetta key-
tanndssa voi toteutua saman-
aikaisesti ainakaan tavaraluo-

tonantajaa tyydyttavella ta-
valla. Tessa yhteydessii jou-
dumme tekemisiin sekii lain-
seadAnndn ette myds ostajan
maksukyvyn ja hiinen yrityk-
sensA toiminnan jatkuvuuden
kanssa. Varsin monen yrityk-
sen toiminta on meilla paat-
tynyt eri laisten korkokustan-
nusten paineessa.

Sopivan viivastyskoron
meArittelyyn l i i ttyy monia
suuntaa antavia tekijctita,
nii isti i  haluaisin mainita tassa
yhteydessa mm. seuraavat:

- kohtuull isen korkokannan .
yliiraj a
markkinarahan hinta
korkokustannukset t i l i-
kortt i luotoissa ja osamak-
sukaupassa
maksuehtopolit i ikka
rahan hinta maassa yleen-
sA
kassamaksuehtojen tuot-
tama hy . j t y .  J .n .e .

Viivastyskoron ylarajasla
todettakoon Iyhyesti, etrei
selvasti maariteltyii viiviist-l s-
koron tai yleensiiki i i in perit-
tavan koron yli irajaa ole esi-
tettAvissa. Markkinarahan
hinta l i ikkuu nyt ylimmill?ii in
noln l '7,57o p.a. luokassa, 1a
erdiinlainen rahan keskihinta
on arvioitavissa mm. Talous-
eldmiin kuukausittain laari-
masta korkotarkastelusta.
Tarkasteluun li i ttyvia l isziteki-
j<iitzi voi kuka tahansa lo\'raa
huomattavan mAaran lis;ia.
(Julkisoikeudell isista saanri-
sista perittavAt korot ja ras-
taavanluonteiset maksut nou
sevat aaritapauksissa saroihin
prosentteihin.)

Korkolain mukaan voidaan
paasaantdisesti peria l6 .-. in
viivistyskorkoa. Tame on n\:
jo osoittautunut huomattai i!::
alhaiseksi, useat kaupan Jer-
jestdt ovat suositelleet yleise:-

Tietoperintci Oy
Ammattilainen saatavien perinndssd

Tuntuuko s i l ta ,  e t ta  saatav ien  per in tean
ku luu  l i i kaa  a ikaa?

Tuntuuko,  e t t i i  vo imavara t  ha joavat  tuo-
matta ku i ten kaan hyvdi i  lopputulosta?

Ka ipaatko  kokona isva l ta is ta  jd r jes te l -
mdd,  joka  per i i  tehokkaas t i  ka ikk i  saa ta-
vas i?

Tietoperint i i  Oy jdrjestdd yri tyksesi kayt-
toon tdyde l  l i sen  per in tapa lve lun .

Yhte is tyomme pankk ien  kanssa,  ammat -
t i ta i to inen henk i loku  n tamme seka to imi -
va ATK-jdrjestelmiimme takaavat asiak-
ka i l lemme tehokkaan ja  ta loude l l i sen
saatav ien  oer in  n  an .

TrTietoperintci Oy
Mannerheimint ie  2 ,  00100 Hels ink i  10,  puh.  643406
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: :  lb  q  p .a .  korkoa.  (E i  koske
: : . t .nk rdn  ku lu t ta jaa . )

Haiuan tassa yht€ydessa
.  : : ta ta  uude l leen va ih toehto i -
. : : r  luo l tomuodon kAyt tami -
. : r  n .  M ik i i l i  rahaa vo idaan s i -
. :naa varsin helposti kor-

\ !! m malla korolla yastaavas-
: \a\retJin l isimaksuajasta
' . : . ! , l ra t tavaan korkoon ver -
: . : : :una .  on  ep t im ic lekAsta  jA t -
:  . , . ,  ke \ r tamar re  ta l la is ta  t i la i -
-  .  - : i  t  a .

aJ.  k  oonk in ,  e t tA  markk ina-
' . ,  r : . r la l le tuks l :n  ede l l y tyksena

.: rl rn imin]dAran ji ir jesti imi-
: : :  \ { i k i l i  remdn summan
,- :. t imrnen edellytt i i i i  l isi i-

-  : \ .ua ian  kay t temis t : i  tava-
'  '  : .11  n luussa luo t tomuodos-
. -  \annat taa  os ta jan  tassa
- J . ' ia \ i ivyttaa halvempi-
.  :  \  o r j ieu  luo t to jen  makSa-
'r .: - ' . Tiimrintyyppisen korko-
.  . , : : . lun  \  le is tyminen ioh taa
.  r  . , J  m\  o ren  n i t : i  i lme is im-
': :: perin tatoimenpiteiden
: : : : , , . l l m  i 5 e e n .

Tata  t i lannet ta  vo idaan
' . , :  n  r j te l la  h ieman kar j i s te -
.  : rm ink in .  Tavara luo tonan-

:  ' .a  on  o lennars ta  ne t to -
' : : . : i \ua lan  myc jn tdminen.
ii:r ostaja kayttee 30 paivan
' : : :omaksua jan  l i s r i ks i  30
: , :  r  an  I i s lmaksua jan  ja  mak-
. . , . ,  l3  " i  v i i v? is tyskorkoa,  on
(  : iokus tannus yks inker ta i -

sen korkomatematiikan mu-
kaan koko ajalta kuitenkin
vain puolet koko luottoalalta
tarkasteltuna. Vaikkei kysei-
nen raha olisi todeli isuudessa
valittc;masti nettomaksuajan
alkaessa osrajan kaytettavissa
ja edellccn muualle sijoitetta-
v issa ,  e i  korkokus tannus ku i -
tenkaan yleensd kokonaisuu-
tena ottaen todell isuudessa yl-
1d  laskussa main i tun  koron
muka iseen kus tannukseen.
Rahalainan ja tavaraluoton ero
tuiee tassa yhteydessa e!ityi-
sen  se lvas t i  es i l le ,  la inan kus-
tannuksethan lahtevrit juok-
semaan viimeistaan sita nos-
tettaessa.

Siksi tassa ),hteydessA on
huomioitava mydnnetyn net-
tomaksuajan mlrrkitys, seka
lisi iksi se, ettei ylipitki l le net-
tomaksuajoil la ole syyt.i lar-
peet tomast i  kasvat taa  luo t to -
ris kii i .

Ede l ld  to tes in  suos i tus ten
mukaisen viivastyskorkokan-
nan o levan tAnaan lE% p .a .
Se ei merkitse kuitenkaan sith,
ctta tamA olisi tyydyttAvellA
taso l la .  Kun muis te lemme
kahta edellamainittua viivas-
tyskorkoihin kuuluvaa argu-
ment t ia  ja  mu i ta  as iaan lahe i -
scsti I i i ttvvien luottomuotojen
kustannuksia tai vastaavasti
hydryja, tulisi vi ivAsryskoron
nyt ] ' t i ttea 20 % P.a.

Viiviistyskorkojen
perimiseen liittyviii
hankaluuksia

Korkolaki jatti selvyydestaen
ja lyhyydestaan huolimatta
erAita aukkoja, joiden tulkin-
ta ei toistaiseksi ole t: iysin yk-
siselitteinen. Ei ainakaan en-
nen kuin voidaan tukeulua
oikeustapauksiin. Viivestysko-
ron veloittaminen alle 30 pii i
van nettomaksutapauksissa
on eras naista seikoista. Mo-
lempien osapuolten allekir-
joittama kirjall inen sopimus
on selva asia, mutta nykyisen
tulkinnan mukaan esimerkik-
si yhden viivi istyskorkolaskun
maksaminen tai laskussa
mainitun asiaan li i ttyvan va-
rauksen vastustamatla jdtta-
minen ei ri i ttaisi tallaisen so-
pimuksen synnyttemiseen.

Maksuajan alkaminen ja
maksun oikea peril letulo ovat
seikkoja, jotka aiheuttavat
runsaasti keskustelua myyjl in
ja ostajan v?il i l la. Tahan en
voi tassa yhteydessa enempaa
puuttua, mutta haluaisin kui-
tenkin todeta sen, etta huoli-
matta Keskuskauppakamarin
vdlityslautakunnan aikanaan
suorittamasta otannasta ja
sen mukaisesta mielipiteesti i,
on maksu tullut peril le oikeal-

la tavalla vasta sil loin, kun se
on merkitty myyji in t i l iottee-
seen ao. rahalaitoksessa. Tata
ajatustapaa tukevan ratkaisun
on jopa KKO aikanaan anta-
nut. Voimassaolevassa l6hin-
nd velkasuhteeseen li i ttyvessa
lainseadanndssA cdellytetAan
paasaantoisesti myds sita, etta
suorituksen tulee olla peril l i i
vi imeistA:in erapeivAna ollak-
seen oikea-aikaisesti suoritet-
tu. Tavaraluotonannossa tas-
te periaatteesta kyliekin poi-
ketaan, mutta se tapahtuu sil-
loin aina myyjan kustannuk-
sella.

