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Tekijet esiin!

Kun puhutaan siita, kuka jaa
mieleen jostakin lehdesta on
vastaus usein: "No paaitoimit-
taja, kun se on siinii ensim-
maisena esillA." Lehden val-
mistuminen on kuitenkin ko-
ko toimitusneuvoston yhteis-
tydn tulos. Siihen vaikuttavat
monet henkildt. Kun tapaat
naira lehdenrekij6ita yhdis-
tyksemme kokouksissa tai
vaikkapa kadulla, niin nykai-
se hihasta, anna palautetta ja
kerro uusia ideoitasi, silla ta-
ma on yhtalailla Sinun leh-
tesi.

Linkki uudistuu

Kuten huomaat, lehden kir-
jasinkokoa on muutettu hie-
man suuremmaksi selkeiim-
man ulkoasun vuoksi. Talla
tavoin pyrimme tekemaan sel-
laista lehtea, joka vastaa kaik-
kien tarpeita. Olemme myds
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avanneet uuden kansainviili-
sen palstan, johon pyrimme
saamaan haastatteluja ulko-
mailta joka numeroon eng-
lanniksi tai ruotsiksi. Tama
palsta luotiin nimenomaan
Euroopan yhdentymiskeskus-
teluiden pohjalta.

Kesakuussa pidettiin FEC-
MA:n kansainviilinen konfe-
renssi Pariisissa. Tirossa semi-
naarissa krisiteltiin yhdenty-
miskehitysu ja luotiin katsaus
siihen, mita asian eteen on jo
tehty. Miten tama vaikuttaa
Sinun yrityksesi tulevaisuu-
teen?

Hyvdd loppukesee ja
syksyn alkual

Jari Nuodnko



VIVE LA FECMA!

Fecman seminaari 8.-11.6.1989 Pariisissa

Kun Dublinissa viime vuonna
kyselti in eurooppalaisilta
luoftopaallikdiltA ovatko he
valmiina 90-luvulle, oli ta-
mankertaisen FECMA-semi-
naarin tarkoituksena malti l l i-
sesti kertoa, mita tuohon val
miuden nostamiseen nyt tarvi-
taan. Kokouksessa kerrotti in
pziiillisin puolin myds tziman-
hetkinen tilanne yhdentymis-
kehityksessa. Tdmd seminaari
oli jarjestyksessa nelj i is ja se
jarjestetti in kesaisessa ja yal-
lankumouksen 200-vuotisjuh-
lia viettavassa Pariisissa.

Suomea edusti 20-henkinen
delegaatio, joka oli enemman
kuin muista Pohjoismaista
yhteensA, silla veljesjarjestds-
tamme Ruotsistakin oli vain
yksi edustaja, puheenjohtaja
Peter Smedman.

Teruetuliaispuheessaan
FECMA:n tuore puheenjoh-
taja Jean-Pierre Marrin kertoi
ensin eurooppalaisen yhteis-
tydn synnysta. Kun neljii
vuotta sitten jarjestd sai al-
kunsa, oli puheenjohtajana ja
puuhamiehenii Roger Cork.
Han ja hanen vahvana tausta-
tukenaan toiminut luottoalan
Yanha kettu, Rogerin isii, Sir
Kenneth Cork, olivat osaltaan
kasvattamassa eurooppalai-
sen yhteistyon hedelmiii.

Helsingin konferenssissa
seuraavana vuonna silloisen
puheenjohtajan, Thomas
Feodoroffin, johdolla alkoi
suhteiden ja yhteyksien luonti
hiljalleen toimia. Alkutaipa-
leen vaikeutena oli yhdistyk-
sen uskottavuus sen nuoruu-
den vuoksi. Nimittain vasta
Dublinissa ovia todella avat-
tiin Euroopassa. Eri yhteyde-
nottoja ja yhteistydprojekteja
alkoi syntya. "Pariisin kokous
tulee jatkamaan ja vahvista-
maan tata kehitysta", kertoi
Marrin. Hiin oli myds sita
mielta, etta ei riita, etta yksi-
ldtasolla luodaan hyviA suh-
teita ja vaihdetaan tarkeita
kokemuksia seminaariplivi-
nii.. FECMA:n pitaa myds
esiintya yhteisena, vahvana
yhdentymana oman alamme
puitteiden kehityksessii.

Puheenjohtaja Marrin ker-
toi myos omat tavoitteensa
toimiessaan vuoden tAsta
eteenpain FECMA:n johdos-
sa. Tavoitteita on nelja:

l. Koulutusta tarvitaan

Ensimmaisena kehitys-
alueena Marrin naki luotto-
alan koulutuksen eri maissa.
Hanen mielestaan on tarkea-
ta, ettA perusasiat koulutuk-
sessa ovat eri maan lainsiii-
dannon rajoissa samat kaikil-
la. (Suomessa tassa asiassa ol-
laankin jo suhteellisen pit-
kalla.)

2. Tilinpietiistiedot
yhtendisiksi

Toisena tavoitteena hiinen
Iistallaan oli tilinpaatdstieto-
jen yhtenaistaminen. Erillisen
kansainviilisen toimikunnan
muodostaminen tilinpAAtOs-
tietojen analysointiin olisi
suotavaa, silla talloin jokai-
nen Euroopan maa puhuisi
"samaa kielta" ja jos mittarit
olisivat samat, olisi vertailu
eri maiden valillii mahdol-
l ista.

3. ECU on etu

Kolmas ja Hrkein tavoite
Marrin'il le oli ECU:n, Euro-
valuutan suosiminen yhdis-
tyksen sisalla, koska yhteinen
esiintyminen taman asian
puolesta jouduttaisi ECU:n
nopeaa hyvaksymista koko
Euroopassa. Marrin kertoi,
ettA ensivaiheessa ECUa tul-
laan kayttamaan maiden vali-
sessa kaupankaynnissa va-
luuttana. Sita voidaan kayttaA
lainojen yksikk<in?i ja eri mai-
den sisaryrityksien keskeisessA
rahaliikenteessa. Pidemmalle
kehitettaessA, ECU:n kilytdn
toisessa vaiheessa Marrin toi-
voi, etta voimme ECU:I tas-
kussa matkustaa Dublinista
Ateenaan ja Lontoosta Roo-
maan ilman valuutanvaihtoja
rajoilla. "ECU on jo lahitule-
vaisuuden raha. MiH Yhdys-
valloistakaa olisi tullut, jos
joka osavaltion rajalla valuut-
ta olisi jouduttu vaihtamaan.
Ei olisi Yhdysvaltoja, vaan
joukko pienia valtioita", ker-
toi Marrin, ja jatkoi: "Ilman
yhteista valuuttaa me emme
tule koskaan yhdentymaAn.
Meidiin, eurooppalaisten
luottopaal[koiden, pitaa tart-
tua joka mahdollisuuteen
ECU:n kayton puolesta."



Neljanneksi han toivoi, etta
FECMA:n jasenyhdistykset
kasvaisivat ja kehittyisivat,
jotta sitten kun FECMA on
suuri ja voimakas, se hyvak-
syttaisiin ja tunnustettaisiin
Brysselissii, Euroopan Neu-
voston paapaikalla, alan
edustajana samalla tavoin
kuin monet luottoalan yhdis-
tykset tunnustetaan omassa
maassaan.

Marrin toivotti lopuksi
kaikki tervetulleiksi Oslon
konferenssiin 1990 ja paatti
puheensa lausahtamalla: "VI-
VE LA FECMA - ELA-
KOON FECMA!''

Eurooppalainen
luottopiiiillikktt

Seuraavana luennoitsijana
oli Jacques PILLET, joka ker-
toi noin 200 henkiselle kuuli-
jakunnalle eurooppalaisen
luottopaalIkdn tehtavakenHn
muuttumisesta 7o-luvulta Eu-
roopan yhdentymisen kyn-
nykselle.

Pillet kuvaili luottopaalli-
kdn T0luvun aikaisia tehtavia
lahinna pelkastaan talousjoh-
don oikeana katena olemise-
na. Hanen mukaansa tassa
tehuvassa toiminut henkilo
huolehti tuolloin vain v[h2ii-
sista taloudellisista asioista ja
varsinainen vastuu luotonan-
nosta ja -valvonnasta oli ta-
lous- ja yritysjohdolla.

Vuosikymmenen vaihteessa
talouspaallikdn tehuvat al-
koivat yritysten valisen yhii ki-
ristyvAn kilpailun vuoksi li-
saantya. Nlt piti huolehtia
tarkemmin pankkisuhteista ja
johtaa yrityksen rahaliiken-
netta. Oli mm. tarkeaii, etta
rahan hinta pysyi edullisena.
Enaa ei jaanyt yhtii paljon ai-
kaa luottoasioiden hoitoon,
joten luottopaallikon merki-
tys alkoi kasvaa.

