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JAITA HATTUUN
Rakennemuutos,optiot, kor- sa muistiossaan. Luottovero
kotaso ja kato ovat olleet viime maarattaisiin kirjanpitovelvollisaikojen otsikoita. Nama kosket- ten osalta taasenvieraan paaotavat meita kaikkia. Katokaanei man perusteellaaina 31.12.vallitkoske yksinomaan viljelijdita, sevantilanteen mukaan ja olisi
vaan valillisesti konetehtaitaja
j?ilkeen0,4 90.
siirtymavaiheen
-kauppiaita,pankkejasekameire
tavallisiaveronmaksajia.
KonkurssienlukumAarassA
on
taastulossauusi ennatys.Niiden Tiattakulut nousivat
mearenoussee
kuluvanavuonna
yli kolmen tuhannen. Konkurssi
Pankit nostivat kesiillii 1987
on kuitenkin kehno tapa peria tratoista p€rittaviatoimituskulusaataviaan
. .. Verohallituskin, ja kaksinkertaisiksi. Onkohan
joka aikaisemminoli prosentuaa- kysymyssiite,ettauudenkuluttalisestisuurin konkurssiinhakija, jasuojalain voimaantulonmydte
on peatynytviime vuosinasiihen tuli ns. tnttakielto elinkeinon
j ohtopZiatdkseen, harjoittajille yksityishenkildiden
yksinkedaiseen
ett,i on viisaampaalaatia kriiosalta niin loppujenkin pienten
siyhtidille maksuohjelma vielii perittavien halutaan ohjautuvan
silloin, kun niille on toimintae- pe mistoimistoille,joiden kanssa
dellytyksi:i. Velkojen periminen pankit ovat tiiviissAyhteistyiissa.
toimivalta yritykseltakonkurssin
kautta on sekavelkojienetta yhteiskunnanetujenvastaista.Konkurssitilastonmukaan vakuutusyhtidt ovat viime aikoina lisan- Peetoimittajavaihtuu
neet konkurssihakemuksen
kayttda saatavienperimisessa.TZissa
TemAnumeroon jaahyvaisnupidenkin kannatettava- meroni Luottolinkkilehden peasuhteessa
na MaksutietoOy;n toimitusjoh- toimittajana. Vuoden vaihteessa
taja Risto Suvialankesallaesitte- olen myds erovuorossahallitukmaeajatusta"ettZivelallisenvoisi sesta,joten jaAn rivimieheksitehakea konkurssiin ainoastaan man jalkeen.Viime vuosienaikaetuoikeuttavailla olevavelkoja". na olen saanutolla mukanamoPerintakeinona
nessamielenkiintoisessa.
kaytettykonku$Joskus
sihakemuskatkaiseeyleensaker- on mennyt paremmin, joskus
ralla yrityksen luotonsaanniniltaas huonommin.
man vakuuksia.
Tasse haluankin vain kiittaa
lukijoita, kirjoirtajia ja muita
lehden tekijdita. Toimituskunra
toivoo tukea ja apua jesenkunLuottoverokoleimaveron
nalta. Vain sitensaammeyhdessa
tilalle
jatkosaikaanhyvanjasenlehden
sakin, ettei tarvitse ryhtya harUutena rasituksenavelkaisille ventamaansen ilmestymistiheytyrityksille on tulossa luottoverc, ta kahteennumeroonvuodessa.
jota valtiovarainministeridnlei15.10.1987
maverotydryhmaesittaaparhaillaan lausuntokierroksella
pertti pennanen
olevas-

MITA ON CASHMANAGEMENT?
Cash Managementillaymm?irretaanydtyksenrahavirtojenhallintaa tavoitteenapaaomankierron nopeuttaminenja lyhytaikaisten varojen tuoton parantaminen. Tehostamallakaikkia rahaliikenteeseen
liitt]"r'ietoimintoja ja rutiineeja nopeutuu rahan
kierto ja paaomaavapautuu,Sijoittamalla vapautunut paaoma
tuottaviin kohteisiinsaavutetaan
korkotuottoja ja vehennetaan
yrityksenrahantarvetta.
Cash Management kasittea
yrityksen kaikki taloushallinnon
osa-alueet.(Ks. oheinenpiirros).

Saapuvarahaliikenne

ToveFagerstritmekonomi, Cash Management-tutkija,SYP
Lyhennelmaesitykses6Luottomiehetryn 24.9-1987
pidetyssakuukausikokouksessa.

Pa,iomaa sitoutuu lyhytaikaimaksestimm. asiakassaataviin,
suliikennerutiineihinja kiiteisvaroihin. Saatavienkiertonopeutta
voidaanlyhentaamm. tehokkailla laskutusrutiineilla,maksuehdoilla, perintatoimenpiteillaja
toimivalla luotonvalvonnalla.
Maksuliikennettavoidaan tehostaavalitsemallasopivatmaksutavatja -reitit ja nopeuttamalla
yrityksen ja pankin valista tiedonkulkua.
Tehokkaiden perintarutiinien
ja luotonvalvonnan
edellytyksena
on toimiva ja ajan tasalla oleva
reskontrasekahyva viivastyskorkolaskutusjarjestelma.
Hyva tiedonkulku taloushallinnon ja
myynnin valilla on myds tarkea
tekija. Silloin tulee huolehtiasiite, etta tieto maksamattomuudestasiifiyy sekeperinn?inhoitajalta myyjille etta painvastoin
myyjilta perinnan hoitajalle. Pednnen hoitajalla tulisi myds olla
riittavat valtuudet ryhtya omaaloitteisesti perin6toimenpiteisiin.