Lopuksi haluaisin todeta,
ettei Korkolain 30 pii ivi in
saAnto ole millaan tavoin si-
toutunut kysymykseen luoton-
mydntamisesta tai myontA-
mette jatremisest?i. Mikii i in
laki ei mycisk?ii in velvoita
mydntemaan luottoja. Nain
ollen Korkolakiin tukeutuen
ei voida esittea nettomaksu-
ajan mydntemiste eridnlaise-
na pakkona kulutus- eikri yri-
tysluotoissa. Siksi mahdoll iset
viittaukset Korkolakiin luot-
toa anottaessa tai siita sovit-
taessa ovat teysin asiattomia.
Luottopaatds perustuu aina
luotonantajan harkintaan ja
h,inen kAsitykseensA myctn-
nettavan luoton riskista.

proj€ktihallintopeillikkit
C Safiulla, Siemens Osakeyhtii i

Kokouskutsu
luoltomiehet - (reditm{nner r.y:n korous pidetaan torstaina 20.9.!gg4 klo 17.00
alraen Helsingissii Ravinlola Kauppakillassa, osoile snellmaninkatu 13.

K okou ksessa kiisite ll ii?in
l) Yhdislyksen uudet jfisenet seke mahdolliset muul asial.
2f Mr. Hans Seppen'in esit8lme "salesfinance in a transnational company".

H. seppen loimii johtajana Philaps Inlernational B. lf:n konsernifinairssiosastolla.

Kokoulsen jiilkeen on tilaisrus nauttia yhteinen iltapala.
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Hallitus



Oikeusministerion ehdotus hallituksen
esitykseksi henkiliirekisterilaiksi

I luku
YleisiS siiiinniiksiii

I $ Lain soveltamisala
Henkiltttietoja kerattaessa, talletettaessa, key-
tettaessA ja luovutettaessa on toisen yksityisyy-
den seka etujen ja oikeuksien suojelemiseksi se-
k?i yleisen tietosuojan varmistamiseksi nouda-
tettava, jollei laissa ole toisin seadetty, mita tas-
sai laissa saAdeteen.

Tiimli laki ei koske henkildtietojen keraemista
ja tallettamista yksinomaan henkildkohtaista
kayttiia varten.

Tiimii taki ei aiheuta muutosta oikeuteen iul-
kaista painokirjoituksia.

2 $ MeAritelmit
Tassa laissa tarkoitetaan:
l) henkiliitiedolla sellaista henkil<in, henkilijn
ominaisuuksien tai elinolosuhteiden kuvausta,
joka voidaan tunnistaa tiettye luonnoll ista yksi-
tyistii henkildii koskevaksi,
2) henkiliirekisterillii henkil<itietoja sisaltavaa
tietojoukkoa, jota kasitellaan automaattisen tie-
tojenkasittelyn tai muun siihen verrattavan me-
netelman avulla, sekd sellaista luetteloa, kodis-
toa tai muuta neihin verrattavalla tavalla jiirjes-

tettyii henkildtietoja sisaltavaa tietojoukkoa,
josta tiettya henkil6a koskevat t iedot voidaan
helposti ja kohtuuttomitta kustannuksitta liiy-
t a :
3) rekisterinpitejellii henkilctb, yhteisda ui sAa-
tidta, jonka kayttda varten henkil<irekisteri pe-
rustetaan ja jolla on oikeus miiiiriitii henkiliire-
kisterin kaytdste;
4) rekisteriiidyllii henkikiii, jota henkildtieto
koskee; sekii
5) luottotietotoiminnalla henkil<in taloudellisen
aseman, sitoumusten hoitokyvyn tai luotetta-
vuuden arvioimisessa keytettavaksi tarkoitettu-
jen tietojen (henkilti luottotiedot) ammattimaista
keraamistA ja tallettamista edelleen luovutusta
varten.

3$ Rekisterinpitiijenhuolellisuusvelvoite
Rekisterinpitejen on henkiliitietoja kerattaesse,
talletettaessa, keytetteessa ja luovutettaessa
noudatettava huolellisuutta seka valtettava toi-
menpiteitA, jotka perusteettomasti loukkaavat
rekisteriiidyn yksityisyyden suojaa taikka hiinen
etuaan tai oikeuttaan, Sama velvollisuus on sil-
lii, joka itseniiisenii elinkeinon- tai toiminnan-
harjoittajana toimii rekisterinpitiijiin lukuun tai
jolle rekisterinpitaja on luovuttanut henkildtie-
toia.

2 luku Henkildtietojen hankinta ja talletus

4S Kriyttiitarkoituksenmiiiirittely
Henkil<irekisterin keyttdtarkoitus tulee olla asi-
all isesti perusteltu ja se on maariteltava ennen
siihen talletettavaksi aiottujen henkildtietojen
kereemista tai, jos henkildtiedot siseltyvat rekis-
terinpiti i j i in tavanomaisen toiminnan seurauk-
sena syntyneisiin asiakirjoihin, ennen henkild-
tietojen jarjestemisti i henkil i jrekisteriksi.

Henkil i irekisterin kaytti i tarkoitus voidaan
myiihemmin muuttaa vain tavalla, joka ei ole
vastoin alkuperiista kayttdtarkoitusta. Kayttd-
tarkoituksen muutoksena ei pideti i henkil<irekis-
terin kayttamista rekisterinpitajan suunnittelu-
ja ti lastotoiminnassa.

5$ Henkil i irekisterinsall ittavuus
Henkiorekisteri in merkittavaksi saa keriit i i  ja
rekisteri in tallettaa i lman rekister6idyn suostu-
musta tietoja vain sellaisista henkil<iistA, joil la
asiakas- tai palvelussuhteen, j i isenyyden tai
muun niihin verrattavan suhteen vuoksi on asi-
all inen yhteys rekisterinpitajan toimintaan, jollei
rekisterin piteminen johdu rekisterinpiteji i l le
saadetyste tai lain tai asetuksen nojalla maere-
tysU tehteviista (yhteysvaatimus).

Henkil<irekisteri in saa tallettaa vain sellaisia
benkildtietoja, jotka rekisterin keyttdtarkoituk-
sen kannalta ovat tarpeell isia (tarpeell isuusvaa-
timus).

Luottotietotoimintaa. suoramainontaa, mieli-
pide- ja markkinointitutkimusta seke tieteell istA
tutkimusta varten saa I momentin estamatta ke-
rata ja tallettaa sellaisia henkil itt ietoja henkilci-
rekisteri in seka kayttaa henkikirekistereiti i  siten
kuin asetuksella tarkemmin saadetaan.

6S Arkaluonteistentietojenrekisteriiintikielto
Henkilcirekisteri in merkittavaksi ei saa kerata
eikii rekisteri in tallettaa arkaluonteisia tietoja.
Arkaluonteisina tietoina pidetaan henkil itt ieto-
ja, jotka on tarkoitettu kuvaamaan:
l) rotua taikka kansall ista tai etnisti i  alkuperaa;
2) rikoll ista tekoa, rangaistusta tai muuta ri-
koksen seuraamusta;
3) henkildn terveydentilaa, sairautta, vammai-
suutta tai hAneen kohdistettuja hoitotoimenpi-
teita;
4) henkilcin seksuaalista kayttAytymista;
5) henkilddn kohdistettuja sosiaalihuollon
huoltotoimenpiteite; taikka
6) henkilt jn yhteiskunnall ista, poli itt ista tai us-
konnoll ista vakaumusta.

l 0
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7$ Poikkeuksetarkaluonteistentietojenrekisteriiinti-
kiellosta
Mitei 6 S:ssa on seiidetty. ei este arkaluonteisten
tietojen tallettamista, jos rekisterdity on antanut
siihen suostumuksensa tai kysymys on:
l) henkilttrekisterista, josta on saadetty laissa
tai asetuksessa tai jonka perustaminen johtuu
valittdmasti rekisterinpitajAlle saadetysti i tai lain
tai asetuksen nojalla maerAtysta tehtAvasta;
2) sosiaalihuollon viranomaisen pitem5stA hen-
kildrekisteriste, joka siselrAA tietoja kyseisen vi-
ranomaisen rekister<iityyn kohdistamista sosiaa-
lihuollon toimenpiteista;
3) terveydenhuollon viranomaisen pitamaste
henkildrekisterista, joka siseltaa kyseisen viran-
omaisen toiminnassaan saamia tietoia rekiste-
rri idyn sairaudesta ja terveydenrilast a j
4) laakerinjahammaslaakarinpitemastahenki-
ldrekisterista, joka sisaltaa hAnen ammattitoi-
minnassaan saamia tietoja rekisteri i idyn sairau-
desta ja terveydentilasta:
5) rekisterdidyn ja rekisterinpitajan velisesta
oikeussuhteesta vAlittomasti johtuvan tiedon
tallettamisesta; taikka
6) lyhytaikaiseen kayttdon tarkoitetusta henki-
IdrekisteristA yksil<iityi i t ieteell iste tutkimusta
varten siten kuin asetuksella tarkemmin saade-
tAan.

t$ Tietolehteidenmerkitsemisvelvoite
Rekiste!inpitejan on henkil<it ietoja tallettaes-
saan samalla talletettava tiedot siita. kenelta tai
mista henkildtiedot on hankittu, jollei 2 momen-
tista muuta johdu.