N)'t S0luvulla ja eritoten
tulevaisuudessa 90-luvulla
luottopaallikon tehuvia ku-
vattiin itseniiisiksi ja vaativik-
si. Kun koko yrityksen riskin-
otto yha useammin on nimen-
omaan luottopaa[ikijn taka-
na, mielletaan hanet Euroo-
passa yhdeksi tarkeiiksi avain-
henki16ksi yrityksessa.

Nykyajan luottop5al[kdn
harteilla lepaa monia asioita.
Hanen tulee analysoida yri-
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tyksen asiakkaan rahoituksel-
lista ja muuta taloudellista ti-
laa, seurata luottokustannuk-
sia ja rahan kieltonopeutta,
kommunikoida pankkien ja
toimittajien kanssa ja pitaa
oman yrityksensa johto jat-
kuvasti ajan tasalla. Pillet
kertoi, etta mikali han kartoit-
taisi luottopaalukdn koko teh-
tavAkentAn, saisimme kuulla
vielai monta tuntia luentoa.
Jatkamisen sijaan han totesi
vain, etta tehtavakentta on se-
kA laajentunut ettA syventynyt
entisesta5n,

Tieto on valttia

Ranskan tietoalan yrityk-
sen, SCRL:n paajohtaja The-
venot esitteli meille CD ROM-
disketin. Disketti kuuluu osa-
na luotto- ja yritystietojArjes-
telmaan, jota ko. SCRL ylla-
pitaa. Itse diskettiin mahtuu
tietoa 600 miljoonaa merk-
kia, yhteensa 110.000 yrityk-
sen tiedot. Naita tietoja voi-
daan kaytta:i jopa 93 hakua-
vaimen kanssa.

toimivuutta voida kehittaa
palvelemaan kaikkia maita ja
kaikkia kaFtajaryhmiA.
"Kun puhutaan yleisesti Eu-
roopan yhdentymisesta, ei so-
vi unohtaa, etta se on pienten
osa-alueiden yhdentymisten
summa", luennoi Spinola,

Seuraavaksi han valaytti in-
formaatiojarjestelmien kehi-
tysnakymia lahestyttaessa
vuotta 1992. Hanen mukaan-
sa vaihtoehtoja on kaksi -
hajautettu- ja keskitetty tieto-
kanta. Hajautettu vaihtoehto
tarkoittaa sita, etta jokainen
maa saa oman jarjestelman-
sa, kun taas keskitetty tieto-
kanta, jota voidaan kayttaA
paateyhteyksin, on yhteinen
kaikille.

"Kirjanpito ei ole tiede,
mutta taiteenlaji kuitenkin

Niiillii sanoilla aloitti kir-
janpitoyhtyma Touche Rossin
parivaljakko Payen ja Wyers
toisen paivan ensimmaisen
luennon, jonka aiheena oli

pohjalle rakentuvasta
pidosta on jo lahella lopulis-
ta muotoaan, ainoastaan
ni tyd odottaa enaa valmisru-
mistaan,

Prosessi alkoi jo
1978, jolloin EY-neuvosto hy-
vilksyi Neljiinnen Yrit-vsla-
kiehdotuksen. SiiU lahtie!
Etn yritykset ja niiden kir-
janpitajat ovat tahdistanect
omia kehitysprojektejaal
BrysselisH kasin johdetu!
Euroopan yhdentymis€n
kanssa. Heti l990luvun alus-
sa tama aikatauluteuu kehi-
tysohjelma tulee olemaan val-
mis.

Payen puolestaan kommen-
toi, ettA suuri yleisd ei rar-
mastikaan ole niin tietoineo
sii6, mita on tapahtunut, silll
teknisestA luonteestaan jol}
tuen tallaiset kirjanpitolail
muutokset eivat kuluttajakes-
keisten asioiden tavoin paaisc
uutiskynnyksen yli niin n?i1r-
tAvasti. "TassA vaiheessa oa
hyva hieman tarkastella niitl
ongelmia, joita epayhtenai-
nen ja ei vertailukelpoinel
kirjanpito aiheuttaa", luenn(i

Seuraavan luennon saapui
pitamaan Telesystemes Ques-
telin edustaja Spinola. Spino-
la tarkasteli eurooppalaisia
tietopankkeja. Ensin kuulim-
me yleistA informaatiota tie-
tokannoista ja esim. hakua-
vaimista. Taman jalkeen han
kertoi, etta ensimmaisena
kohtana tietoj arjestelmien yh-
dentymisessa on luoda yhtei
nen erikoiskieli, sillil ilman si-
ta ei jArjestelman laatua ja

kirjanpito ja sen yhdentymi-
nen.

V/yers kerioi, etta vaikka
tietoisuus tulevasta Euroopan
yhdentymisesta 1992 on jo
korkealla, niin tata mainosta-
vat kampanjat jasenmaissa
odottavat viela todellisia kay-
tannon toimia.

Kirjanpitoala kahdessatois-
ta EY-maassa taas on mennyt
edistysaskeleita eteenpain:
muutos vertailukelpoiselle

Payen ja kertoi muutaman esi-
merkin.

Esim. l. Ranskalainen yri-
tys, joka haluaisi listautua
hntoon ja Frankfurtin pdrs-
sisszi, ei voi tehda sita, ennen
kuin tilinpaiitostiedot on
muutettu vastaamaan Englan-
nin ja Saksan vaatimuksia.

Esim. 2. Hollantilainen yri-
tys, joka haluaa valmistaa yh-
tenaisen taloudellisen kat-
sauksen muille eurooppalai-



5il le toimipisteil leen ei voi
suoraan kayttaa maiden tieto-
ja eroavuuksista johtuen,
\aan sen on uhrattava kat-
sauksen tekemiseen aikaa ja
rahaa saadakseen kokonais-
kasityksen yhtymansA ti lasta.

Tallaiset jokapaivaiset asiat
tuovat esil le sen faktan, etta
vaikka Euroopassa on yhden
tymise n etecn tehty paljon
ryora, ei ta,i l la vieli i  olla ihan
samalla tasolla kuin on Yh-
dysvalloissa toimiva yritys ul-
komaan markkinoiUe tahda
tessaan. Ko. yritys on nimit-
tdin vertailukelpoinen minkd
tahansa eri osavaltion yrityk-
sen kanssa yhtenevziisen kir-
janpitolain vuoksi.

Kirjanpitolakien yhdenty-
minen vuodesta 1978 on eden-
nyt kaksivaiheisina kehitys-
sarjoina. Ensin on aina tullut
EY:r yhteinen paatcjsasiakir-
ja, jonka ji i lkeen ko. asia on
otettu jasenmaan lakiin.

"Paljon on siis tehty, mutta
ri irtavaisti on viela tehtavaa",
paatti Wyers Touche Rossin
puheenvuoron.

Rlurassq Mr. Wyers

Two questions to Mr. Terry Robinson, the chairman of
the English Credil Managers:

What is the biggest benefit of
the 1989 FECMA seminaire?

The social side of it is impor-
tant. I think that exchanging
Views with other participants
from other conrpanies and
other countries is very rich
and a good benefit. The semi-
naire itself would have been
better if we had a booklet or
a written resume of what was
said during these two days.

1997?

I think that the year1992 and
what it brings doesn't start
unti l 3lst of December 1992,
so we are talking about 1993
anyrvay. According to my
opinion it is a starting point
but it will take many many
years unti l the unification is
completed because there is
still difficult matters to dis-
cuss .

For example, it has been
said, that we wil l fairly quick-
ly get the harmonisation of
intrestrates. I disagree with
that. I don't believe that we
are going to come quickly into
the l ine with German intrest-
rates. Certainly our govern
ment wouldn't agree the
9-10 % rise to our rates.
Payment terms is another
tricky story. Unifying them is
not easy because in some
cases and business there is no
reason what so ever to change
them. lf I can here quote an
example which is from the
3M. My vice chairman of the
institute, Peter Martin, who is
the credit manager of 3M's in
the UK runs a very tight poli-
cy when it comes to terms.
Now, you can buy the same
merchandise and products
they are selling in UK from
their Spanish factory and get
something like 120 days credit
from there as compared with

probably nearer 30 days from
the Brit ish factory. Because of
their independcncy and eco
nomical situation they have
all over the world, they are
able to conquere their compe-
titors by offering clients what
they want. So there is really
not need to change the sys
tem, because they allready
have it good.

One more thing about the
1992, concerning the UK. I
believe that trading in curren-
cies wil l begin. Until norv we
have been trading in pounds
sterling. I think they may wil l
be trading in Francs, Dutch
mark and playing at the cur-
rency market. The ECU, I
don't feel, wil l not really take
on any strong meaning in Eu-
rope unti l Britain joins in the
EMF, the European Monetary
Fund.