Lehtevii rahaliikenne
Kassasta maksut-virta on
yleensalAhesyhta suuri kuin kassaanmaksujen
virta. Viiryttamel-
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la kassastamaksuja yritys voi
vaikuttaa omaan velkaantumiseensa.Jos velka maksetaanennen aikojaanjaltai ei kayted tehokkainta maksutapaa,sidotaan
toisaalta ydtyksen varoja, toisaaltamaksetaanturhan korkeita
korkokustannuksia.
Cash Management koostuu
suureksiosaksimonestapienestakin yksiryiskohdastajokapeivaisessatoiminnassa,joita jatkuvasti pitae tarkkailla. Siksi on tarkeah, etta henkildkunta aina
kayttaa mahdollisuuksiaanvaikuttaa yrityksen rahavirtoihin
tuottavuustekijzithuomioon ottaen.
Ajattelutapa on omaksuttava
organisaationkaikilla tasoilla, ei
vain esim, taloushallinnossa.Jo
yhden paivan nopeutuminen
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esim. laskutusrutiineissa
saastea paaomaa.SYP on ensimmeisena set siita, miten em. toimintoja
liikevaihdoltaan100 mmk:n yri- pankkina Suomessajo kahden voidaan tehostaa ja paaoman
tyksessa50 tmk vuodessakorko- vuoden ajan tarjonnut cash ma- kiertoa parantaa.Toimenpiteiden
saastdina. Tehokkaalla kassan- nagement-konsultointipalvelua markkamaaraisetsaestdt laskehallinnalla voidaan keskisuures- yrityksille.
taan.
sakinyrityksessenopeuttaarutiiTirtkimuksen kohteena ovat
Kokemuksemmemukaan voineja yleensauseita paivia seka kaikki em. taloushallinnonosa- daanpaiomaa pauttl 1-7 olo
saapuvassa
etta lahtevasseraha- alueet, ei vain pankin ja yrityk- yrityksenliikevaihdosta.Kalta[liikenteessa.
Ja sitenpaastasato- senviilistemaksuliikennetai atk- ndssakeskimeereinen
tuloksenli1entuhansienmarkkojensaastOi- jerjestelmiit. Tirtkimuksenteke- sayspotentia&li
liikevaihdostalashm.
vet cm-konsultit,jotka ovat yri- kien on ollut 0,5 qo. Seestdista
tyksissa toimineita taloushallin- 25 qo on voitu saavuttaatehostanon ammattilaisia.'Iltkimus teh- malla pe ntaa ja luotonvalvondaan haastattelemallahenkilds- taa.
tda sekzianalysoimallatosite-ja
Cash ManagementTutkimuksestayritys maksaa
numeroaineistoa,
kayvanhinnan. Tositeaineisto
on
tutkimus
Tutkimus kestaan. l-2 kuu- toim€ksiantajan omaisuutta ja
'Iirloksela
kautta.
on cm-mport- konsultit ty6skentelevatpankkiCash Management-tutkimus ti. RaportissaesitetAanyrityksen salaisuusvelvollisuuden
alaisina.
on konsultointipalvelu,joka aut- nykyisten kassanhallintatoiminy
taa tysta tehostamaanrahavir- tojen kuvauksenlisaksi kiiytan!
tojen hallintaa ja vapauttamaan ndnlaheisettoimenpide-ehdotuk-

R.Y.:N75. TOIMINTAVUOSI
LUOTT1OTIETO
Investoinnit ATK:hon
Luottot i.etoalalLa ohj elnistot
m)odostuuat hyuinktn l,aaj oiksi
kokonatsuukstksi.
}hjelnisto
Doiddan
tletenktn
kehltttiti ltse,
Joka on
aina kallis,
atkaa uteuii prosessi.
Tolnen ualhtoehto on pATkid. LiiAtiinddn nahdoll t s lnnan pltktille
kehijota soDelletdan
tettA
"paketti",
omadn toimintaan.
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lle uali.t s inme ndistd udihtoel,Ldoi sP i.tkda i.kai.s el,ta
td jdlkinndisen,
Ldnsi s aks alat s eLt a Aht el stqiikiltrA panl Lta, CredltTef, orn' llta hankinratkaisun:
me Lisenssillti ualmlln
CIS-ohj el.niston ( Cred|t Inf,ormatlT<inti ohJeLmisto on
on Systens).
pohqjana nn. parhatllaan
rakentetlLa oleuille
on
L i n e-ghtegk-

Internet
on uusl, kAmmeneneurooppalai s en Luott ot i et ot o tml st on 1.uoma AhteistAdDerkosto,
J onka suonaLainen Jdsen on Luottotteto r.A,
Ulkonaantoinintamme on kehittAnvt
uoimakkaastatLld uuos ikAnnenelLii
on
tt, ja sen osusts Liikeuaihdosta
jo yli 20 prosenttta.

SL LLC.

C IS- oh;jelni st o Ldskee tutkittaDalLe kohteelle
automaattisesti
ns.
b o n i t e e t t t - eLi hAdtALuuun, joka on omaLta osaltadn
tukena Ldusuntoa tulkitt aessa.
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Sanaan ohj eLnistopakettiin
lattluuaa SELECT-oh;jelnaa tulladn jatkossa hAddAntdmddn osoitepankkipaLueluj en tarjonndssa:
poimt nta.k'Eiteerej d. on SELECTId kdAtettdessii noin 30.
Tdtii
tTendid
uskomme Internetin
j tisenyyden tukeuan: Doimmehdn tdrjota aslakkatllemne uuden, jo ennestAdnkin katt aDia kansalnsainDdL t s i d L u o t t o t i e t o p a l u e L u ja n m e m o n i p u o l i s t a u a n r d p o r t b i .b v w i n .