TietolAhdette koskevien tietojen tallettaminen
ei ole tarpeen, jos kysymys on sellaisesta asia-
kas-, jasen-, henkildstd- ja neihin verrattavasta
rekisterista, johon on talletettu yksinomaan re-
kisterdidylta itseltaan saatuja tai rekisterinpita-
j i in . ja rekisteroidyn valiseste oikeussuhteesta
johtuvia tietoja. Tietoli ihteiden merkitsemisvel-
voite ei koske mydskaan lehdiston julkaisutoi-
mintaa varten pitamia henkildrekistereita.

3luku Henkil<jt ietojen tarkastaminen ja korjaaminen

9$ Tietojenpalkkansapitevyydenvarmistaminen
Rekisterinpiti i j?in on huolehdittava siite, etta re-
kisteri in merkittavAt henkil i i t iedot ovat rekiste-
rin kayttdtarkoituksen vaatimalla tavalla vir-
heefii imia, taydell isie ja ajan tasalla.

l0$ Rekisteriselosteenlaatiminen
Rekisterinpitejan on laadittava automaattisen
tietojenkasittelyn avulla tai vastaavalla mene-
telmellA yllapidetti ivi isti i  henkilorekisteriste re-
kisteriseloste, josta ilmenee rekisterin kayttittar-
koitus sekd rekisteri in talletettavien henkild-
tietojen laatu. Rekisteriseloste on pidettavA io-
kaisen nehtAviina rek isr erinpirAjd n ioimipaikis-
sa.

Rekisteriseloste on laadittava ennen henkild-
rekisteri in talletettavaksi aiottujen tietojen ke-
raemista tai, jos henkil<itiedot sisAltyvat rekiste-
rinpitajan tavanomaisen toiminnan seurauksena
syntyneisiin asiakirjoihin, ennen henkildtietoien
jArjesti imista henkiktrekisteriksi

Rekisterinpitdjen on annettava pyynndsta tie-
to sellaisenkin henkilcirekisterin kayttdtarkoi-
tuksesta ja tiedojen laadusta, josta ei ole laadit-
tava rekisteriselostetta.

llS Rekisteriiidyntarkastusoikeus
Jokaisella on salassapitosddnniisten estAmette
oikeus ilmoitettuaan tiedon etsimiseksi tarpeel-
liset seikat saada tietaa, mita hAnta koskevia tie-
toja henkidrekisteriin on talletettu taikka ettei
rekisteriss?i ole henta koskevia tietoja. Rekiste-
rinpitajAn on samalla ilmoitettava, mista rekis-
terditya koskovat tiedot ovat periiisin (lihdetie-
dot),jollei 8 $:n 2 momentista muutajohdu, sekii
mihin rekisterin tietoja keytetaan. Rekisterinpi-
tejan on annettava tiedot maksutta kerran vuo-
dessa.

Asetuksella saadeteen tarkemmin tarkastus-
oikeuden toteuttamisessa noudatettavasta me-
nettelysta silloin, kun kysymys on terveydentilaa
koskevia tietoja sisailtAvista henkilorekistereista.

12$ Tarkastusoikeud€nrajoitukset
Edell?i I I $:sse tarkoitettua tarkastusoikeutta ei
ole:
l) jos tiedon antaminen saattaisi vahingoittaa
valtion turvallisuutta taikka suhteita toiseen val-
tioon tai kansainvaliseen jarjestodn, haitata ri-
kosten ehkaisemista tai selvittamista taikka olla
vastoin muuta erittain tarkeaa yleiste etua;
2) jos tiedon antamisesta saattaisi aiheutua va-
kavaa haittaa rekistertiidyn terveydelle tai hoi-
dolle taikka tiedon antaminen saattaisi olla vas-
toin muuta erittein tarkeae yksityista etua; taik-
ka
3) jos rekisteriii keytetaAn yksinomaan tutki-
mus- .  suunni t te lu-  ja  t i lastoto imintaan.
Jos vain osa rekisterditye koskevista tiedoista
on sellaisia, ettA ne I momentin I ja 2 kohdan
mukaan jaevet tarkastusoikeuden ulkopuolelle.
on rekisterdidylla oikeus saada tieteA muut hA-
neste talletetut tiedot.

Asetuksella voidaan seetea, ette lyhytaika!
sesti keyttitdnotettavat henkildrekisrerit seka
sellaiset henkil<irekisterit, joista rekister<iity lais-
sa tai asetuksessa seedetyn menettelyn johdosta
tai rekisterinpitiijen toimin saa tiedon, jeavat
tarkastusoikeuden ulkopuolelle.

13$ Luottotietorekistereitiikoskevatarkastusoikeus
Luottotietotoimintaa harjoittavan rekisterinpi-
tAjan on ilmoitettava rekisteriiidylle hante kos-
kevien henkil6tietoj€n ottamisesta luottotieto-
rekisteriin.

Luottotietotoimintaa harjoittavan rekisterin-
pitajen on rekisterriidyn pyynndstli ilmoitettava.
kenelle tai mihin hiintii koskevia henkil<iluotto-
tietoja on kuuden viimeiden kuukauden aikana
luovutettu. Tarkastusoikeudesta on muutoin
voimassa, mite I I $:sse seedetiiiin. Rekisterinpi-
tii jd ei kuitenkaan ole velvollinen ilmoittamain
hhdetietoja, ellei henkiltiluottotietoien ole to-
dettu olevan virheellisia.

l4$ Terkastusoikeudentoteuttaminen
Rekisterinpitiijiin on varattava rekisterciidylle ti-
laisuus tutustua I I $:ssii tarkoitettuihin tietoihin
taikka annettava tiedot pyydettaessii kirjallises_
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ti. Jos rekisterinpiteje kielteytyy antamasta tie-
toja, hiinen on annettava tasta kirjallinen todis-
tus, jossa on mainittava myds ne syyt, joiden
vuoksi tarkastusoik€us on eyatty.

Tarkastusoikeuden epaamisen veroisena pide-
teen si€, ette rekisterinpitejd ei ole kahden
kuukauden kuluessa pyynndn esittamisesta an-
tanut kirjallista vastausta rekisterdidylle.

15 $ Virheen oikaisu
Henkiliirekisterissa oleva, rekisterin kayttiitar-
koituksen kannalta virheellinen, tarpeeton,
puutteellinen tai vanhentunut henkildtieto on
heti oikaistava, poistettava tai tiiydennettiive
(virbeen oikaisu), jos on ilmeistii, etta tallainen
tieto vaarantaa rekisterciidyn yksityisyyden suo-
jaa tai hanen etuaan tai oikeuttaan. Rekisterdi-
dyn perustellusta vaatimuksesta virhe on aina
oikaistava.

Jollei rekisterinpitaja hyvaksy vaatimusta
virheen oikaisusta, on hanen annettava asiasta
todistus, jossa on mainittava mytis ne syyt, min-
kii vuoksi vaatimusta ei ole hyvaksytty.

Rekisterinpitejen on ilmoitettava virheen oi-
kaisusta sille, jolle hen on luovuttanut virheelli-
sen henkil<itiedon, jos virhe saattaa loukata re-
kisterdidyn etuja tai oikeuksia. Rekisterdidyn
vaatimuksesta on virheen oikaisusta aina ilmoi-
tettava luovutuksensaajalle.

4luku Henkiltitiedon kAvttd ia luovutus

Tarkoitussidonnaisuus
Henkil<irekisterissii olevia henkildtietoja saa
keyttee vain siihen tarkoitukseen, joka on maa-
ritelty ennentietojen keri?imistii, jollei teman tai
muun lain sddnnciksesta muuta johdu.

Luovutuksensaajan s€lontekovelvollisuus
Joka pyytee keytettaveks€en henkikirekisteriin
talletettuja tietoja, on velvollinen antamaan re-
kisterinpitiijiille selvityksen siitii, mihin pyydet-
tyje detoja on tarkoitus k:iyttae seke miten hen-
kildtietojen suojaus aiotaan jerjestae.