Jari Nuorinko



FECMA seminaqri
jtitjestettiin t(issti
ulkotnaisen kuupon
Rqnskqn Keskuk-
ses54.

Tii tnti n kertsiseen
FECMA seninaq-
riin otti (tsqs n. 200
Iuottolniest{i !nlpd-
ri Eurooppoa, joista
vojaa 10 rto oli nai-
sia.

Vakuutusyhri6 PanI i
nanciulin osssto kon|a-
renssiatt/qssq. Vqs.
Jeqn-Louis Msrrss,
oik. Arthur J. Msn-
nings

FECMA:t1 ensinmdi
nen puheenjohloja Ro-
ger Cork.



! ':iikkct oti osq ronskalaistq eltitnaintapqq.

Vas. Pirjo Nurnti, Anneli Lehtikungas, Jctctna Poutiainen, Mar.jo-Leena Huolmon ja
Liisa Svinhufvud.

Mikko Polonne (vas.) jq Reijo Aqrnio luomqssa Eurooppalaisia yhteist))6suhteitq.
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Luottotietopalveluissa parantamisen yarair

Luottolietoloimistojen julkai-
semien lehtien nimet Majakka
ja Luotsi ovat luottamusta he-
retteviii ja rohkaiseyia. Ovat-
ko toimistojen vilittimet
luottotiedotkin niin hyvii na-
vigointiYiilineite, e d niiden
turvin Yoi purjehtia tarYitse-
matta p€litd kadlle ajamista?
Kirjoittajamme valt. maist.
Liisa Strunn on k€skustellut
tdstii aiheesta e toimialojen
johtavien yritysten luotlo-
piinllikiiiden kanssa ja esitte-
lee oheisessa artikkelissaan
keskeisiii esiin tulleita niike-
mYksiA.

Luotonvalvonnasta
luotonohjaukseen

Yritysten toimintaympziris-
ton ja keskinaisten suhreiden
muutoksel antavat niin luot-
topa6ll ikcti l le kuin luottotie
totoimistoil lekin uusia haas-
teita.

Luottopaall ikoiden ty6ta
on toruttu pitamaan perin-
taan painottuyana luotonval-
vontana. Toimintaymparistdn
muutokset vaativat luotto-
paallikoilta aikaisempaa dy-
naamisempaa otetta. Alalla
onkin otettu kayttodn uusi
FECMAn tunnetuksi rekema
termi Credit mqnqgement,
luotonohjaus, joka onnis-
tuakseen vaatii jamakkAa
otetta muutoksista seka kiin-
teaa yhteistydta myynnin ja
markkinoinnin kanssa.

Luottotietotoimistojen roo-
lia puolestaan korostaa se, et-
ta kaupparekisteri ei nykyisil-
lA resursseillaan pysty palvele-
maan yrityksia riittavan nope-
asti.

Kaupparekisteri tukossa

kusteltu yrityksia koskevan
tiedonsaanin vaikeus on
maamme kaupparekisterin
tukkeutunut toiminta.

Nykyisellaan uuden yrityk-
sen tietojen vienti rekisteri in
kestaA noin kahdeksan kuu-
kautta. Tallaisessa ti lanteessa
on selvaA, ettei ole toivoakaan
saada kaupparekisterista tie-
toa yritysten omistajavaih-
doksista.

Sama patee tilinpaatdstie-
tojen saatavuuteen. Vaikka la-
ki velvoittaa yli 4 miljoonan
markan liikevaihdon omaavia
yrityksia toimittamaan
til inpAatds- ja taseasiakirjan-
sa kahden kuukauden kulues-
sa ti l inparitoksen ja toiminta-
kertomuksen vahvistamisesta
kaupparekisteri in, meil lzi Suo-
messa ei ole mitaan sanktiota
taman laiminlycimisestli.
Kaupparekisterilla ei myris-
kaan ole resursseja asiakirjo-
jen peramiseen yrityksisH.

Luottopaall ikdiden toimin-
taympanstd on muuttunut
ratkaisevasti sitten vuosikym-
menen alun, jolloin rahan
saanti viela oli tiukalla. Raha-
markkinoiden vapautuminen
ja yritysten mahdoll isuus saa-
da rahoitusta samanaikaisesti
useasta eri lahteesta varsinai-

sen pankkirahoituksen lis?iksi
ovat vaikeuttaneet yritysten
taloudellisen aseman ja likvi-
diteetin seuraamista. Tilan-
teen on ennustettu hankaloi-
tuvan entisestaan yritysten li-
satessa lainanottoaan ulko-
mailta.

Rahan helpon saatavuuden
ansiosta taloudellisiin vai,
keuksiin joutunut yritys pys-
tyy maksamaan laskunsa ajal-
laan ja vaikuttamaan ulos-
pain terveelta ja kannattaval-
ta, vaikka se olisi konkurssin
partaalla. Nykypaivan kon-
kurssit tulevatkin aikaisem-
piin yerrattuna usein varsin
akkia ilman, etta tayamntoi-
mittajat olisivat saaneet mi-
tiiiin vihiii asiakkaan taloudel-
lisen tilan huonontumisesta.

Tyypillisia taman paivan
piirteita ovat mycis yritysos-
tot, fuusiot ja nurkanvaltauk-
set. Ei ole mitenkaan tavaton-
ta, etta yrityksista, jotka ta-
naan on jo myyty, viela kuu-
kausi sitten on annettu hyvA
ja kauppohin rohkaiseva luot-
totietolausunto.

Vaikuttaa silta, ett:i luotto-
tietolausuntoja laadittaessa ei
selviteta, ketka omistavat yri-
tyksen eika mydskaan tarkis-
teta, onko yrityksen hallituk-
sen kokoonpanossa tapahtu-
nut muutoksia, joita yli puoli
vuotta jaljessa laahaava kaup-
parekisteri ci pysty kerto-
maan.

Toisaalta yrityksen luoton-
saantia saattaa vaikeuttaa esi-
merkiksi se, etta yrityksen
hallituksessa on istunut kon-
kurssitaustan omaava henki-
lo. Hain pitaa luottohanat
kiinni vielii yrityksest,i lahdet-
tyaankin, jos luotonantajat
eivat ole saaneet tietoa lah-
ddsta.

Naissa kysymyksissa kat-
seet kohdistuvat luottotieto-
toimistoihin. Haastatellut
luottopaallikdt ovat yksimieli-
sia siita, etta luottotietotoi-
mistot eivat tee kaikkea voita-
vaansa til inpaatOs- ja tasetie-
tojen saamiseksi yrityksilta.
Tara pidetAan yhtena luotto-
tietolausuntojen suurimmista
puutteista, Haastateltavat us-
kovat, etta yhden kirjallisen
pyynndn asemesta toimisto-Julkisuudessa paljon kes-
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jen tulisi soittaa yrityksiin ja
korostaa sita, etta kieltalty-
minen asiakirjojen lahettami-
sesta vaikuttaa negatiivisesti
yrityksesta annettavaan luot-
totietolausuntoon.

Pankkien luottotieto-
palvelut subjektiivisia

Luottopaeikdt kertovat
vain harvoin turvautuvansa
pankkien tarjoamiin luotto-
tietoihin. Pankkien kayttamat
tutkimusmenetelmat ja niiden
laatimien lausuntojen rakenne
.ja sisaltd ovat samanlaisia
kuin roimistoillakin. Epailyja
heratHa kuitenkin lausunto-
jen uskottavuus. Pankkien pe-
laHan olevan subjektiivisia ja
antavan arvioitavasta yrityk-
sesta todellista siloitellumman
kuvan. "Llihtisikd pankki
asiakastaan mollaamaan, var-
sinkaan jos se itse on luototta-
nut tata", tuntuu olevan haas-
tateltavien kanta.

Pankkien vahvuus ulko-
maisten yritysten luottotieto-
jen hankinnassa mydnnetaan.
Pankeilla on laaja ja toimiva
kirjeenvaihtajapankkiverkko,
jossa tietoja vaihdetaan jous-
tavasti.

Luottotietotoimistojen
palYelut kysyttyjii

Luottopaallikot korostavat,
etta paateyhteys ei saisi koko-
naan syrjayttaa luottopaalli-
kdn ja luottotietotutkijan va-

sia puhelinkeskusteluja.
Paatrcen Erjoama virallinen
raportti ei koskaan pysty ker-
tomaan kaikkea sita, minka
saa tietaa keskustelemalla ja
kyselema a. Keskustelua pi-
detaain sita tarkeampana, mi-
ta suuremmasta kaupasta on
kysymys.