Sticintiimuutos
77 .08 .87 hADdksAtAt uu.det siiiintiinme suouat neille
nahdollisw)den
paLuella mAds nuitd h)in Darsi.natsia j ds enas i.akkaitamne .
L<ihinnti "ei-jdsenille"
olenme kep e hltttineet
uu.den raporttn:
r u s L u o t t o t
t e d o n . S e
on Luottotietolausunto,
Jossd f,aktatietoJa
on ttivdennettv
ndksuhdtTi.6- jd maksutapatledollla.
ULjrisenist66n
konailta
ku)h)mattonat asiakkddt sdaudt Luottotietojd
uzdella I n t e r n e t-rtrportilla.
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PIRKANMAALLA JATKUU
ELINKEINOMURROS, MUTTA
TOIMEEN ON TARTUTTU

KuvassaTampereenuusi matkailunehdvyys,Koskikeskus,jonka vieressekohoaa Hoteli lrves.

Thmpereen savupiipputeolli- Markkinoidenuusjakoaei kuisuutta viimeiset l0 vuotta ravis- tenkaan olla odottelemassatoitellut rakennemuutos
on saamas- mettomana. PirkanmaanYritta,
sajatkoa kaupanja palvelualojen jain Aluejarjestdon yhteistydsse
piirissii. Juuri kun suurteollisuu- TampereenYliopiston kanssakeden saneerauksistaja omistus- hirtanyt yrittiijien avuksi asketpohjan vaihdoksistaon paasty, tain mikrolle siirretyn yrityksen
niin samamurroson hydkymassa terveystestin,
jonka avulla yritys
uuden mittavan ostoskeskuksen voi tarkistaaasemansasuhteessa
- Koskikeskuksen- ja parin muihin yrityksiin. Testin
tarkoiisonmarketintullessakaupanpa- tuksenaon antaayrittajalle peili
ntn.
kehittamishedtteiden havaitseMiten kay jo nyt ylikapasitee- miseksi.Samallahen paaseeehtism karsiville pienkaupoille? ka ensimmaistakertaatydskenteKetjujen ulkopuolisetriippumat- lemaan itse mikron kanssa, ja
tomat kaupatjoutuvat kokemaan toivon mukaankynnysomanlaitentisd dramaattisemmankilpai- teistonhankkimiseksimatalenee.
lutilanteen lehitulevaisuudessa. Yrityksenmenestyksenprofiili
Liikkeenjohdollemuuttuvatilan- on muodostettuhaastattelemalla
ne. asettaa lisazi sopeutumispai- 220 pirkanmaalaista yritrajaa.
nelIa.
Tirtkimuksenjohtajanaon toimi-

nut professoriVesaMiikinen, ja
tavoitteena on ollut rakentaa
mahdollisimman yksinkertainen
rautalankamalli,jossayhdistyvat
laadullisetarviot muutamanvuoden tilinpaAtostenantamaantalousarvosteluun,kertoo toiminnanjohtajaKari KantalainenPirkanmaan Yrittajain Aluejarjestdsta.
Luottomiehenja -naisensekii
ammatikseensaneerauksiatekevan konsultinkin nakdkulmasta
katsoenko. paketillaon varnasti
positiivisiavaikutuksiasiine erittain toivottavassasuhteessa,
etta
yritykset hedisivat nykyista
aiemmin toimiin, eivatka jeisi
odottamaan ihmeita. Jaamme
mielenkiinnollaodottamaankaytanndn tuloksia, ja aion niista

kertoa Teille heti, kun jarjestelmasta on saatu riittevdsti kokemuksia.
Thmpercellatapahtuu tietysti
paljon muutakin,mutta siita voi.
nemmepuhua seuraavissa
tapaamisissajoko siellaHelsingissatai
jonne meidan
taala Thmpereella,
tamperelaistenpuolesta toivon
seuraavanluottomiesten retken
suuntautuvan.
Tampereella
9.10.1987
Asko Hiltunen
PS. LiikkeenjohdonKonsultit
ry on valinnut TamperenYritysanalyysi Oy:n toimitusjohtajan,
ekonomi (LJK) Asko Hiltus€n
25.9.87Liikkeenjohdon Konsultit ry:n jaseneksi.

SYYSRETKISUOMEN TURKUUN

Syyskuussateki Luottomiehet
r.y. virkistavan syysretken Tirrkuun. EdellisesteTirrun keynnista olikin kulunut jo yli kymmenen vuotta,
Matkan tunnelmaan virittaydyttiin jo bussissaja kahvitauko
pidettiin Lahnajarvella, josta
ryhmakuvamme.
Aurinkoinen Tirrku otti retkelaisetvastaanja Aurajoen vartta
tehtiin kiertoajelu. Nahtiin kauniissa syyssaassaTirrun nahtavyyksistamm. Suomen Joutsen
ja Turun linna.

Tutustuminen
ContantOy:hyn
Ensimmaisen yrityskziynnin
kohteenaoli Contant Oy, jossa
yhtidn toimitusjohtaja Folke
Lindstrdm toivotti meidat tervetulleiksi. Senjalkeen kertoi varatuomari Timo Maki luottoalan
uudesta lainsaadAnndsta
kauppa-, henkil<irekisteri- ja
avioliittolaeistaseka valmisteilla
olevasta henkildyhtidita koskevastalaista.
Timo Maki valotti esitystazin
mm. lehtileikkeittenavulla keytanndntapauksistaja perin*ialan
ajankohtaisistailmidista.
Uutisen mnukaan liikennOinti
erean pohjalaisenkunnan lentokentalle oli estynyt valaistus-ja
suunnistuslaitteidensammuttua
sahkdnkatkaisunjalkeen.Virran
irtikytkemisentaas aiheutti paikallisenilmailukerhonmaksamaton sahkdlasku. Koolle olevat
luottomiehet haikailivat jalleen
kerransahkd-ja puhelinlaitosten
kaytettavissaolevaa tehokeinoa. Varal. Timo Mriki