Ti€dotr luovuttaminen viranomaisen pitemaste
henkiliirekisteristi
Henkil6tiedon luovuttaminen viranomaisen pi-
temesta henkil6rekisterista on sallittu siten kuin
yleisten asiakirjain julkisuudesta annetussa lais-
sa on seAdetty.

Henkiliiluottotietojen luovuttaminen
Henkiliiluottotiedon saa luovuttaa ainoastaan
sille, joka tarvitsce tietoa luoton mydntamista
tai luoton valvontaa varten taikka muuhun t6-
han verrattavaan tarkoitukseen.

Tiedon luovuttaminen muista henkilorekistereistii
Henkiliirekisterisse olevia tai site varten keratty-
ja tietoja ei saa luovuttaa. ellei luovuttaminen
tapahdu:
l) rekisteriiidyn suostumuksella;
2) tain tai sen nojalla annetun siienntiksen tai
maareyksen mukaisesti;
3) rekisteriiidyn toimeksiannosta taikka sellai-
sissa olosuhteissa, joissa henkilcitiedon luovut-
taminen kuuluu tavanomaisena osana kyseisen-
laisen toiminnan harjoittamiseen ja voidaan
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olettaa, etta rekisterdity tie6e henkildtietojen
tellaisesta luovuttamisesta eikii kysymys ole
6 S:ssa tarkoitetuista arkaluonteisista tiedoista;
4) tieteellista tutkimusta varten taikka viran-
omaiselle tilastollisiin tarkoituksiin; rai
5) rekisterinpitejan toimeksiannosta tapahtu-
vaa maksupalvelu-, tietojenkesittely-, postitus-
ia siihen verrattavaa tehtAvee varten.

Tiedot, joista henkilde koskevat tunnistetie-
dot on poistettu, saa luovuttaa.

Henkiliitietojen massaluovutus ja arkaluonteiren
otanla
Henkiliirekisterissa olevia tai sita varten keratty-
je henkiltttietoja saa massaluovutuksena tai ar-
kaluonteiseen otantaan perustuvana luovuttaa
varn:
l) jos rekisterdity on antanut siihen suostumuk-
sensa;
2) jos tietojen tiillainen luovuttaminen tapahtuu
lain tai sen nojalla annetun saAnndksen mukal-
sesti; tai
3) jos luovutuksensaajalla on tamen lain mu-
kainen oikeus tallettaa luovutettavat henkiliitie-
dot henkildrekisteriin eika henkildtietojen luo-
vutus ja kayttti vaaranna rekisterdidyn yksityi-
syyden suojaa tai hanen etuaan tai oikeuttaan.

Henkildtunnuksen saa I momentissa tarkoite-
tuissa tapauksissa luovuttaa vain, jos luovutuk-
sensaajalla on sejo kaytettavissaan tai jos hiinel-
lb on oikeus saada se rekister<iidyltii itseltaan
taikka luovutus tapahtuu tieteelliste tutkimusta
tai viranomaisten tilastotoimintaa varten

Massaluovutuksella tarkoitetaan koko henkilii-
rekisterin tai suurehkoa maarae rekisteriiityja
koskevien henkildtietojen luovuttamista seke
henkiliitietojen luovuttamista konekieliseen tie-
tojenkasittelyyn soveltuvassa muodossa tai tek-
nisen keyttdyhteyden avulla.

Arkaluonteisena otant?na tarkoitetaan sellais-
ta henkiliitietoja siseltavea tietojoukkoa, joka
val in taperuste idensa mukaan on omiaan raa-
rantamaan rekisterciidyn yksityisyyden suoJaa.

Henkiliirekisterien yhdistiminen

Henkiliirekistereita saa yhdistaa varn:
l) jos rekistertiity on antanut siihen suostumuk-
sensa;
2) jos yhdistiimiseste on saadetty laissa tai sen
nojalla annetussa asetuksessa: mi
3) jollei yhdistiiminen tapahdu rekisterdityyn
kohdistuvan valvonnan toteuttamiseksi ja on
ilmeiste, ette yhdistiminen ei vaaranna rekiste-
rdidyn yksityisyyden suojaa tai henen etuaan tar
oikeuttaan.

Luovutettujen tietojen kiiyttii
Luovutuksensaaja ei saa keyttae saamiaan hen-
kildtietoja muuhun kuin niite luovutettaessa
meeriteltyihin kayttdtarkoituksiin.

Tiedon luovuttaminen ulkomaille
Henkildtietoja saa massaluovutuksena tar arka'
luonteiseen otantaan perustuvana ilman tieto-
suojalautakunnan lupaa luovuttaa vain sellai-
seen maahan, jonka lainsaadanto vastaa tamen
lain sii?inndksiii. Naista maista saAdetaen tar-
kemmin asetuksella.

Lupa voidaan mydntaa, jos on ilmeista, etta
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luovutus ei luovutettujen henkildtietojen maara,
laatu ja keyttdtarkoitus seke suoritettavat suo-
jaustoimet huomioon otettuna voi aiheuttaa
vaaraa rekisterijityjen yksityisyydelle tai loukata
heidan etujaan tai oikeuksiaan taikka muutoin-
kaan vaarantaa tietosuojaa.

25 $ Oikeus kieltiiii tiedon kayttii tai luovutus
Rekisterdidyllii on oikeus kieltaa rekisterinDita_
jee keytramasta tai luovutiamasta itseiihn kos-
kevia tietoja suoramainontaan, puhelinmyyn_
tiin, osoite- ja postituspalveluun seke markki-
nointi- ja mielipidetutkimukseen.

26$ Tiedoataminenhenkiliitietojenleytiiste
Sen, joka on hankkinut rekisterciityii koskevia
henkiltiluottotietoja keytettevekseen rekisteriii-
tya koskevaa paetdksentekoa varten, on ilmoi-
tettava rekisterdidylle luottotietojen kaytdsta
seke siita, miste rekisterista luottotiedot ovat
periiisin.

Suoramainoksessa sekii markkinointi_ ja mie_
lipidetutkimuksen kyselyssii, johon hJnkil<in
nimi-  la i  osoi re l iedot  on hanki i ru  henki lc i rek is_
tensta, on mainittava henkildrekisterin nimi,
rekisterinpitaja ja temAn osolte.

27 $ Tietojen luovuttamisen kirjaaminen
Rekisterinpitejen on, kun henkiliitietoja luovu-
tetaan massaluovutuksena tai arkaluonteiseen
otantaan perustuvana, talletettava tieto siita:
l) keta tiedot koskevat;
2) mita tietoja on luovutettu;
3) kenelle tiedot on luovutettu;
4) mihin tarkoitukseen tiedot on luovutettu
kaytettavaksi; ja
5) milloin tiedot on luovuterru.

Mite I momentissa on saadetty, koskee myds
henkildluottotietojen luovunamrsta.

5luku Henkilcirekisterin suojaaminen, arkistointi ia
havittaminen

28S Henkilair€kisterinsuojaaminen
Rekisterinpitajen on huolehdittava siita, etta
henkiliirekisterin tiedot on asianmukaisesti suo_
jattu luvatonta katselua, kAyttda, anastusta, tu-
hoamista ja muuttamista vastaan. Sama velvol_
lisuus on sill5, joka itsenaisene elinkeinon- tai
toiminnanharjoittajana toimii rekisterinDitaian
lukuun ta i  jo l le  rek is ter inp i r i i ja  on luovut tanur
henkildtietoja.

29$ Henkiliirekisterinhivittiminen
Jos henkiltirekisteri ei ole eniiii rekisterinpitejen
toiminnan kannalta tarpeellinen, rekisteri on
hiivitettava, jollei siihen talletettuja tietoja ole
erikseen seedetty sAilytetAvaksi. Tietosuojalau-
takunta voi antaa luvan rekisterin sailyttami-
seen, jos rekisterin seityttamiste on tieteellisen
tutkimuksen tai muun erityisen syyn vuoksi pi-
dettave terkeane. Lupapaetdksesse on samalla
maaretteve, mite tietosuojan huomioon ottami-
seksi on noudatettava.

30 $ Arkistoon siirretyt henkiliirekisterit
Arkistolaissa ( I 84181) tarkoitettuun arkistoon
siirrettyjen henkiliirekistereiden kaytdste ja suo_
jaamisesta sekii niissii olevien tietoien luovutta-
misesta on voimassa, mita arkistolaissa on sAii-
detty.

6luku Valvonta ja pakkokeinot

3l$ Tietosuojaviranomaiset
Henkilttlietojen kereAmista, tallertamista, keyt-
tda ja luovuttamista kansalaisten. yksityisyyden
seka muun tietosuojan kannalta valvoo tieto-
suoja-asiamies.