Totuttuja luottotietolau-
suntoja syviillisempi4 selvi
tyksia tekeve Suomen Luotto-
tutkimus Oy on otettu alalla
myonteisesti vastaan. Luotto-
paallikoiden mukaan sen kal-
taiselle toiminnalle oli selva
markkinarako. Luottotutki-
muksen analyysia pidetaan
tarpeellisena varsinkin suu-
remmissa kaupoissa, joissa
asiakas tarvitsee tavallista
enemman luottoa. Anallysin

hintaa. noin I 000 markkaa.
pidetaiin kohtuullisena suh-
teutettuna miljoonia markko-
ja edustaviin kauppasummiin.

Kritiikkia Suomen Luotto-
tutkimus Oy saa pidentyneis-
tA toimitusajoistaan sekii sii-
ta, etH sen katsotaan joissa-
kin analyryseissaan pelanneen
liikaa varman paalle. Sen seu-
rauksena analysoituihin yri-
tyksiin on kohdistunut perin-
tapainetta, ja niiden toiminta
on vaikeutunut.

Luottotietotoimistot
kovakorvaisia

Haastateltavien mielesta
luottotietotoimistojen kyky
asiakkaan kuunteluun on va-
javainen. Suurimpana kuilu-
na asiakkaan tarpeiden ja toi-

miston antaman palvelun va-
lill6 on jo ede[a mainittu
tase- ja tilinpaatdstietojen
puuttuminen tai niiden van-
hentuneisuus. Toimistoja on
pyydetty niin suullisesti kuin
kirjeitsekin hankkimaan taus-
tatietoja nykyista tehokkaam-
min. T6mA kaikki on kuiten-
kin ollut taysin tuloksetonta.
MitaAn muutosta parempaan
ei ole tapahtunut.

Luottotietolausunnot eivat
aina ole osoittautuneet taysin
luotettaviksi. Ede[a jo viital
tiin siihen, ette lausuntoja an-
netaan tarkistamatta yrityk-
sen omistuksessa ja johdossa
mahdollisesti tapahtuneita
muutoksia. Lausunnoista
huomaa myds sen, onko luot-
totietotutkijalla ollut kaytet-
uvissaan tilinpaatos- ja tase-
tietoja. Jos niita onkin kaltet-
ty, ne ovat saattaneet olla
puolitoista vuotta vanhoja.
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Haastatellut luottopeelli-
kdt kA]'ttavat Suomen Luo-
tonantajayhdistys ry:n, Luot-
totieto ry:n ja Suomen Asia-
kastieto Oy:n tarjoamia luot-
totietopalveluja saanndllises-
d, lahes paivittain. Kaikkien
uusien asiakkaiden luottokel-
poisuus pyritaan selvitt5-
maan. Monilla on paateyhteys
luottotietotoimistoon, ja sen
mydtA saatuun nopeuteen ol-
laan t)rytlar'aisia. Paatteelle
halutaan saada myds tilinpaa-
tos- ja tasetiedot, joita haas-
tateltujen kertoman mukaan
parhaillaan talletetaankin
luottotietotoimistoissa tieto-
koneelle.
1''
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Luottotietopalveluissa...

Lausuntojen sanontoja pi-
detaan ymp:iripydreina. Luot-
topAallikot haluaisivat lau-
suntoihin konkreettisia luku-
ja, kuten esimerkiksi ne
markkamaaraiset rajat, joissa
tutkittavalle asiakkaalle kat-
sotaan voitavan myonaa luot-
toa. Tarkeitai olisivat myds
toimialoittaiset osto- ja myryn-
risaamisten kiertopiiivien ver-
tailut, nykyisu tarkemmat va-
kuusselvittelyt sekA tiedot
asiakkaan maksutavasta ver-
rattuna alan keskimiiiir?iiseen
maksukaltantoon. I-ausun-
nossa olisi mainittava, kuinka
monelta tavarantoimittajalta
yrityksen maksukaiyttiiytymis-
ta on kysytty.

Luottotietolausuntojen hin-
taa pideHan periaatteessa
kohtuullisena, joskin harmi-
tellaan si€, etta korvaus per!
taan sovitun toimitusajan mu-
kaan, vaikka lausunnon anta-
miseen olisi mennlt todelli-
suudessa enemman aikaa.

Toinen hinnoittelun puute
on se, etta hinta pysly sama-
na, vaikka palvelun taso vaih-
telee. Saman hinnan joutuu
maksamaan niin perusteelli-
sesta, monisivuisesta lausun-
nosta liuin lyhyesE mainin-
nastakin. Hintaa olisi porras-
rettava toimitusajan listiksi
myos lausunnon laadun mu-
kaan. Virheellinen lausunto
pitiiisi voida palauttaa toimis-
tolle takaisin.

Haastateltavat ovat yksi-
mielisia siiu, etta tarkeinta
luottotietolausunnoissa on
niiden luotettavuus ja syviilli-
syys. Jos tassA tapahtuu kehi-
ayste, siita o aan valmiita
maksamaan.

lirlkijoiden resursseja
pamnnettava

Luottotietolausuntojen ta-
son parantamiseksi esiteuan,
etta toimistojen tutkijoiden
toimet jaettaisiin "vanhem-
piin" ja "nuorempiin". Van-
hempien luottotietotutkijoi-
den toimiin vaadittaisiin kor-

keampi koulutus ja hywa ko-
kemus alalta, ja palkka olisi
sen mukainen. He erikoistui-
sivat syviillisempien ja perus-
teellisempien lausuntojen an-
tamiseen. Nuoremmat tutki-
jat sen sijaan keskittyisivat
pienten ja kulutusluottotyyp-
plsten luottojen vaatimiin sel_
vityksiin. Lausunlojen hinnat
tulisi porrastaa lausuntojen
laajuuden ja perusteellisuu-
den mukaan,

Luottopaallikdt uskovat
luottotietolausuntojen tule-
van syviillisemmiksi, jos toi-
mistojen tutkijat erikoistuisi-
vat toimialoittain nykyisen
maantieteellisen tyonjaon ase-
mesta. Heidan mielestaan tie-
toja eri toimialojen sisiillS
vaihdetaan paljon vilkkaam-
min ja tehokkaammin kuin
paikkakunnittain eri yritysten
viili a. Sita paitsi kullakin toi-
mialalla on omat vertailulu-
kunsa, jotka alaa tuntematto-
malle eivat hetkessa avaudu.

Uusista yrityksistii
saatava tietoa

Luottotietotoimistot eivat
nykyisin pysty kerlomaan uu-
sista yrityksista mi&iiin tas-
mallisu. Ne antavat vain ym-
paripydreiH lausuntoja, joi-
den mukaan "yrityksen me-
nestyksesa ei tilssii vaiheessa
pystyta sanomaan mitaan var-
maa" tai etta "yritys elaa ta-
loudellisesti jarjestetyissa
oloissa".

On tarkeAa saada tietiia,
mika on omistajien tausta, ke-
nen palveluksessa he ovat ol-
leet ja missa bhtavissii. Ei rii-
ta, etta on hyva ammatti-
ihminen ja hallitsee teknisen
osaamisen, tarvitaan myOs
liikkeenjohdollista kykya ja
taloudellista tieHmyste. Ty6n-
johtajataustalla ei ote mitaan
takeita siita, etta pystyy mytis
johtamaan ja kehittamaan
yritysu.

YhH HrkeAa on kysya, on-
ko perustetulla uudella yrityk-
sellii liikeideaa. Hy/A kalran-

nrin vinkki on selvitEa, pys-
tyyko yritys esitHmaiin min-
kaanlaista toimintasuunnitel-
maa ja budjettia.

Boniteettiluvut eiviit
vakuuta

Luottotietotoimistojen
kayttamiin boniteettilukuihin
suhtaudutaan varauksellisesti.
Boniteettiluvut kertovat jo-
tain vain yrityksen sen hetki-
sesta tilanteesta. Niita ei voi
verrata sen enempAa yrityksen
aikaisempiin vaiheisiin kuin
muiden saman toimialan yri-
tysten lukuihin. Vaatisi pi-
demman aikava[n seurantaa,
jotta bonitteetiluvuista voisi
rehda johropaat6ksia.

Boniteettilukujen asemesta
luottopaalliktit kaipaavat suo-
malaisiin oloihin soveltuvaa
rankingJistaa. Sellainenhan
on kansainviilisesti olemassa,
ja siihen myds muutamat suo-
malaisittain suuret yritykset
luokittelevat itse asiakkaitaan
naiden maksukaf H)tymisen
perusteella. Miksei tdllainen
luokitus voisi olla kansalli-
nen, julkinen ja siten kaikkien
hyodynnettavissa.