Tosin johdon katkaiseminenei
taida juuri purra kayttdpaikalta
pois muuttaneisiinvelallisiin.
Kuluttaja-asiamieson lehtihaastattelussa
pitanytuutta kulutusluottolainsa:idantda
h).r'invaikeanaja katsonut,ett?iylimenovaihe saaidettiinliian optimistiseksi.Uusi Lainsaadantdvei luotonantajaltamahdollisuudenkorottaa yksipuolisestikertaluoton
korkoa ja muita luottokustannuksia. Koron nostaminen on
mahdotontamyds tililuottosopijoissaluotonantaja
muksissa,
voi
korottaa muita maksuja kolmen
!uoden valein ilmoittamalla korotuksesta kuluttajalle puoli
\ uotta ennensen toimeenpanoa.
-Aikaisemminvastuu tavaran
\ irheestaolli sopimuksissaliihes
aina pelk:istaan mlyjalla, nyt
mlos luotonantajalla.Jos tavarassaon virhe, voi kuluttaja ilmoittaa siita luottoyhtidlle ja
kieltaytyamaksusta.
Markkinatuomioistuin paatti
\ iime kesakuussa,ettei korotto- Kuvassa
keskelliitoimjoht, Folke Lindstriim keskustelemassa
markkirointipiiell. Ma ti Kuurtamon ja
muuttasaamarkkinoidaniin, et- Suomen
RahoitusviilitysOy:n loimitusjohtajaSeppoKinnusenkanssa.
ta kateishintaon samakuin maksuerienyhteishintaja luottoaika Yritystiedotkiinnostivat
erikoisestiluottomiehii ia -naisia,
)li kaksi kuukautta ellei kysymyksessa
ole lyhyehkdtai tiettyja
luotteita koskevatarjous.
Kuluttaja-asiamies
katsoo,etta
jos kulultaja nostaakanteen,on
hanen saatava hoitaa riitaasiansa oman kotipaikkansa
oikeudessa.
Han pitae kohtuuttomana myds sita, ettA hairidtapauksessa
kaikki luottomahdollisuudetviedaankerralla.Kuluttaja haluaahoitaa asiansakuntoon
ensin ruokakauppansakanssaja
lattaa muut toisarvoiseenasemaan. Ruokakaupan luotto ei
saisimennajonkin muunvirheen
takla.

Viimeisenkannanotonjohdosta lasna olleet luottomiehetsenraanhuokaisivatyhteenmieheen,
ett?ivelaksimyyminenlieneevielii luotonantajan vapaassaharkinnassa.
Koskatodellisenvuosikoronilmoittamispakkoei koskepankkeja, \'esittyy tZimaluottohintojen
\ertailuuntarkoitettuja markkinoijan kannaltahankalaaparaatti keytanndssatykkanaan.

Rikosilmoituskatkaisee
perusteettomanvelanoton
viela arkasrettiinuutista,jossa kerrottiin laitosmiestevastaan
eredssaetelasuomalaisessa
tuomioistuimessaajettavastapetosjutusra,jossamiehentilillZipolii
sin lutkimuksenmukaanon viimeisenkymmenenvuodenajalta
lahes 200 petosta. Maksamatta
jarerr)ja laskujaon Helsingista
Posiollehaaateriasta
huonekaluihin ja risti?iisvalokuviin
asti. Vasraajan rahatilanne oli jo viisi
\uolla sittensellainen,ettei yhtaan tavana olisi pitanyt ostaa
\elaksi. Vain osan maksamatto-

mistalaskuistaarvioidaantulleen
viranomaistenrietoon, sille joka
liikkeen hipie ei kesta asioitren
yksitraiseselvittelytioikeudessa.
n:i tapauksenatuskin mikiian velaksi tapahtunut osto olisi antanut aihetta rikossyytteennostamiseen,mutta poliisin keraiima
aineisto kokonaisuutenapaljastaa rikollisen elamantavan.Esimerkkin?ikerrottu velan tekeminen ei ole niinkaan harvinaista.
Tapauksetselvitettaisiinuseammin, jos luotonantajienkeskinainen tiedonkulku toimisi nykyista
paremmin.Rikosperusteinen
tuomio ei ehkatoisi rahaamuutaperint?iatehokkaammin,mutta ainakin loppuisi enempi perusteeton velanotto.

paitsi luottop?iatdsten teossa
mydsmarkkinointitarkoituksiin.
Illan peatteeksinautimme yhteisen illallisen uusitussaHamburger Bdrsissevilkkaan keskustelun merkeissa.
Aika kului nopeToinentutustumiskohde,Mak- asti menneitamuistellenja tulesutieto Oy, oli kavelymatkan vra povatessa.
pazissa.Siella luottomiehie ja
Tirrkulaisilleisiinnille,Contant
-naisia kiinnosti erikoisestiuusi, Oylle ja MaksutietoOylle,
vielii
vasta kayttdonotettu p?iatekayt- keuan hmpimZit kiitoksethyvestdinen yritysrekisteri. Alkuvai_ ta tarjoilustaja mukavastiiariesheessayritysrekisterikasittaatie- tetyistayritysvierailuista.
dot yli 100000 yrityksesH seke
noin 200 000 yrityspaiittajasta.
Penti Pennanen
Myds toimialaa koskevattiedot
on pydtty saamaantaydellisempinii, mita ne on ilmoitettu kaup_
parekisterisse.
Tellaistarekisteia
on kaivattu, silla site voi k iyttaa

Maksutieto 0y:n
yritysrekisterikiinnosti
luottomiehiii

Kulutusluottosflflnntisten
valvonta

I
Kuluttajansuojalakiin lisiittiin uusi kulutusluottoja koskevaluku, joka
tuli osittain voimaan femiin vuoden alussa' Lain markkinointia koskevat sdiinniikset tulivat voimaan 1.7.198?.
Kulutusluottoja koskevien siiiinniisten noudattamisla rElvovat
kulutlaja-asiamiesekA elinkeinohallitusja sen piirihallintovilanomaisina ldaninhallitukset.