Tietosuojalautakunta kayttaA peAtdsvaltaa
tietosuoja-asioissa siten kuin tassa laissa saade-
taAn.

Tietosuoja-asiamiehen toimistosta seka tieto-
suojalautakunnan kokoonpanosta ja asian ke-
sittelysta siina saedetAan tarkemmin laissa tieto-
suojalautakunnasta ja tietosuoja-asiamieheste.

32$ Ilmoitusvelvollisuus
Rekisterinpitejen on tehtevii ilmoitus tietosuoja_
asiamiehelle:
l) jos kysymys on sellaisesta 7 g:n 5 ja 6 kohdas-
sa tarkoitetusta henkiltirekisteriste, jota on tar-
koitus pitae automaattisen tietojenkasittelyn tai
muun vastaavan menetelmen avulla;
2) jos henkildrekisterin tietoja on tarkoitus
kayttaa suoramainontaan tai posti- tai puhelin-
myyntiin ja rekisteri sisAltee tietoia sellaisista
henki ld isrA,  jo i l la  e i  o le  5 $:n I  moment issa rar-
koitettua asiakas- tai siih€n verrattavaa suhdetta
rekisterinpitajaan;
3) jos automaattisen tietojenkiisittelyn tai muun
vastaavan menetelman avulla yllapidetyste hen_
kil6rekisterista Iuovutetaan henkiliitietoia ko-
nekielisessii muodossa tai teknisen kavtttivhtev-
den avulla taikka henk ildrek isteriin- keiatain
tietoja muista henkildrekistereista;
4) jos henkildrekisteriste on hrkoitus luovuttaa
henkildtietoja toiseen valtioon automaattista
tietojenkesittelya varten tai henkilitrekisteriste
on sAAnndnmukaisesti tarkoitus luovuttaa hen_
kildtietoja huomattavassa meArin kaytettaveksi
toisessa valtiossa; seke
5) edetlii l-4 kohdassa tarkoitetun henkilcire_
kisterin hAvittemisesta.

Joka aikoo elinkeinona harjoittaa luottotieto_
tai perimistoimintaa taikka markkinointi_ ia
mielipidetutkimusta taikka suorittaa tietoienkl-
sittelyn palvelutehtavia ja tiissA toiminnassa
kayttaa tai kasittelee henkiltirekistereita ia niisse
olevia tietoja, on velvollinen tekemdan ilmoi-
tuksen tietosuoja-asiamiehelte.

Ilmoitus on tehteve riittaven aioissa. kuiten-
kin viimeistii i in kaksi kuukautta ennen henkil<i-
rekisteriin talletettavaksi aiottuien henkiltttieto_
jen keraemista raikka toiminnan aloittamista
taikka muuhun ilmoitusvelvollisuuden aiheut_
tavaan toimenpiteeseen ryhtymista. Jos sellai-
nen henkildrekisteri, josta aikaisemmin ei ollut
velvollisuutta tehde ilmoitusta, muutetaan siten,
etta siite on tehteve ilmoitus, ilmoitus on tehte_
vd kuukausi ennen muutetun rekisterin k6yt-
tOdnottoa.
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Asetuksella voidaan seetiie sellaisia poikkeuk-
sia ilmoitusvelvollisuudesta, jotka eivat heiken-
ne tietosuoja-asiamiehen valvontamahdolli-
suuksia.

33$ R€ListerinpitejenyleinetrtietoienantoYelvollisuus
Rekisterinpiteja on velvollinen antamaan salas-
sapitoseenndsten estaimAtta tietosuoja-asiamie-
helle temen pyytemet valvonnan suorittamiseksi
tarpeelliset tiedot henkildrekisteristii ja siihen
talletetuista henkildtiedoista.

Rekisterinpitejet ovat velvollisia antamaan
tietosuoja-asiamiehelle henkildrekistereite kos-
kevia s€lvityksie siten kuin asetuksella tarkem-
min saadetaen.

34 $ Tarkastusoikeus
Tietosuoja-asiamiehell?i on oikeus tarkastaa
henkiliirekistereita ja kayttea tarkastuksessa tie-
tosuojalautakunnan hyvAksymia asiantuntijoita.

Tarkastuksen toimittamista varten tietosuoja-
asiamiehelln ja asiantuntijalla on oikeus paastA
sellaisiin rekisterinpitajan tai hanen toimeksian-
nostaan toimivan hallussa oleviin huoneistoihin,
joissa henkilittietoja kAsitellaan tai henkilorekis-
tereita pidetaAn, sekd saada kAytettAvakseen
tarkastuksen toimittamisessa tarvittavat tiedot
ja laitteet.

Tarkastus on toimitettava niin, etta siite ei
aiheudu rekisterinpitajalle tarpeettomasti hait-
taa ja kustannuksia.

35 S Yleiset ohjeet ja meereykset
Tietosuojalautakunta voi tietosuoja-asiamiehen
esityksesta antaa tamen lain soveltamisesta tar-
kempia ohjeita ja maarayksia:
l) tietynlaisiin henkil<irekistereihin talletettavis-
ta henkildtiedoista ja henkilotietojen luovutta-
misesta niista:
2) henkiltirekisterin kAyttdtarkoituksen muut-
tamisesta seka henkildrekisterien yhdistamises-
ta: seke
3) henkildrekisterien suojaamisesta ulkopuoli-
selta kaytdlta ja henkil<irekisterien havittamis-
tavoista.

Tietosuojalautakunta voi yleisiii maarayksiii
antaessaan asettaa rekisterinpitAjille velvolli-
suuden ilmoittaa rekisterdidylle hantb koskevien
tietojen tallettamisesta henkildrekisteriin, henki-
liirekisterin keytajsta seka henkiliitietojen luo-
vuttamisesta henkildrekisterista.

36 $ Rekisterikohtainen ohjaus
Havaitessaan henkiltitietojen keraamisen tai tal-
lettamisen taikka henkildrekisterissa olevien tie-
tojen kaytdn tai luovuttamisen olevan lainvas-
taista, tietosuoja-asiamiehen on pyrittava saa-
maan asianomainen vapaaehtoisesti muutta-
maan menettelyiien. Tarvittaessa tietosuoja-asia-
miehen on saatettava asia tietosuojalautakun-
nan kesitel6veksi taikka ilmoitettava syyttee-
seenpanoa varten,

37 $ Velyoittaminen ja kielteminer
Tietosuoja-asiamies voi rekisteriiidyn hakemuk-
sesta antaa rekisterinpitajelle mddrayksen rekis-
ter6idyn tarkastusoikeuden toteuttamisesta seke
rekisterisse olevan virheen oikaisusta. Meerays
raukeaa, jos rekisterinpiteja ilmoittaa asetetussa
vehintaen kahdeksan paiven meereajassa pee-
tdksen tiedoksi saannista tietosuoia-asiamiehen
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toimistoon kirjallisesti tai suullisesti vastusta-
vansa meerayksen antamrsta'

Jos joku keriid ja tallettaa tietoja henkildre-
kisteriin, keyttea henkildrekisterie tai luovuttaa
siita henkiltttietoja tai ryhtyy muuhun toimenpi
teeseen vastoin temen lain tai sen nojalla annet-
tuja siiiinniiksie tai meiirayksie taikka laiminlyd
sanottujen sAanndsten ja miaraysten mukaisen
velvollisuutensa taikka jos tietosuoja-asiamie-
hen antama miiArays on rauennut I momentissa
tarkoitetussa tapauksessa, tietosuojalautakunta
voi tietosuoja-asiamiehen hakemuksesta velvoit-
taa asianomaisen mAAriiajassa oikaisemaan sen,
mite oikeudettomasti on tehty tai laiminlyttty.
Rekisterdity voi saattaa hakemuksella tietosuo-
jalautakunnan kasiteltavaksi tarkastusoikcuden
toteuttamista ja virheen oikaisua koskevan
asian, jos tietosuoja-asiamies on peettanyt olla
antamatta rekisterinpitajillle mearAysg taikka
on kielteytynyt saattamasta asiaa tietosuojalau-
takunnan kasiteltevaksi.

Jos on ilmeist?i. etta lainvastaiset toimet vaa-
rantavat huomattavasti rekister,tiidyn yksityi
syyden suojaa taikka h?inen oikeuttaan tai
etuaan taikka vaarantavat merkittaivesti yleiste
tietosuojaa, tietosuojalautakunta voi kieltea re-
kisterin keytdn, jollei rekisteristii ole laissa siiii-
detty.