Luotonohjauskoulutusta
myyjille

Myynnin ja luotto-osaston
vdlinen suhde ja tyonjako
ovat luottotoiminnan ikui-
suuskysymyksia. Intressit kun

- Lakimiesapua 140 ma.$sa
- 7 :r"sianrunti ja vararu()ntana
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ainakin lyhyell5 tahEyksella
tahtovat kayda ristiin. Myyjil-
le on tietysti tarkeaa saada ai-
kaan mahdollisimman hyvia
myyntituloksia. Vaikuttaahan
se niin koko myyntiosaston tai
myyntikonttorin tulokseen
kuin yksittaisten myyjien
kukkaroonkin. Mitalin toisel-
la puolella ovat kuitenkin
luottomyynnin rahoituksen
yritykselle aiheuttamat kus-
tannukset.

Asiaan on yritetty saada
parannusta niin ulkopuolisten
konsulttien tarjoamalla yri-
tyskohtaisella koulutuksella
kuin myynti- ja luotto-osasto-
jen saanndllisilla palavereilla-
kin, joissa myyntihenkil6stol-
le on pyritty opettamaan ta-
loudellista ajattelua.

Luottohenkilostdn keskuu-
dessa on lisiiksi pitkaan poh-
dittu ajatusta erityisen, ni-
menomaan myyjille tarkoite-
tun luottotietolausunnon laa-
timisesta. Siina yrityksista an-
nettaya luottotieto pyrittaisiin
kiteyttamaan mahdollisim-
man lyhyeen ja havainnolli-
seen muotoon, jotta vailla ta-
loudellista koulutusta oleva-
kin sen vaivatta ymmartaisi.
Tauainen tietopaketti voisi ol-
la luottotietotoimistojen laati-
ma ja sen saisi atk-paatteella
esimerkiksi eri yritysten
myyntikonttoreihin.

Nykyisin myyjien on peri-
aatteessa ensin otettava yh-
teytta yrityksensa luotto-
osastoon, ennen kuin ne voi-
vat lahestya jotain potenti-
aalista asiakasta kauppojen
toivossa. Kaytanndssa nain ei
kuitenkaan aina tapahdu,
vaan kauppaa aletaan valmis-
tella selvittamatta asiakkaan
luottokelpoisuutta. Jos asia-
kas kaupan solmimisvaiheessa
osoittautuukin luottokelvot-
tomaksi, valmistelevasta tyds-
ta on aiheutunut turhia kus-
tannuksia.

Liisa Strann

Luotto piiiitliktiiden
terveiset luottotieto-
toimistoille

1. Ponnistelkaa nykyistii enemmiin tilinpaiitos- ja tasetietojen
saamiseksi tutkittavilta asiakkailta.

3 .

Harkitkaa luottotietotutkijoiden - miksei myds toimisto-
jen er iko is tumista lo imia lo i t ra in.

Pyrk ikaa lausunnoissanne a jantasaisuuteen.

Pyrkikaa lausunnoissanne luotettavuuteen. Jos ette ole
varmoja, sanokaa reilusti, etta ette tieda.

Tallettakaa myds yritysten tilinp:iatos- ja tasetiedot atklle.

Kouluttakaa luottotietotutkijoitanne. Luokaa vanhemman
ja nuoremman tutkijan toimia.

Pyrkikaa pitamaan lupaamanne toimitusajat. Jos ette pys-
ty, Iaskuttakaa todellisen eikii tarkoitetun toimitusajan mu-
kaan.

Yrittakaa luoda kanavia, joiden avulla saisitte tietoa uusis-
ta yrityksista ja yritysten omistuksessa tapahtuneista muu-
toksista.

Rohkaistukaa sitoutumaan nykyista enemman lausuntoi-
hinne sanomalla suoraan ja valttamalla alan totuttuja fraa-
sej a.

Harkitkaa erityisen, myyjille tarkoitetun, suppean ja ha-
vainnollisen luottotietolausunnon laatimista.

Harkitkaa suomalaisiin oloihin soveltuvan yritysten julki-
sen rankinglistan laatimista.

Luottakaa siihen, etta palvelujenne ostajat ovat valmiit
maksamaan laadusta,

, l

5 .

6.

7 .

8 .

9.

10.

1 1 .
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Samoin Neuvostoliiton
muun ItA-Euroopan kehitys
roK(aavat maamme toimin_

lst6a. Eurooppalai_
vormakas korostumi_

on lisiinnyt nopeasti Eu_
raa koskevan tiedon tar_
)uomessa.

EuJoopan tutkimusta ja sii-
n luttyvaa koulutusta var-

on Turkuun perustettu
oppa-lnstituutti. Se on
yrs.en .kannatusyhdistyk_yllapitiimii- tutkimus_,

us- Ja lnlormaatiopal_
tuottava laitos. Insti_
tavoitteiksi on maairi_

Palvella elinkeinoelAmiin.
:rsen vallan ja etujarjestd_

S€kd akateemi""-  +, ,*r - :. sekii- akateemisen tutki_
xsel Ja opetuksen tarpeita
edrsraa niiden vZilistii yh- sa aloittaa myds kurssisih_

reert_

. Eurooppa-Instiruutti ra_
tolttaa toimintaansa toimek_
tannolsta ja seminaareista
natavilla palkkioilla ja mak_

la. lrrke-elaman lah ioituk_
ura. sekA avusruksilla. lnsri_
uuirn -- kannatusyhdistyksen
Er(katrstoilla on talla hetkel-
t- roiminnanjohraja, ionka
!hta.vdn,t on hankkia insti-
Lruulle rahoitus. kehitys ioh_

Yllapirara ja koordinoida
integraatioon

yvaa tutkimusta ja tutki_

Suunnitella ja harjoirtaa
io- Ja taydennyskoulutusta

Harjoittaa julkaisutoimin_

Luoda ja ynapitaa kansain_
yhteyksia vastaaviin

la i toks i in  ja  turk i jo ih in.

, Tirlevan syksyn kuluessa
Kaynnrstyy Eurooppa_Insti_
tuutrn kouiutustoiminta, TL_
russa.jarjestetaan neljii kaksi_
parvalsta seminaaria, joiden
atheet ovat: EC ja vAhituis_
kauppa. EC ja elintarvi kereol_
trsuus, EC ja kujjerukset seka
Ec.Ja kuntasekror i .  L is i iks i
lnstltuutti jarjest,ia luentosar_
.;an rurooppa_asioista ja usei_
ra yksirtaisia yleisdtilaisuuk_
sta. Joissa kasitellaan kujttuu_
Irn, politi ikkaan ja talouteen
lrrttyvia aiheita. Syksyn l9g9
arkana Eurooppa_lnstituurti
JarJestaa toistak)rynmenta
yiersole tarkoitertua tilaisuut-
ra.. Kevaan 1990 kuluessa on
oryelmassa lisaa kaksipaivai_
sla semmaareja. Naista aina-
kln_.palveluja kiisitrejeva.
pankkr- ja vakuutustoimin_

Eurooppa-instituutti

Yhdenryva Eurooppa on ollut
\' me .i(uukausien puhutuim_
pra alheita Suomessa. Eu_
rooppaa. on lahesrytty niin
runruufln. politi ikan kuin ta_
rouoenkln naikdkulmasta.
useastl on todettu Suomen
Iehrryksen olevan kiinteasti
sldoksissa Eurooppaan, intes_
raatron _ eteneminen seka sen
Yatkutukset Euroopan yhtei_
t6n ja EFTA:n v?iliseen kans_
sakaymiseen heijastuvat Suo-
men talouteen ja yhteiskun_

taja, joka valmistelee instituu_
trn tarloaman koulutuksen se_
kai apulaissihteeri. jonka vas_
ruulta o_n toimiston pyoritta-
mlnen. Syksyn kuluessa tydn_

myds tilauksesra maksullisia
turk jmuksia yr i tyks i l le  ia  vh_
teisdille. Vaikka insrituutti
suorittaa tilaustutkimuksia,
varstnalnen yritysten konsul_
torntr ei kuulu instituutin toi_
mrntaan.

Eurooppa-Instituutin Kan_
natusyhdistyksen hallitus on
tehnyt periaatepAaitdksen, etta
Insutuuttt on koulutusyhteis_
tyossa eri korkeakouluien
Iaydennyskoulutuskeskusten
(anssa-, mikali tarvetta tallai-
seen rlmenee. Instituutti on
saanut mycis tallaisia vhtev_
denottoja.