Toimistopiiellikkii
Meri Tirrkulainen

(38/78) kaista, etta samat viranomaiset
Kulultajansuojalaissa
ja
telitiivienjaosta valvovat paikallisella tasolla Elinkeinohallitus
ei ole saianndksiii
kesken.Koska myds uusien kululusluottosaian liininhallitusten
eri viranomaisten
kuitenkinon kululrajan- ndslen noudattamista,koska ky- hintatarkastajat
kysymys
suojasta,on vasluulalvonnasla symys on osirtain saman tyyppjyleisellzi tasolla kuluttaja sisr?imarkkinointitiedoistaja so
plmuschdoista.
asiamiehellii
aluehallin- KulutlajansuojalainperusteluElinkeinohallituksen
Elinkeinohallituksen piirihalnossa loimivat hintatarkastajat jen mukaan hintatarkastaiatvoi
lintoviranomaisinatoimivat laiiovatjo vuodesta1970lahtienval vat suorittaa tarkasluksia oma
Laaninhallituksisvoneetkauppa-ja teollisuusmi- aloitteisestija \oi\ar hoitaa lksit
ninhailitukset.
nisterion valtuuttamina valtio- taislapauksiaitse huomauluksel sa hintatarkastajatja heidanesineuvoston luottoehdoistaosa- la tai neuvottclemallaelinkeinon miehensahoitavat hinta ja kilmaksukaupassaannetun lain harjoittajan kanssa. Sen sijaan pailuasioiden lisaksi muutamia
(622/62) nojalla maan rahata- vakavammistatapauksistailmoi
muitakin tehtavaalueita kuten
loutta koskevienhaiftojen torju- tetaan elinkeinohallitukselleja kulutustavaroidenalkuperamer
miseksi annettujen luottoehto- kuluttaj a-asiamiehelle.
kintdjen valvontaasekakioskien
ja
Lain soveltamista koskevia kyhuoltoasemamyymaldiden
maaraysten
noudattamista.VN:n
luottoehtop?iatdksessa
on sdadet- symyksia kasittelee kuluttajatuoteluetteloidenvalvontaa.Uu
valty ertiidenuusientavaroidenku- asiamiehen ohella myds markkisienkulutusluottosadnndsten
vonta on paikallisesti saadetty
ten autojen,televisioidenja radi- natuomioistuin.
pienin
Yleisissii tuomioistuimissa ratoidcn osamaksukaupassa
kulutusluottolaissaheidan tehtii(kasiraha)ja pi
kaistaan
kateismaksuosa
vakseen. Elinkeinohallituksen
siin perustuvatyksirtiiisiii sopi- tehtavanataason puolestaanlaaisin luottoaika.
ja laaninhal- mussuhteitakoskevatriita- ja ri- ninhallitusten hintatarkastajien
Elinkeinohallitus
litusten hintatarkastajat ovat kosasiat.
toiminnanohjaaminenja valvonvuodesta1975KTM:n valtuutta
ta.
mina valvoneet
KTM:n osamakJos kysymyson kuluttajansuoja hintailjalain sisaltdekoskevasta
tulkinsukaupanlomakkeista
moittelusta 18.6.1973antaman
taongelmastatai sellaisenperipaat6ksen (513,/73)miiaraysten Kuluttaja-asiamies
aattellisenkysymyksenratkaisenoudattamista.Tama paAtdstehmista, joka edellytta:i erityisd
tiin jo tuolloinosamaksukaupan Kuluttaja-asiamiehenPaziteh- kuluttaja-asioiden tuntemusta,
ostajan oikeussuojanpamnlami- taivana on kuluttajansuojalain kuluttaja-asiamieson hintatarEri viranseksi.Edellamainittupaiitdsku- markkinointi-ja sopimusehtoja kastajienk?iytet€vissa.
mottiin nyt uudella 28.11.1986koskevien saenndstenvalvonta. omaiset ovat jo paasseetkinhyannetulla paatdksellA(875/86) Tem:iD johdosta on luontevaa, vaanyhteistydhdn,ja n2iintoivolomakkeistaja ette uusien markkinointioikeu- taan valvonnassamahdollisimosamaksukaupan
joka tDli voi- dellisten seannostensoveltami- man pian paastavankoko maassa
hintailmoittelusta,
maan1.1.1987.
Lains:iatajan
mie- sessa paavastuu on kuluttaja- yhdenmukaiseensoveltamiskiiylestii on ollut tarkoituksenmu- asiamiehellil.
tantddn.