38 S Uhkasakko
Tietosuoja-asiamies voi asettaa 37$:n nojalla
antamansa maarayksen seka tietojenantovelvol-
lisuuden tehosteeksi uhkasakon. Tietosuojalau-
takunta voi asettaa velvoittamis- tai kieltopaa-
toksen tehost€eksi uhkasakon. Uhkasakon maa-
raa maksettavaksi tietosuoialautakunta.

T luku Muutoksenhaku

39 $ Valitusoikeus
Tietosuojalautaku nnan 24,29,37, 38 ja 4l $:n
nojalla tekemAAn paatdkseen haetaan muutosta
valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen
noudattaen, mita muutoksenhausta hallinto-
asioissa annetussa laissa (154150) on saadetty.

40 $ Peetiiksen noudattaminen
Tietosuojalautakunnan 37 ja 38$:n nojalla te-
kemassa paatdksessl voidaan mziiirbta, etta pAe-
tdsta on noudatettava muutoksenhausta huoli-
matta, jollei valitusviranomainen toisin meeree.

8 luku Eriniisiii seAnndksia

4l $ Poikkeuslupa
Tietosuojalautakunta voi tietosuoja-asiamiehen
esityksesta myontaa poikkeuksen henkil<irekis-
terilain tai sen nojalla annetuista samoin kuin
yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain
l8 a $:n siiann6ksiste, jos talaiseen menettelyyn on
erityisen painava syy ja rekister<iidyn yksityi-
syyden seka etujen ja oikeuksien vaarantuminen
voidaan erityisin toimenpitein estaa. Tietosuoja-
lautakunnan on peatijkseensa liitetteve tieto-
suojan jArjestiimiseksi tarpe€lliset maeraykset.

42 S Tietosuoja postilehetyksesse
Postilehetyksissa ei saa niikyv?isti kiiyttiiii henki-
liin syntymaaikaa tai henkildtunnusta taikka



vastaanottajan henkilokohtaisia oloia koskevia
ta i  26  $ :n  2  moment is ta  joh tuv ja  t ie ro ia .

43S Vaitiolovelvollisuus
Joka henkilcitietoja kerettaessa, talletettaessa,
kAytetteessa tai luovutettaessa on saanut tietae
jotain toisen henkildkohtaisista oloista tai ra-
loudell isesta asemasta, ei saa tAman lain vastai-
sesti sivull iselle i lmaista nii in saamiaan tietoia.

44$ Vahingonkorvausvelvollisuus
Rekisterinpitaja on velvoll inen korvaamaan sen
taloudell isen vahingon, joka rekisterri idylle on
aiheutunut virheell isen tiedon kaytdste tai luo-
vutuksesta taikka siitii, etta tiedon kayttd tai
luovutus on ollut lain vastaista. Korvaus on
suontettaya myds rekisterditya loukkaavan me_
nettelyn aiheuttamista karsimyksista. Muutoin
vahingonkorvausvelvoll isuudesta on voimassa,
mita vahingonkorvauslaissa (412,/74) saAdetaan.

45S Tietosuojarikkomusjatietosuojadkos
Joka taman lain ja sen nojalla annettujen saan-
ndslen ja maeraysten vastaisesti:
l) tallettaa henkilt irekisteri in arkaluonteisia tie-
toJa;
2) laiminlyd tietolahteen tai t ietojen luovutta-
mista koskevan kirjaamisvelvollisuuden;
3) antaa rekisterriidylle viiiiriin tai puutteellisen
tiedon siite, mita hente koskevia tietoja henkilci-
rekisteriin on tallennettu;
4) luovuttaa henkildrekisterista henkildtietoia
lai yhdis.Ae hen kildrekistereita i
5) laiminlyd tehde ilmoituksen tai muun velvol-
l isuuden antaa tietosuoja-asiamiehelle tietoia
taikka antaa t ierosuoja-asiamiehelle vii?irdn tie-
don;

kirjoja

Kaupungin-
Yhdistys ry:

6) ilmaisee henkiliirekisteriin talletettuja tai site
varten kerettyja henkildtietoja;
?) luovuttaa henkil<itietoja ulkomaille; tai
8) kayttiie sellaista henkildrekisteriii, jonka siii-
lyttamis€€n tietosuojalautakunta on antanut lu-
van,

on tuomittava tietoslojarikkomuksesta sak_
koon tai vankeuteen eninteen kuudeksi kuu-
kaudeksi.

Jos I momentissa tarkoitettu teko on huo_
mattavasti loukannut rekisterriidyn yksityisyy_
den suojaa taikka hanen etuaan tai oikeuttaan
taikka merkittevasti vaarantanut yleistd tieto_
suojaa, on rikoksentekije tuomittava tietosuoja-
rikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintean
kahdeksi vuodeksi.

46$ Asetuksenantovaltuus
Tarkemmat seenndkset temen lain teytantdiin-
panosta ja soveltamisesta annetaan as;tuksella.

47 $ Voimaantulo ja siirtymeseenniikset
Tama laki tulee voimaan Diiivana

kuuta 19 . Ennen tamAn liin voi-
maantuloa annetussa asetuksessa olevia sadn-
ndksia henkildtietojen kerAemiseste, tallettami-
sesta, keytdste ja luoyuttamisesta noudatetaan
taman lain sijasta.

Henkiltirekisteri, joka on otettu kayttditn en-
nen teman lain voimaantuloa on saatettava te_
miin lain mukaiseen kuntoon asctuksessa seA-
dettavean maAraaikaan mennessli. N?iistii henki-
ldrekistereiste on tehteva 32 $:ssa tarkoitettu il-
moitus sekii laadittava l0 $:n mukainen rekiste-
riseloste viimeistAdn peivana kuu-
ta 19

Taman lain 44 6:n siiiinn<iksiii on sovelletta-
va sellaisiin vahinkoihin, jotka ovat sattuneet
lain voimaantulon iiilkeen.

historiasta. ulosottotoi-
valtion tehtevekentas-

teytentdiinpanoperusteis-
ulosottomenettelyn vireille

ulosmittaus-
saatavan ja ar-

ien ulosmittauksesta.
vusta osamaksuasiois-

turuaamistoimenDiteiste.
llosotosta yli rajojen, ulosot-
lolaitoksen uudistamisesta,

tietosuojasta ja atk:sta ulos-
otossa. Kiitettaven kaytenndn-
liiheisesti kirjoittajat ovat on-
nlstuneet valottamaan ulosot-
toa, kukin omasta nAkdkul-
mastaan.

Luottoalan ihmiselle Ulos-
otto-kirja avaa mahdollisuu-
den kurkistaa ulosoton kulis-
sien taakse. Havaita. mite on-
gelmia vanhentunut ulosotto-
organisaatio, tulkinnanvarai-
nen ja osin pahasti ajasta jil-
keen jeenyt lainseedanto ja
tietojen kesittelyn manuaali-
suus aiheuttavat kay&inndn
ulosotossa.

Kirjan lukeneen on ehkA
helpompi ymmiirtae, miksi
ulosottotoimi tuntuu toisi-
naan niin tehottomalta. Kir-
jan kirjoittajilla ainakin nayt-
tiiii olevan selked kuva ulos-

oton puutteista ja halu uudis-
taa ulosottoa vaatimalla uutta
lainseiidentda vanhentuneen
tilalle, ajanmukaisia tietojen
kiisittelyjerjestelmie ja muita
apuvelinei$ ulosoton tehos-
tamiseksi, Mm. vanhentunei-
siin pakkohuutokauppaseen-
nciksiin halutaan uudistuksia.
Huutokauppa kun ei ole se
tuottavin tapa realisoida omai-
suus. Sekii velkojan etta velal-
lisen intressissii on saada
mahdollisimman hyvii hinta.
Myds vaatimus keteismaksus-
ta vaikeuttaa realisointia.
Varsin tavanomaisesti kiin-
teistdn tai asunto-osakkeen
arvo tana paivane kohoaa sa-
toihin tuhansiin markkoihin.
Valtion koneisto vaan on hi-
das jirkiile - ainakin muu-
toksissa ja uudistuksissa. Ei
voi muuta kuin toivoa menes-
tyste ulosottolaitokselle sen
pyrkimyksissi toimintansa
kehittemiseksi.

Myds velkojaa edustava
luottoihminen voi tehde pal-
jon ulosoton tehostamiseksi.
Velallisen tunnistetiedot on

annettava mahdollisimman
tarkasti ja oikein. Erittein
tarkeite ovat henkilii- tai ly-
tunnus. Myd velallisen mah-
dollinen ulosmittauskelpoi-
nen omaisuus. Jo tilinavaus-ja
sopimuksentekovaiheessa on
syyta varautua neiden tietojen
mydhempaan tarpeeseen, ku-
ten kirjassa muistutetaan,

Tietosuoja ulosotossa on
luottoalan ihmista kiinnosta-
va aihe, jota kirjassa kasitel-
liiiin monipuolisesti. Kirjassa

_ todetaan mielesani osuvasti,
ette tietojen antaminen ulos-
mittausasioista estae vehll!
sen ylivelkaantumista ja on
hyiidyksi niiin sekA yhteis-
kunnalle €ttii velkojille. Ulos-
ottotietojen antamista kone-
kielisenii pidetiiiin kuitenkin
arveluttavana.