Dokumentaatio- ja infor_
maatiopalvelut ovat instituu_
un keskernen tehtava. Toimin_
nan perustana on Tirrun vli-
opistossa sijaitseva Euroooan
yhterscin dokumentaatioi<es_
Kus, - Jonka toimintaa insti_
tuuttl entisesHan tehostaa.

taan keskittyva seminaari si_
vuaa myds kansainviilisi2i luo-
tonvalvonta ja perinrakysy_
myksta. lnstituutti tekee
omten tutkimustensa lisaksi

Eurooppa-Instituutin kavn-
nistys.vaiheen ongelma on ra_
norrui(sen jarjestaminen.
Alusra alkaen instiruutti pvr_
kl sangen laajaan toimin_
taan, joka nielee runsaasti ra_
h3q Insrituutin aj kuvaihe
ajorttuu Iisaksi Euroopan in_
tegraation kannalta kiihkeim_
paan aikaan. Varojen hankki_
mlnen ..tapahtuu rarjoamaila
yflryt(sl e Ja yhteisdille mak-
sultrsta yhteistydra koulutuk_
sessa Ja tutkimuksessa. Eu_
rooppa-Instituutin kannatus_
yndrstys toivoo saavansa io
kaynnjstysvaiheessa tukea
myds julkiselta vallalta.

Toiminnan ja organisaation
vaKlrnnuttua Instituutti siirtv_
nee turkulaisten korkeakoulu_
Jen yhteyteen. periaatteena
on, etta alkuvaiheessa insti-
t.uurtia pydritraa kannatusvh_
drstys yhteiskunnan tuella ja
myonemmrn valtio kannatus_
yndrstyksen tuella.

Instituutin Iiihdettyii kun_
noria kayntiin, voidaan sille
asertaa entista kunnianhimoi-
sempta tavoitteita. Mielestani
otrsi kehittelemisen arvoinen
aJatus aloittaa yhteistydssii
JonKtn torsen eurooppalaisen
lnstttuutin kanssa'EurooDpa_
tutkintoon' johtava koulutus.
.ruri(rnto voisi olla MBA_tasoa
Ja slna voisi olla suuntautu_
misvaihtoehtoina vaikkaoa:
kaupallinen-, oikeustieteejli_
nen- ja yhteiskuntarieteellinen
IrnJa. Tallaiset nakymdt ovat
aJankohraisia kuitenkin aika!
$ntaan viiden_kuuden vuo_
den Paasta' olli Korhonen

Informaatiopalvelu on erito_
ten tutkimusta palvelevaa.
. Olen tydskennellyt heinii_
kuun puolivalista EurooDDa-
lnstituutin Kannatusyhdis_
ryKsen toiminnanjohtajana ianuomannut, etta Instituutti
herarlaa hiljaisimpaan kesiiai_
raa-nkrn runsaasti kiinnostus_
ta la odotuksia. Useissa yh_
reyoenotorssa on tariottu ins_
trtu utille koulurusyhteistyota.
LrsaKst monet kotimaiset ia
ul komaiset tahot ovat halun_
ne€r tutustua instituutin toi_
mrntaan,



Lakitoimikunta tyiiskentelee
intensiivisesti

Parhaillaan on oikeusministe-
ridssa kasitelavanii laaja rii-
ta-asian oikeudenkayntime-
nettelyn uudistamista koskeva
lakipaketti, jonka tarkoituk-
sena on alioikeusmenettelyn
uudistaminen ja yhtenaisa-
minen. Oikeusministerict aset-
ti jo 27.5.1981 tyoryhman val-
mistelemaan uudistusmenet-
telya, joka on varsin laaja,
kuten yhdistyksemme lakitoi-
mikunnan puheenjohtaja Ti-
mo Meki kevatkokouksessa
kaytumassaan puheenvuoros-
sa totesi. Valmistelun tassa
vaiheessa oikeusministerio on
pyyianyt seitsemaltatoista (17)
eri yhdistykselta kannanotot
lakiesityksen jatkovalmiste-
luun vaikuttavista kysymyk-
sista ja alkukesan helteissa
yhdistyksemme lakitoimikun-
ta valmisteli ja antoi lausun-
tonsa, jonka paakohdat olivat
seuraavat:

Alioikeuksien kasiteltavisu
riita-asioista tuntuva osa kos-
kee saataYan perimistA. Viime
vuonna oikeuksiin saapuneis-
ta riita-asioista arviolta puo-
lessa on yhdistyksemme pii-
riin kuuluva yritys osallisena,
maksamismaarayksien koh-
dalla vastaava osuus ylitaa
kolme neljannesu.

Ehdotettu riita-asiain oi-
keudenkayntimenettelyn uu-
distus on voittopuolisesti
myonteinen ja yhdistyksem-
me nakee sen pikaisen toteut-
tamisen toivottavana. Toisaal-
ta menettely yksinkertaistuu
hakijan kannalta ja kustan-
nukset alenevat, kun esimer-
kiksi yksipuolisen tuornion
voi saada pelkiissS kirjallises-
sa menettelyssa. Toisaalta vi-
ranomaistoimintojen Isaan-
tyminen merkitsee palvelupe-
riaatteen laajenemista julki-
sen vallan piirissA.

Yksityisen velkojan kannal-
ta on merkityksellista, etta
tuomioistuimen mahdollisuu-
det ohjaukseen ja neuvontaan
paranevat. Myos tuomioistui-
men harkintavallan lis66nty-
minen tiedoksiantotapojen
valinnan ja maarAaikojen
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asettamisen suhteen [saa
joustavuutta. Tasta saattaa
myds seurata kasittelyn hidas-
tumista ja yleista byrokmti-
soitumista. Summaarisen me-
nettelyn maksuj a maarataes-
sa tulee huolehtia siiH, ettei
saatavan periminen yleensa
kallistu eiki pienten saamis-
ten velkomista estetii liiallisil-
la kustannuksilla.

l. Mietinndssa pidetaan
tarkoituksenmukaisena. etta
summaarisessa menettelyssa
olisivat kaytdssa ainoastaan
postitse tapahtuva tiedoksian-
to tai ns. haastetiedoksianto.
Kun maksamismaarayslain
tiedoksiantoa koskevaa saan-
ndsu joka tapauksessa muu-
tetaan, eikii postitse tapahtu-
van ja viranomaisen toim€sta
ensisijaisesti hoidettavan tie-
doksiannon myiis maksamis-
miiiriysmenett€lyssii voitaisi
katsoa edesauttavan uudis-
tuksen yleistavoitteid€n saa-
vuttamista?

Kiinteista haasteajoista
riita-asioissa luovutaan. Mak-
samismaaraysmenettelyssa on
asian luonteesta johtuvia ly-
hyehkoja maaraaikoja. Liihes
30 qo asioista jaa sillensa,
mutta tama johtuu verraten
harvoin velallisen vastustami-
sesta. Osa sillensa jaamisis6
johtuu maksusta, mutta suu-
rin syy ovat virheelliset osoite-
tiedot tai se, ettei velalista
maksamismaarayslain 6 $:ssii
annetussa 30 piiiviin miiiiriia-
jassa onnistuta muutoin ta-
voittamaan. Jos tuomioistuin
huolehtisi saantitodistuksin
tiedoksiannosta, ei kategoris-
ta miiaraaikaa tarvittaisi. Sil-
loin kun tiedoksiannon toi-
mittaminen uskottaisiin haki-
jalle, voitaisiin siihen yarattua
aikaa hyvin pidentiiii kahdek-
si kuukaudeksi ilman, etta
mitkaan maksamismaarays-
menettelya luotaessa tarkeana
pidetyt periaattet karsisivat.
Nain vAltyttaisiin monilta sa-
massa asiassa nlt esiint)-vilta
uudishakemuksilta. Ei myos-
kaan ole luultavaa, etta mak-
samismaaraysmenettelyn no-

peus olennaisesti tasta karsisi.
2. Ehdotuksen mukaan voi-

taisiin kaikki ne asiat, jotka
nyt voidaan ratkaista maksa-
mismaarays- tai lainhakume-
nettelyssa, summaarista me-
nettelyA koskevien saanndsten
mukaan ratkaista kirjallisessa
menettelyssA haastehakemuk-
sen ja vastauksen seka niiden
yhteydessa esit€ttyjen asiakir-
jojen perusteella. Riita-asian
kiisittelyn eteneminen ralmis-
telussa jaii kokonaisuutena
epiimiieriiseksi ja prosessiin
sisaltyy runsaasti tulkinnan-
varaisuuksia. Pelattavissa on,
etta lopputuloksen saaminen
voi kohtuuttomasti lykkaan-
tya. Prosessin eteneminen
saatettaisiin varmistaa esimer-
kiksi siten, etta homioistui-
men tulisi hankkia Ysstineet
tiukoissa tai ainakin rajatuis-
sa m,ieleajoissa. Ehdotetuissa
saanndksissa ei ta[aisia oh-
jauksia anneta, vaan mietin-
tdon sisaltyy ainoastaan suo-
situksia.