l0

taan elinkeinonharjoittajaensisiKulutusluottojen markkinoin- ja leaninhallitustenaktiivisenyhjaisesti saamaanvapaaehtoisesti tia koskeviensaennosten
tai maii- teistydnja tiedonvaihdonmerkiluopumaan lainvastaisistatoi- raystenrikkomisestaseuraaran- tysta
menpiteista.Nain on jo tapahtu- gaistus,jos teko tai laiminlydnti
kulutusluottoja on tapahtunuttahallisestitai tarElinkeinonharjoittaja on nut kZiytanndssa
rnuutamissatapauk- keastatuottamuksesta.Rangaisvelvollinenluovuttamaanvalvon- koskevissa
joissaelinkeinonharjoittaja tavia ovat lisaksi sopimuksente- Markkinoinnin valvonta
taviranomaisennahtavdksikulu- sissa,
ja
tusluottoja koskevat,valvonnan on kaytdnyt kulutusluoton kemisd koskevien kuluttajanMarkkinoinnin valvontaakospaaasiallisena suojalain perusteellaannettujen
kannalta tarpeelliset asiakirjat. mydntamistii
kevatsaanndksettulivat paeosin
markkinointikeinona
markkinoialemmanasteisten
saanndsten
Tama merkitseesita, etta hinta(8'73,874 ja 875./87)tahallinen voimaan1.7.1987.
tarkastajillaon oikeussaadanah- taessamuita kulutushyddykkeitA,
Kuluttajansuojalaissa
on omat
Kulutusluottosaanndsten
riktai
tuottamuksellinen rikkomitavakseen esimerkiksi kulutussaanndksense
elinkeinonharjoitkomisesta
voi
olla
seuraamuksenen.
luottoja koskeviayksittaisiasopitajan tiedonantovelvollisuudesta
na joko uhkasakolla tehostettu
muksia sen selvittamiseksi,
onko
yleismarkkinointivaiheessa eli
kielto
tai
mngaistus.
Elinkeinonmuotomaariiyksizi
noudatettutai
joka rikkoo kulutta- Uhkasakko vai
tietojen antamisestasanomalehharjoittaja,
ettei sopimuksiinsisallykuluttaja
dissa seka radiomainonnassa
jaa suojaavienpakottaviensaAn- jansuojalainkulutusluottojakos- rangaistusuhka?
toisaalta tiedonantovelvollisuukevia
saannoksia
voidaan
kieltae
ndstenvastaisiaehtoja. Tarkastadeita ostajalle itse myynlililanmenettejat ovatvelvollisiaolemaanilmai- jatkamastalainvastaista
Kulutusluottosaanndstenrik- teessa.Kaytenndssakulutusluotlya.
Kiellon
miiiiree
normaalitaja
sematta liikeammattisalaipauksessa
markkinatuomioistuin komusten seuraamusjarjestel-tojen yleismarkkinointivaiheita
suuksiasivullisille.
on rinnak- koskevien saanndstenvalvonta
kuluttaja-asiamiehenhakemuk- miissarangaistusuhka
sesta, Kuluttaja-asiamies voi kainen uhkasakkomahdollisuu- tapahtuu siten, etta hintatarkasmaarata elinkeinonharjoittajalle den kanssa.Uhkasakko saattaa tajat seuraavatpaikallismainonkiellon myds tapauksissa,jotka suuruutensavuoksi olla monasti taa; lehtiaja mainosesitteita,
liikValvonnansisiiltii
eivat ole lain soveltamisenkan- tehokkaampi seuraamuskielto keidenikkunamainontaaja myiis
kuin mahdollinen sakkorangais- paikallisradiomainontaa.
Hintatarkastajien valvontaoi- nalta tai muutoin merkitykseltus. Sakon uhkaa voidaan lain
taan
huomattavia.
Kulutusluottosopimusten
lainKuluttajajakaantuu
mi
toisaalta kulutusperustelujen mukaan keyttee mukaisuutta valvotaan samoin
luottojen markkinoinnin valvon- asiamiesvoi mydsantaakiireellimyds tarkoituksenmukaisemmin kuin nykyista osamaksukauppataan ja toisaalta kulutusluotto- sissa tapauksissa vdliaikaisen
kuin rangaistustasellaisissata- lakia eli hintatarkastajattarkaskiellor,
Kieltoa
on
kuluttajansuhdetta koskevien seanndsten
pauksissa,joissa ei ole olemassa tavat liikkeisse kulutusluottosovalvontaau,joista jalkimmziista suojalain mukaan tehostettava
pimuksia; seka kertaluotto- etta
voidaanluonnehtiapaaosinsopi- uhkasakolla,jollei se erityisesta selvaa lain soveltamiskaytantda.
elinkeinonharjoittajaa,joka rik- tililuottosopimuksia.
syystaole tarpeetonta.
musvalvonnaksi.
Kuluttajansuojalain mukaan koo uhkasakollatehostetunkielelinkeinoharjoittaja,joka tahal- lon, ei kuluttajansuojalainmulaan rikkoo nyt sziadettyauutta kaan voida tuomita rangaistukSeuraamusjiirjestelmii
ns. vekseli- tai trattakieltoa on seensamastateosta.T?imaseantuomittava kulutusluottorikok- nds korostaamuun muassaval- Lahde: ElinkeinohallituksenjulKuluttajansuojalainmukaises- sesta sakkoon tai vankeuteen vovien viranomaisten;kuluttaja- kaisu:
pyri- enintAiinvuodeksi.
asiamiehen,elinkeinohallituksen Hinnat ja kilpailu 2/87.
sa valvontajarjestelmasse

Kulutusluottoja koskeva
tarkastus

LPT
LAKIMIESTEN PERINTATOIMISTO OY
-

MaksukehoituskirjeLPT LakimiestenPerintiitoimisto
Oy:ltii tuo saatavanneyrityksenneomaan kayt66n.

-

Juridista asiantuntemusta
vaativissaperintiitehtiivissii
ktiytettiivissanne
ovat perintiitoimistommeomat
lakimiehet.

I

UUSI OSOITTEEMME JA PUH.
PL 65 02601ESPOO
PUH. 515155

ll

SVENSKA
KREDITMANNAFORENINGEN
Luottomiehet ry:n vastine
Ruotsissaon SvenskaKrcditmannaforeningen.PoiketenSuomesta
yhdistykset
sille on tasavertaiset
Tirkholmassa,
Malmdssaja Gdteborgissa,joissa toimivat itsenaiset hallitukset puheenjohtajineen.

YhteensajaseniaRuotsissaon
n. 350 seka yritysjiisenian. 40.
Jasenmaksut ovat yksityiselta
SEK 100ja yrityksenosaltaSEK
500.
Jasenkuntakoostuupadasiassa
luottopaiillikotason tai vastaavista henkiloista.