Perinniin vihonviimeisen
askelman - ulosoton - tun-
temus on tuiki tarpeen luotto-
alan ihmiselle. Ulosotto-kirja
tarjoaa kaytenndnHheisesti
perustiedot ulosoton laajasta
kentiistA.

Anne LeppEli-Nilsson
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360 s. Suo-
Lakimiesliiton

Oy 1984.
50-vuotisjuhlansa kunniak-
Suomen Kaupunginvoutien

ry. on julkaissut
Kirja koos-

ulosoton eri alojen asian-
artikkeleista. On
mm. ulosottotoi-



Varatuomari Yrjii Lehtonen
Perimistoimisto Contant Kv

U lo s ott olain ko konaisuudi s-
tuksesta on puhuttu jo kau-
an sekii konkurssilakien
ko konaisuudistuks en y ht ey-
dessA ettd erikseen.

Tiettyjd osauudistuksia
onkin luvassa, kuten eliik-
keiden vap auttaminen ulos-
mittau s ki el lo n p iirist ii, e lin-
keinotalon alosotto pa lk anu-
losmitlauksen Iapaan sekii
er dtit I e knil lis luont eis et p a-
rannukset, kuten ulosotto-
asian siirtiiminen ulosotto-
piiristii toiseen velallisen pe-
rdssd ym.

Ntimii muutokset paran-
tavat ulosoton tehoa. Maint
tut uudistuksel ovat vasta

Tuntematon

komiteamietinntin asteella
ja tdtti kirjoitettoessa ei hal-
lituksen esitystii ole vieltj
annettu. Aiheeseen on syytd
palata heti kun esitys anne-
taan,

Samaan aikaon on kui-
tenkin Iulossa pieneltd ndyt
ldvd muutos, josla ei ole jul-
ki suude s sa lii emmiilt i I iedo-
tettu, mu a joka voi yaikut-
toa ulosoton tuloksiin
enemmrin kuin edellii maint
tut uudislukset yhteensti- It-
se osiassa sen vaikulus yoi
olla huomattavasti suurem-
pikin ja muuttoo monen yri-
tyksen totutut jq perinteiset
perinttikeinot kokonaan-

Yrityslen kannattaa nyt
pohtia, kuinka paljon perin-
ttiti voidaan jatkossa laskea
ulosot t olait oksen varaan.

1 .5 .1985 mut tuu  u loso t to -
laitoksen koko maksuji ir jes-
telma: Ulosottomiehet eivat
enea peri asiakkailta itselleen
palkkiota ja perimismaksuja.
Tilalle tulee ulosottomaksu,
joka peritaan asetuksen nojal-
la suoraan valtiolle. Ulosot-
tohenkildstd saa sekd varsi
naisen palkkauksen etta l isak-
si tul€vat palkanlisi it ja palk-
kiot virkaehtosopimuksen
mukaan valtiolta. My<is ulos-
otosta aiheutuvat matkakus-
tannukset korvataan valtion
varoista.

Maanmittauslaitos ja tuo-
miokunnat "sosialisoiti in"
vastaavalla tavalla l970luvul-
la. Muutos aiheutti niiden
toiminnassa selvasti paran-
nuksia, muun muassa lisddn-
tyneen henkil i ikunnan ja sen
mukanaan tuoman asioiden
kasittelyvarmuuden ja -no-
peuden kasvamisen. Toisaalta
mydskin sanottujen laitosten
palveluksia kayttavilta perit-
tavet maksut ovat nopeasti
moninkertaistuneet.

Ulosottoasiain
neuvottelukunnan
esitys

Valtioneuvoston asettama
ulosottoasiain neuvottelukun-
ta ehdottaakin nyt, etta ni-
mismiepiireihin (ioita nyt on
ybteensd 224) ja kaupungin-
voudinvirastoihin (ioita on
3l), l isattaisiin 90 uutta ulos-
ottoapulaista ja 130 toimisto-
tydntekijaa. Kun ulosottolai-
tos peri vi ime vuonna yhteen-
s?i 1,7 miljardia markkaa, ar-
vioidaan henkilcistdlisayksen
avulla saatavan vuosittain

noin sata miljoonaa markkaa
lisii i i . Suurin henkildstdpula
on neuvottelukunnan mukaan
Uudellamaalla, jonka viime
vuoden perimistulos 470 mil-
joonaa markkaa oli vain 32
prosenttia saapuneista toi-
meksiannoista, kun se ulosot-
topiireissii keskimiii ir in oli
vi ime vuonna 50 prosenttia.

Valtiolla
omat intressit

Uusia ulosottoasioita tuli
vi ime vuonna 2,I mil joonaa
kappaletta. Kymmenen vuot-
ta sitten maara oli vain puolet
tasta. Verot ja vakuutusmak-
sut muodostavat kuitenkin
valtaosan toimeksiannoista.
sil l i i  yksityisoikeudell isia
ulosottoasioita kuten ti l i- ja
osamaksusaatavia oli alle
200.000 kappaletta eli vain va-
jaat l07o kaikista ulosotoista.

Ulosottosaanndsten osit-
taisuudistukset ovat suurelta
osin tahdanneet juuri vero-
luonteisten maksujen perin-
nan tehostamiseen ja niiden
etuoikeusaseman parantami-
seen verrattuna muihin vel-
komisasioihin. Kun ulosotto-
apulaiset tulevat hoitamaan
varsinaisen kenttAtyon ja kun
tulokseen johtaneista verojen
ja vakuutusmaksujen uloso-
toista maksettava perimis-
malsu sii i lyteteen, on joil lakin
asiaa tuntevilla tahoilla ehdit-
ty jo esittaa epailyksiA siita,
ette keytenndn ulosottotoi-
met yha selvemmin keskitty-
vat vain julkisen vallan saata-
vien ja vakuutusmaksujen pe-
rintaAn. Ulosottoapulaisten
peruspalkat ovat A8 - All
palvelusvuosista dippuen, mut-
ta heidan kokonaisansionsa
tulee entista selvemmin ri ip-
pumaan perimismaksujen
maarista ja ulosmittauksista
saatavista 20 markan toimen-
pidepalkkioista.

ulosottouudistus

TEHOKASTA PERINTAA !

Oikeuspetintai Oy
Vilhovuolenlaja 4 D

OOSOO HELSINXT
90,739 326

Oileuspe rn:ir pe.intA oa edullisebpaa kui. itse suolitgitu
perintii. Vamisiu asista - tilaa Oil<eo3peliDla! palvgluesite!
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yksityisten

Joissakin ulosottopiireissa
verojen perinta ollut tahan

maaratty eri kaupungin-
kuin yksityisten saa-

perinta. Itse asiassa
on voinut olla

vlrastonsa ulosottoapu-
Ja kanslisteineen.

Nyt name on tarkoitus yh-
jol loin sama henkilo
aina yhden velall isen

iat. Tama on edull isempaa
tehokkaampaa, mutta nyt

Yerot ja tyijela-
peritaan yhe suu-
varmuudella ennen

saatavia, silla enaa yk-
iityisia saatavia periviillii vir-
lamiehell i i  ei ole mahdoll i-

lista saatavaa vahingossakaan
ennen julkisoikeudell ista saa-
tavaa.

Yksityisten
saatavien ulosoton
teho voi laskea

Ulosottolaitos on alun pe-
rin kehiterty valtion omien
saatavlen perimiseksi ja edel-
leenkin valtion osuus on do-
minoiva, vaikka yksityisten
saatavlen maAra on kasvanut
vuosr vuodelta,

Kun ulosottopiirien pii l l l i-
kdiden tulot eivat enAA;anot-
tavasti ri ipu heidiin akti ivi-
suudestaan ja kun velall iskoh-
taiseksi siirtyvii perinra kay-
ranndssa jaa ulosottoapulais-
ten huoleksi, on tuotu esil le
epii i lyja ulosortotoimen tehon
laskemisesta nopeasti jonne-
kin 20 prosentin tietamiin, ku-
ten Ruotsissa kavi kun siella
toteutetti in vastaavantapai-
nen palkkausuudistus. Apu-
laisten tulojen muodostumi-
nen tuntuvilta osin iuuri oe-
rimismaksuista tulee luonnol-
l isesti suuntaamaan heidAn
pii i imielenkiintonsa verojen
ulosottoon yksityisoikeudel-
l lsten saatavicn kustannuksel-
la .