3. Ehdotuksen mukaan asia
tulisi vireille jo silloin, kun
haastehakemus toimitetaan
tuomioistuimen kansliaan.
Asia voi siis olla vireillii tuo-
mioistuimessa, vaikka vasta-
puoli ei ole siita tietoinen.
Mietinnossa katsotaan ehdo-
tetun saAntelyn parantavan
kantajan oikeusturvaa muun
muassa niissii tapauksissa,
joissa vastaaja viilttelee tai
suorastaan piileksii. Vireille
tulo ei kuitenkaan keskeyttiiisi
yleista saamisen vanhentumi-
saikaa. Vanhentumisen kat-
kaisee sellainen maksuvaati
mus tai -muistutus, joka on
tullut velallisen tietoon, seka
myds vaatimusta koskeva il-
moitus viranomaiselle, silloin
kun velallista ei tavata tai ha-
nen olinpaikkansa on tunte-
maton, ynna vieH saamisen
perimiseksi kaynnistetyt tay-
tantdOnpanotoimet.

Yhdistyksen kasityksen
mukaan vanhentumisen kat-
kaiseminen tulisi liittye pedn-
tiiii kosk€van asian vireilletu-
Ioon edelltttaen, etta juttu

sittemmin etenee normaalissa
jarjestyksessa. Samanlainen
asetteluhan vallitsee jo nyt
konkurssimenettelyn kohdal-
la, jossa monenlaiset maara-
ajat lasketaan hakemuksen
jatHmisesta silla avoin eh-
dollisesti, etta oikeudenk5yn-
nin my6hempien vaiheitten,
asettamisen ja velkojainkuu-
lustelun ratkaisuun liittyy
taannehtiva elementti.

4. Palveluperiaatteen mu-
kaan olisi johdonmukaista li-
sata viranomaistoimintoj a fo-
rumin osalta siten, etta juttu
siirretiiiin viran puolesta, jos
osoittautuu, efie v€lallinen on
muuttanut esimerkiksi velka-
kirjassa ilmoittamastaan
osoitteesta, mutta ei ole pitii-
nyt velkojaa ajan tasalla olin-
paikastaan. Tiillainen siirto
on mahdollista hallintome-
nettelyssa ja myds siviiliasi-
oita koskevassa Hytantdonpa-
nossa.

Lisiiksi haluamme huo-
mauttaa seuraavista yksityis-
kohdista:

Ehdotuksen mukaan tuo-
mioistuimelle siirtyy joitakin
taltantOdnpanoon luettavia
toimia maistraattien lakkau-
tuksen johdosta. Jos tuomi-
ossa maArat5An saaminen
maksettavaksi sen vakuutena
olevasta kiinteasta omaisuu-
desta, katsotaan omaisuus va-
littdmasti ulosmitatuksi (UL
4:2.1 $). Saannoksen 3 mo-
mentin mukaan tulee omai-
suuden m)ryntia pyytaa ulos-
ottomiehelta kahden kuukau-
den kuluessa tuomion lainvoi
maiseksi tulosta uhalla, etta
ulosmittaus raukeaa,

Vastaava mahdollisuus on
nykyaan lainhakumenettelys-
sa, jossa ulosmittaus erikseen
maarataan eika toimenpide
ole sidoksissa velkojan aktii-
visiin maaraaikaistoimiin.

Ehdotettu kahden kuukau-
den maaraaika on liian lyhyt
erilaisten velkoj alle valttamat-
tomien teknisten selvitystoi-
mien hoitamiseen. Ottaen
huomioon kiinnityksen sinan-
sA aiheuttamat tosiasialliset



rajoitukset velallisen toimin-
taYapaudelle tulisi miiiireaika,
jos sellaista yleense voidaan
pitAd tarpeellisena, asettaa vii-
hintiirin kuudeksi kuukau-
deksi.

OK l5:4 $:n mukaan on asi-
anajajan tai yleisen oikeusa-
vustajan esitettava valtakirja
ainoastaan, jos tuomioistuin
niin maaraa. Suomalainen
oikeusjarjestelma ei tunne
asianajajapakkoa eika asia-
miehelle meillii aseteta erityi-
sia kelpoisuusvaatimuksia.
liromioistuin voi yhdistyksen
mielesta luottaa muuhun asia-
mieheen yhta lailla kuin
asianajajaan. Luottamuksen
puuttuminen tulee molempien
ryhmien kohdalla perustella.

Kun otetaan lisiiksi huo-
mioon, etta valtuutusta voi
daan taydentaa tai siita esittaa
[saselvityksia ja myds se seik-
la, etta asiamies voi tietyin
edellltyksin ottaa paamiehen-
sa puolesta Yastaan tiedonan-
toja, on ehdotetun OK 15 lu-
vun 4 $:n jAlkimmiiinen virke
lrrpeeton.

Yhdistys on valmis salli-
maan oikeudenkiiyntikirjel-
mien esittamisen myds istun-
nossa, jos erityiset s)ryt sita
mauvat.

LUOTTOMIEHET -
KREDITMANNEN T.y.

Edelliioleva lausunto koski
siis riita-asian oikeudenkayn-
timenettelyn uudistamista ali-
oikeuksissa ja tiedoksiantoa
@rkoittavia ehdotuksia oi
keusministerion tydryhmAn
ehdotuksen jatkovalmistelua
silmalla pitaen. Oikeusminis-
teriO tulee mycis liihiaikoina
asettamaan tyoryhmiin arvioi-
maan ehdotetun uudistuksen
henkilosto- ja muut taloudel-
liset vaikutukset alioikeuksit-
rain. Lakipakettiin kuuluvat
rnycis hankkeet pttyukirjaa ja
tuomiota koskevien siiannos-
ten uudistamiseksi sekii tur-
vaamistointa koskevien sziiin-
ndsten muuttamiseksi. Viime-
mainituista mietinnoista laki-
toimikunta antaa lausunnon
30.8.1989.

Lisaksi yhdistys on saanut
lausuntopyynndn oikeusmi-
nisteridn tyoryhman ehdotuk-
sesta ulosoton realisointi- ja
tilityssaAnn0sten uudistami-
sesta (OM 2,/89). Lausuntoa
on pyydetty 30.11.1989 men-
nessa. Mika[ jasenila on
vinkkeja lakitoimikunnan jA-
senet ottavat niita miele[aan
vastaan ja antavat lisatietoja
mietinnOn sisallOsta.

K€sd on jo mennyt, mutta
muistot oYat jnljellii. Kenellii
kuumempia, kenellii taas jiin-
nittiiviimpiii. Niiin vanhem-
milla piivillii keiintly kats€
herkiisti menneeseen aikaan.
Oikeaan vanhan hl'yen ajan
pitkiiiin, kuumaan kesii,in jos-
kus 1970-luvun alkupuolella.

Gumbostrandiin

Oli heinAkuu, houkuttele-
vimmat lomailmat. Muilla,
vaan ei itsellani. Paahduin
marmorisessa palatsissa luot-
toja valvoen. Merestii heijas-
tuva aurinko porautui seinan
ja ikkunan lavitse korventaen
tydhuoneen piinallisen poltta-
vaksi.

Pyoriteltiin kaikenlaisia ru-
tiinijuttuja, tympaantymisen
tunne vain voimistui. Hiukan
vaihtelun tapaista olin parem-
man puutteessa ounastelevi-
nani, kun eraat asiakirjat oli
toimitettava Helsingin mais-
traatin haastemiehelle tiedok-
srantoa yarten.

Suuri osa virkamiehistA oli
lomalla ja nyt aukeni tilai-
suus. Haastemies R. pyysi
mukaansa todistajaksi! Ei
muuta kuin lupa paallikttltani
ja matkaan. Kauas Hsta jou-
duttaisiinkin, jonnekin Si-
poon perukoille Gumbostran-
diin. Vilpoisten vesien aarelle.

Taidokkaasti R. sompaili
punaisen Opelin ruuhkatto-
man keskustan lapi iHa kohti.
Mellunmaessa oli ensimmili-
nen pysahdys. Thvoittelimme
edsta iskelmalaulajatarta. Ei
vain ollut kotonaja tuskin oli-
si meille liverrellytkaan. Mut-
ta haastemies R. olisi ollut
ikionnellinen (ainakin mel-
kein) nimikirjoituksesta. Itse
olisin lepuuttanut hamarien
AlKlistojen katselussa rasit-
tuneita silmiani.

Matkaa jatketriin ja paa-
dyimme Gumbostrandin vilk-
kaalle laiturille. Nyt olisi
pAastava saareen, missa koh-
teemme vietti kesaansa.