Svenska Kreditmannafdreningenjarjesaa vuodenaikana4-5
kokousta,jotka pidetaer eri paikoissa,joissa illan vieras esitelmdi luottoalaan liittyvista ajankohtaisistaasioista.Keskimearainen yleisomaad kokouksissan.
50. Ruotsissajasen
saatuoda vieraan kokoukseenja useastiesim.
jasen on tutustuttanut paiillikkdnsa yhdistyksen toimintaan
kutsumalla hainetmukaan iltaan,
Ruotsissaon jouduttu pohtimaan,millii tavallanostaajasenten aktiivisuutta kokouksiakohtaan. Kyselylomakkeenvastauksien perusteellaoossamyds pyydettiin jasenilte ehdotuksia toi'Ii.rkminnansuhten)voitiin esim.
holman yhdistyksenkohdaltatodeta,ettavain kahdeksanjasenta
oli ollut lasna kaikissa viidess2i
kokouksessa.
Ereite jesenehdotuksiaolivat
mm.:
- Omat jesenetesitelmativat
aiheesta "Nain me tydskentelemme"
- Uusi jesen esitteleeitsensaja
tydkenttanse seka myds edustamaansayritysta
- Uusia jasenie piteisi hoivata,
jotta he uskaltautuisivattulla
uudestaankokouksiin
Koulutus-ja kurssitilaisuuksia
pidetty vuodenaikanamydskaksipeivaisinasekajopa ulkomailla
asti.
Lopuksi voidaan todeta, etta
pitkelti toimitaan sekaRuotsissa
etta meilA samoissapuitteissa
muutamaapoikkeustalukuunottamatta.
K&j Lundstritm
Luottomiehetry:n
hallituksenja ulkomaan
toimikunnan jasen

Kuussa oikeallaSyensk&
Kreditmannafiireningenin
nykyinenpuheenjohtaj& PeterSmedmanFecmankokouksessa.
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R I S K IKTU R I I N . . .
Stqrtelin
tiedostoisto
toustot,foktot1ouutisetyriiystentekemisis_
to. 24 tuntiqvuorokoudesso,
Z poivodviikosso.
SroroontyO_
poydollesi
poperifto,
holuoi.
io
ios

Yritystiedor
Tuottoio
Stortel
Sininen
Kirio
Esmerk
Kouppokoori
Dun& Brodstreet
Stondord& Poors
Moody's

Pcirssilinio
Yritysfoktor
jo
Uurislin
Lextel
Yrilysfiedot
Yritystiedot
Yritystiedot

Luottotiedot
tiedot Stortetinkoufio.
l::^n
_Luorononroioyhdisryksen
profiles
TRW Business
_ Moksutopo_ yriiystiedot
Credii
io
B milioonosto
omerikkoloisesto
yrityksesto.
Stortelin
ovullovoitvormistuo
poremmisto
rqtkoisuisto.
Torvitset
voinpdotieentoi mikronio modeemin.
Me noyfomme
loput.

Bi,,,##i:,,,*srn
RT€
L
5
l)

2S

Yhdisryksn

rarkoltrkena

LiU *:l.,:-*.:*".'-;.
-

je.jesr€lniilld jiisenill*n 6ileha., kBkusteh, ja riedorustilai
yhdbtykse. roimialaan kuulwisr. kyrymyhbtii,
$*Bia
s.umamalla luoit@lan kehltyoti ntytu ullromaiua.
ha4oinamalla kusrannus',julkaisu., kuE3i. ja kotrhrNtoimin-

-

J A S E N H A K E M U S

on ediden bohoal.n runbmusta ja le.

-

antarmlla laBuntoja ja tekenelH llm

kNkdia

1

Uusi

2

Muutos

3

FOtSrc

aloirtctta.

Y h d i s t y s n r o 3 1 0 9 9 5

Tunnistetiedol
B

3
Kieli suomi=1 ruols -2

imitiedot
4
(kutsumanmi alleviivattuna)

I

Osoitetiedot
5
L
Poslinroja roihiparrla

tiltilil

- rnnonuAnnnn n.tt;Asonersl yr-lA or-EvlxPERUSTE|N
HAENLUorroMtEHET
sprA srrououx
yHDtsryKsENsAAnro;4.
NoUDATTAMAAN

PUOLLAMMEJASENHAKEMUSTA
(VAINJASENET)
Nimi

PuheentohlaFn/s
hleern alletnjoitus

Jdsenhakemuksettoimitetaanyhdistyksensihteerilleosoitteella:
Konttoripeellikkii Seija Lehtonen
Perheauto Oy
Petikontie 3
0'1720Vantaa
Puhelin 90.840 800

Jiisenhakemuslomakkeellakiiy parhaiten ilmoittaa kaikki tiedot jiisenrekisteriin. Pidetiiiinpii jiisenosoitteisto ajantasalla.
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KOKOUSKUTSU
pidetiiiinkeskiluotfoniehel- Kreditniinnen
r.y:nvorsinoinen
syyskokous
rovintoloKotoionokon
viikkono25.11.1987klo 17.00olkaenHelsingissii
lfusinollc,osoiteloivogtokotul.
(okouksessukiirirelliiiin:
l) siiiintiiienl0 $:ssiimoinitutusiot
vqlitullehenkiliille,io2| luovuteloan
diplomivuoden| 987 luottomieheksi
ko pitiifi nyiis kokousesitelmfin
luolloolaonliillyvtisriioionkohtoisesto
oiheeslo
3f nuut osiot
Kokouksen
iiilkeenyhteinenillcllinen.
luotlomieher- Kreditnriinnen
r.y.
llsllitus
llU0fll!Ennskkoilmoiltuutu:ninen
osollistlmisests
kokoukgeen/illslliselle
yiimeistiiiin
periontoino
puh.
20.11.1987
553 l3l.