Ruotsin esimerkki
pelottaa

Ruotsissa ulosottolaitoksen
kokonaispalkkaus toteutetti in
kymmenkunta vuotta sitten.
SiellA ulosottoasioiden kAsit-
telykustannukset ovat meiden
nykyisiin lukuihimme verrat-
tuna moninkertaiset. Niinpa
pelkasta ulosottoyritykseste
saa maksaa jo 250 kruunua,
mika tekee etenkin pienten
saatavlen perinnan kannatta-
vuuden kyseenalaiseksi.

Koska palkkausuudistuk-
sen kustannusvaikutukset
Suomessa merkitsevat valtiol-
le 4-5 miljoonan markan me-
nonlisAysta, on selvea, etta
asetuksella maarattAvat ia
valtiolle perittAvat maksut tu-
levat vAhintaankin kaksinker-
tarstumaan nykyaen velallisel-
ta tai hakijalta peritraviin
summiin verrattuna; olivat-

U loso t top i i r ien  paa l l i kdr ,
nimismiehet ja kaupun-

sijoitetaan piir in
kasluvun perusteclla uu-
p"hr"i'5r-tii"- e!2 1 jyrkiisti

, minkii l isiksi he saavat
ja kall i inpai-

laskettua ulosottoli-

han nimismiesten yhteiset
sporttelitulot vuonna 1982
selvasti alle 2 miljoonaa
markkaa.

On varsin luultavaa, etta
pienehk<ijen, alle 1.000 mar-
kan saatavien ulosottoperinta
muodostuu kohta tarkoituk-
senmukaiseksi ainoastaan sil-
l?i edellytyksellii, etra velalli-
sen maksukykyisyys on etuke-
teen selvitetty riittiiviiksi.

Ulosottomaksun
minimi 60 markaksi?

Kenttiiperintii
muuttuu
virastoperinniiksi?

Jos ulosottomiehen ei enaA
kannata suorittaa velall is-
kaynteje i ltaisin ja lauantaisin
ja hiin muutoinkin pysyttelee
vastaisuudessa paaasiassa
virkahuoneessaan, saa velko-
jan oma akti ivisuus ja luoton-
valvonnan tietojen oikeell i-
suus Ja tuoreus aivan toisen-
laisen perusarvon.

iden
t

jonka suuruus maareytyy
in asukasluvun mukaan
:sta 40Vo:irn (alle 5.000- yli

.000 asukasta). Noin 30

suorittaa 5-157o
varaista ulosottoli-

erityisen tehokkaasti to-
ulosottoperinnan an-

Toimenpidepalkkioina
omiehelle maksetaan

palkkio kiinteistrin,
alusrekisteri in

laivan, i lma-aluk-
asunto-osakkeen sekii

elpoisen ajoneuvon
tydkoneen pakkohuuto-

Kauppahinnan
palkkio vaihtelee

markasta 1.500 mark-
Vahimmaispalkkio

n, kun kuulutus pak-
okaupasta on julkais-

Osamaksukauppalain mu-
;ista ti l i tyksista maksetaan

50 markan
o ku l tak in  poy tak i r ja l -

,,::-:ll3l3i:?;:.;f f;j: vx'itvin"n
perinte kasvaataan 60 markkaa, kun nyky-

aan velkoja epaonnistuncessa
ulosottoyrityksessA, esim. ve-
ronpalautuksen ulosotossa
voi selvita alle kymmenellAkin
markalla.

Merkitystai asiakassuhtei-
den jatkuvuuden kannalta on
mycis sil la, jos pienehkrijen ti-
l isaamisten perimiskustan-
nukset, vaikka ne saadaankin
velall iselta, ovat sietdmettd-
man korkeita verrattuna itse
velan suuruuteen.

Uudistuksen
vaikutuksista
ei vielii varmaa tietoa

Erilaiset perimistoimenpi-
teet ennen oikeudellisen pe-
rrnnan kAynnistamista, yri.
tyksen omat huomautukset,
trattaus Ja perimistoimiston
kaytto tulevat tarkeammaksi
systemaattisesti ja nopeasti
tolmrvan saatavien perintajAr-
Jestelman osina. Monet yritys-
ten luotto-osastot ovat todel-
lisen haasteen edess?i, sillii
ulosottomuutokset vaikutta-
vat perinti ituloksiin samalla
kun luottokaupan suhteell i-
nen osuus on kasvamassa niin
yritys- kuin kuluttajasuhteis-
sa. Jalkimmaisissa tapahtuu
samanaikaisesti si irtymiste
osamaksukaupasta luotto-
korttien kayttodn.

vien perinte

Tiirkein kysymys kokonai-
suuden kannalta l ienee kui-
tenkin, tuleeko ulosottotoi-
menpiteiden teho meillii las-
kemaan yhta jyrkasti kuin ta-
pahtui Ruotsissa, kun siell i i
toteutettiin vastaava uudis-
tus. Niin valtiovallan kuin
ulosottohenkildstdn jarjestit-
jen taholta on mielelliiiin alle-
viivattu, etta kysymys ei ole
nyt ulosoton asiall isten saan-
ndsten, etuoikeusjarjestyksen
tai edes organisaation muut-
rumlsesta, vaan arnoastaan
tydntekijdiden ansionmuo-
dustuksen perusteiden uusi-
mlsesta.

Jos vuosisataisen sportteli-
jarjestelman lakkaaminen ei
todella merkitse palveluiden
tehon alenemista, voidaan
ulosottolaitosta kayttAvien
hallintoalamaisten piirissii ol-
la tyytyviiisie, sillA varmaa on!
etti i  palveluiden hinta tulee
Joka tapauksessa huomatta-
vasti kohoamaan.

Luottotietojen
merkitys korostuu

Luotettavien ja ajan tasalla
olevien maksuhdirid- ja luot-
totietojen hankkiminen on
tell6in avainasemassa. Erilai-
sia maksuhliiritjtietojiirjestel-
miii on onneksi olemassa yri-
tysten myynnin ja luotonval-
vonnan apuva[neeksi. Toi-
saalta niimii jiirjestelmat ovat
kilpailevia, toisaalta toinen
toisiaan taydentavii i. Kilpailu
pitaa kehityksen nopeampana
kuin se yhden yrityksen mo-
nopolisuhteissa olisi ollut.
My<ihemmin jerjestelmAt tul-
levat lahenemAen toisiaan, sil-
la jo valtiovallan taholta tule-
va kilpailu velall isten mak-
suista pakottaa elinkeinoeli i-
man turvaamaan selustansa
ilman kustannuksia l isaiivi i i
p?ilillekk?iistoimintoja. a

eteen

suutta peria yksityisoikeudel-
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Yhdistykser tarkoituksena on edistaii luotto- ja perintii'
alan tuntemusta ja kehityste ierjestiime ii jesenilleen
alustus-, esitelmii-, keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia yh-
distyksed toimialaan kuuluvista kysymyksistii, harjoittaa
kustannus-, julkaisu-, kurssi- ja koulutustoimintaa sekii
antaa maksuttomia lausuntoja.

JASENHAKEMUS
1
I
l
l

' l

Jesennumero

Toimi Ydtys

Vasteanottaja

LUOTTOMIEHET - KREDITMANNEN R.Y.

HAKIJAN YKSILdINTI- JA OSOITETIEDOT (TE(STATEN)

Sukunimi

Etunimet (kutsumanimen eteen *)

Jakeluosoite

Postinumero Osoitetoimipaikka

Arvo tai ammatti

Nimi

J:n:o

HAKIJAN TY

Tyiinantajan nimi Toimiala

Jakeluosoite

Postinumero

Tehtiiviinimike

Tehtevdn kuvaus (lyhyesai)

HAEN LUOTTOMIEHET - KREDITMj.NNEN R.Y:N JASENE(SI YLLA OLEVIN PERUSTEIN SEKA
SITOUDUN NOUDATTAMAAN YHDISTYKSEN SAiiNTOJA

Paikka ja peiveys Hakijan allekirjoitus

PUOLLAMME JiSENHAKEMUSTA (YAIN JASENET)

Nimi

Nimen selvennvs Nimen selvennys

Toimipaikka (selvristi)

HALLITUKSEN PiATtiS

hyveksytty

_ / _ 1 9
rylarry

iffitpatkdG"t"asti)

Puheenjohtajan/sihteerin allekirjoitus

Jiisenhakemukset toimitetaan yhdistyksen sihteerille
luottopliiillikkii Kaarlo Oksalle osoitteella:

Asea-Skandia Oy
Karapellontie 4
02610 Espoo 61
(puh. s9121)