Ei se virkamiesten kunnioi-
tus istu kansan riveissii ollen-
kaan niin lujassa kuin uskoisi
ja toivoisi. Eivat sipoolaiset

hyvakkaat huolineet meita
kyltiinsii. Vaikka meillii oli
viela kravatit kaulassa ja hiki-
sin napein puristamani pullea
pikku salkku oli varsin tar-
kean nAkdinen. Sen&ian meita
neuvottiin: 'Ajakaa tuota tie-
ta nelsen kilometrii, niin siel-
ta jos veneen saatte, olette jo
melkein perilla."

Saaren peto

herrat.
Ryhdyimme harhailernaan

tiettomassa saaressa. Huvilo!
ta siellA kuitenkin nAltti ole-
van riittavasti. Sanansa taita-
vasti sovittaen R. hellytti
eraala matamilta nipun neu-
voja, eik?i aikaakaan niin sei-
soimme paamaaramme ulko-
ovella. R. napautti koputuk-
sen.

Tie sen kuin kapeni, asu-
muksetkin katosivat. Kaikki
loppuu aikanaan ja niin tie-
kin. Sen paassa oli iso ja syn-
keii huvila, aivan autio. Rltei-
kdn l2ipi piiiisimme rantaan,
olimme ihan kohteemme tun-
tumassa. Valissa oI vain puo-
len kilometrin ulappa, jota
tuulen vire hyvaili.

Iiiysimme rantalepan ja
sellaisessa on kansalliseen ta-
paan aina vene kiinni. Niinpii
nytkin, eika edes lukossa.
Herra R. tuosta lausumaan:
"Jos annatte luvan, lainaam-
me taman." Jonkin asteinen
paihtymys valtasi mieleni,
kun viranomainen noin Urke-
aa asiaa minulta tiedusteli.
"Kyllli firmamme vastaa, ote-
taan vene," pAasi suustani.
Vasta sitten ryhdyin ajattele-
maan mita kaikkea "m6yk-
ky" sanoo luvattomasta kayt-
todn otosta Jne.

Yhta kaikki paatti tydnnet-
tiin vesille ja itse nuorempana
kiivin airoihin. Viitisentoista
vuotta oli vieriihtiinyt edelli-
sesta kerrasta partioleirillA.
Silloinkin vain muutamia ve-
toja. Ankaran uurastuksen
jalkeen laskimme jylhan kal-
liosaaren rantaan. Jokohan
pahat tekoni rangistaan? I-ai-
turilla riehui hirmuinen hurt-
ta, lienee ollut suoraan alene-
vassa polvessa Baskervillen
koiran jilkeliiinen. Vaahtoa-
kin naltti pursuavan kidasta.

Haastemies, kaiken koke-
nut herra R., rauhoitteli: "Se
hyppaa kohta veneeseen."
Ajattelin, etta sifien herra M.
hyppaa myds ja veteen. Peto
oli nopeampi ja hetkessa se oli
iljettavasti nuollut viran toi-
mituksessa olevat Helsingin

Viime hetket

ViimeisHan nyt tulee palk-
ka synneistani, tuumin. Jah-
taamamme liikemies B. lataa
varmasti oven liipi haulikolla
tai mahdollisesti jopa "pysty-
korvalla". Varan vuoksi vetay-
dyin R:n kapeiden hartioiden
taakse toivoen, etta han ofisi
edes kovaluinen. Muuta en
ehtinytkaan enAA tehda, kuin
riiputtaa mustaa salkkuani
hiukan eteen ja alemmaksi,
jotta edes ne - no, jaakdon
sanomatta - saastyisivat.

Jiilkeenpiiin en oikein tar-
kasti enaa muista tapahtu-
mien kulkua. Joka tapaukses-
sa istuimme nelistiian, haaste-
mies, liikemies vaimoineen ja
mina tuvan pdydan eAressa
maistellen juuri keitettya pi-
kakahvia. Ilman kermaa ja
sokeriakin se maistui taivaalli-
selta. Liikemies allekirjoitti
kaikki dokumentit asianmu-
kaisesti. Rperrwtava helpo-
tuksen tunne virtasi kehooni.

Pahojen tekojeni rangais-
tus, veneen luvattomalla kalt-
todn otolla hsattynA siirtyisi
mydhemmaksi.

Jukka Marttila

t'l



Irhdistii
tiedote
Credit Justit ia Oy:lle Helsin-
gisra on i lmoitettu toimiston
h]\aksymisesta American
Collectors Associationin j i ise-
neksi.

American Collectors Asso-
ciationiin kuuluu 3 400 peri
mistoimistoa kaikkialla Yh-
dlsvalloissa, Kanadassa ja 40
muussa maassa.

Paastakseen ji iseneksi Cre-
dir Justit ia Oy:n oli taytettava
sittain tiukat liiketoiminnaf
liset ja taloudell iset vaatimuk-
s€l. Jasenet sitoutuvat nou-
dattamaan maailman suurim-
man perimisjdrjeston saantd-
ja, maarayksia ja eettista la-
l ia.

Yhdistyksen jasenet hoita-
wat 1li 800.000 li ikkeen ja luo-
lonantajan luotto- ja perimi-
songelmia ja jarjestavat laajo
ia koulutusohjelmia seka
luontonantajille ettii velalli-
sille.

ACA:n paatoimisto on
Minneapolisissa, Minnesotan
osaraltiossa USA:ssa.

Yarmuuden
maksimointia
Tirnsin kerran miekkosen, jo-
ka kaytti seka vy6ta etta henk-
seleita - yhtaikaa. Varmuus
oli ilmeisesti maksimoitu.

Tiedanpa yhdistyksen, joka
jiisenhakemuslomakkeessaan
vaatii kahden jasenen puol-
toa. Onko-tamakin varmuu-
den maksimointia? Ettei jase-
neksi paase pujahtamaan epa-
toivottu henkild.

Vai onko yhdistyksen halli
tus epapateva tai epavarma
hyvaksyessaan uusia jAsenia
ja tarvitsee kentan opastusta?

KyllA varmaan yhdistyksen
saAnndt ja muotoutunut kay-
tantri ovat riittavia osviittoja
tassa asrassa.

Luulen, etta todellisuudessa
kahden puoltajan vaatiminen
on jaanne niilta ajoilta, jol-
loin byrokratia oli oikein oma
taiteen lajinsa. On sita kiiretta
ja vaiyaa ihmisilla muutenkin
aivan tarpeeksi, etta pitaisi
viela "suosittelijoita" jostain
jahdata.

Pahansuopainen henkiki
GeiHhan ei yhdistyksessam-
me ole) saattaa aryella, etta
uudelle jiisenelle annetaan
ymmartaii kuinka tarkan seu-
lan hiin on lapaissyt ja suuren
armon osaksensa saanut.

MitAhan, jos hakemuslo-
makkeesta poistettaisiin
puolto-kohta tykkAnaan?

Nimimerkki:
Armo Vuonna 1989

Nimitys
uutisia
Oy Philips Ab:n reskontra-
paahkdksi on nimitetty
1.6.1989 Piiivi Kousa, joka ai-
kaisemmin toimi yrityksen
luottoassistenttina. Tehtavas-
saan han raportoi rahoitus-
p:iAIlikdlle.

Risto Suviala on 1.9. alkaen
nimitetty Contant Oy:n kou-
lutuspaallikdksi. HZin siirtyy
tehtavaan Cashplan Consul-
ting Oy:sta.

16.5.1989 pidetyn yhdistyksen
varsinaisen keviitkokouksen
alustajana oli Cinzig Safiulla,
jonka esitelma julkaistaan
Luottolinkki 4/89 numerossa.

KOKOUSKUISU
luottomiehel - Kreditniinnen r.y:n kokous pideriiiin torstoino 7.9.1989 klo
I7.00 olkoen Helsingissii royintolo Kctclon6kon Kosinolh, oroite loivosto-
kotu l.

Kokouksegso kiisirel liiiin :
lf luovuteloon diploni vuoden 1989 luoltonieheksi volitulle henkiliille, io-

ko_ piriii nyiis kokourcsitelniin luotloolotn liiryviisrii oionkohtaiseito
oiheeslo.

2f Ho-llitukocn_leke_n_fi io_puoltomo ehdotus toinitusiohraic Esko luoyigen
volilseniseksi yhdisiykisen kunnioiiiseneksi.

3) llluul osiot.

Kokouksen iiilkeen yhteinen iltapclo.

luottomiehet - Kreditmfinnen r.y.
llollitus

HUOIUI! Ennakkoilmoitttutuminen ogqllistunigesto kokoukseen/iltopololle
viineistfifin liistoino 5.9.1987 puh. 653 l3l.