Luottomiehetkii eivdt uskalla
ottaa riskejfl?
Tlrhaa puhetta:

niinkuin oikeilla joukkueilla ainakin - oli luottislaisillaseitse
LuottokontrollihaastoiSuomen man miespuolisenpelaajanlisak
si miehia viela varapelaajaksi,
Luotonantajayhdistyksen
jalkapallo-otteluunja sillakin sairaslislalle, muule11 estyneeksi
suurellariskiliii,ettAhaviaisivait,ja huutosakin johtajaksi.
Muutamat pelaajat pelasivat
ottivat haasterut haasteenvasansiokasta jalkapalloa, suurin
laan.
Ottelu pelattiin l 10.1987
Ka- osa vahintaan yhu ansiokasta
pyliin kelrtallasoveltaenvapaah- potkupalloa. Kauniimman suku
jalkapallopelin puolen edustajat osasivat hyvin
kosti perinteisen
peliaikaakaytettiin2 x vdislella kohti tulevaa palloa, pasaaintdjai:
30 minuuttiaja yksitoistajaseni-ri kertaa taisi joku jotua potkai
sestaijoukkueestasai kerrallaan semaan palloon, kun se tuli oiolla vain seitseman
miespuolista kein liihelle.
Kova peli paiittyi luottislaisten
kentalla.
Joku uskalsi epaill:i, josko komeaan voitloon 6-2 ja komea
Luottokontrollista edes lciytyisi- voittopokaali kulki riemusaatoska,inseitsemaa
miestai,
mutta sa Luottokontrollin.

l8

I

- Lakin-riesapua
1,10rna:ssa
a : i l n r u n tjia - ra r l t u U n t a r i . r
I\vdi tietopakefti(92 l) 130 54(r
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I, INTER\ATI()NA1, ()\-

UUSIATASnNTA
18.8.1987
kokouksessa
hyveksltyt uudet jasenet:
Vasara Ritva
trassanhoitaja

I-ehtonen Jorma
Luofiopaellikkd
SuomenKaukokiito Oy
PL 32
HELSINKI
OO4IO

SIURO

Neuvonen Juha
luotonvalvoja
SemeraOy
Humalistonkatu 9
2OIOO
TURKU

Pentti
Oy
VANTAA
Matti
RahoitusOy

I B

Viirtd Tuulikki
Irottopaelikkd
Independent Rahoitus Oy
PL 523
OOIOIHELSINKI
PosaMinna
Luottitietotutkija
Suomen llotonantajayhdistys
Liikkisepiinkuj a 2

Oy
HELSINKI

02600
EsPoo

)la Jukka
iaafpaa likkit
rtyma Oy
lenkuja loPL
ESPOO

OksanenTimo
Luottotarkastaj a
Oy Iohja Ab

I{all Ab
157

Mauri

Oy

Nuorinko Jari
Perintekonsultti,
Myyntineuvottelij a
Credit-Justitia Oy
PL 47
OO24tHELSINKI
Kahila Timo
Konttoripae[ikkd
Ellos Suomi Oy
PL 94
O42IOKERAVA

kokouksessa
24.9.1987hyvaksytlt uudet jasenet
Anna-Liisa

EKA

Kauppinen Satu
lxotonvalvoj a
E-OsuuskuntaEKA
Hemeentie19
OO5OO
HELSINKI
Keinanen Ritva
Ixotonvalvoj a
E-Osuuskunta EKA
Hemeentie19
HELSINKI
OO5OO

Oy
IIELSINKI

Virri Heikki
Varatuomari
Yrjtt I-ehtonen International Oy
Aurakatu 12 a
2OTOO
TURKU

Poutanen Ulla
I-uottotutkij a
Independent Rahoitus oy
Arkadiankatu 4-6 B
OOIOO
HELSINKI

Suomalainen Eira
Jaostopiiallikk6
Kansa-Yhti6t
Hemeentie33
OO5OO
HELSINKI

Eskonheimo Vesa
Yo-merkonomi
Suomen Luotonantajayhdistys
hkkisepnnkuja 2

l€htovirta Anne
lxotonvalvoj a
Independent Rahoitus Oy
Arkadiankatu 4-6 B
OOIOO
HELSINKI

Virolainen Satu
LuottomlTntivirkailij a
Oy Audnkomatkatsuntours Ltd Ab
Iso Roobertinkatu I A
OOI2O
HELSINKI

khtonen Tirula
Luottopaallikkd

Staffans Sverker
Lainapeellikkd
Sp Deposita
6860I PIETARSAARI

Latvalahti Salme
HUK
MaksutietoOy
Aurakatu 12
2OIOO
TURKU

Teijula llkka
Yritystutkija
MaksutietoOy
Auakatu 12 A
2O1OO
TURKU

KuusistoMarjatta
Luotonvalvoja
Friitala Oy
PL5
2840I ULVILA

02600EsPoo

pT t,

EsselteOy
Slnimaentie14
02630ESPOO

2O3II TURKU
Willman Pirjo
Luotonvalvoja
EspeOy
Vattuniemenkatu 5
OO2IO
HELSINKI

O1e

Saikko Tirula
HSO-sihteeri
Suomen Luotonantajayhdistys
PL 386
OOIOT
HELSINKI

K€mi Raili
Luotonvalvoja
Oy Philips Ab
PL 255
OOIOIHELSINKI

Hellqvist Pertti
Apulaisjohtaj a
Nisulan Osuuspankki
PL 122
4OIO1JYVASKYLA

Hallituksenkokouksessa19.10.1987
h]./Aksytytuudet jesenet
Laine Paavo Juhani
Merkonomi
IJmminkainen Oy
Esterinportti2
OO24O
HELSINKI 2

Kallonen Jaakko
Osastopiiallikko
Finnoil Oy
PL4
02151ESPOO

