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Tekijet esiin!
Kun puhutaan siita, kuka jaa
mieleenjostakin lehdestaon
vastaususein:"No paaitoimittaja, kun se on siinii ensimmaisena esillA." Lehden valmistuminenon kuitenkin koko toimitusneuvostonyhteistydn tulos. Siihenvaikuttavat
monet henkildt. Kun tapaat
naira lehdenrekij6ita yhdistyksemme kokouksissa tai
vaikkapa kadulla, niin nykaise hihasta,anna palautettaja
kerro uusia ideoitasi,silla tama on yhtalailla Sinun lehtesi.

Linkki uudistuu
Kutenhuomaat,lehdenkirjasinkokoa on muutettu hieman suuremmaksiselkeiimman ulkoasunvuoksi. Talla
tavoin pyrimmetekemaansellaistalehtea,joka vastaakaikkien tarpeita. Olemme myds

avanneetuuden kansainviilisen palstan, johon pyrimme
saamaan haastatteluja ulkomailta joka numeroon englanniksi tai ruotsiksi. Tama
palsta luotiin nimenomaan
Euroopan yhdentymiskeskusteluidenpohjalta.

1992
Kesakuussapidettiin FECMA:n kansainviilinenkonferenssiPariisissa.Tirossaseminaarissa krisiteltiin yhdentymiskehitysuja luotiin katsaus
siihen,mita asianeteenon jo
tehty. Miten tama vaikuttaa
Sinun yrityksesi tulevaisuuteen?
Hyvdd loppukeseeja
syksynalkual
Jari Nuodnko

Fecman seminaari 8.-11.6.1989 Pariisissa

VIVE LA FECMA!
Kun Dublinissaviime vuonna
kyseltiin
eurooppalaisilta
luoftopaallikdiltA ovatko he
valmiina 90-luvulle, oli tamankertaisen FECMA-seminaarin tarkoituksena maltillisestikertoa, mita tuohon val
miuden nostamiseennyt tarvitaan. Kokouksessakerrottiin
pziiillisin puolin myds tzimanhetkinen tilanne yhdentymiskehityksessa.Tdmd seminaari
oli jarjestyksessaneljiis ja se
jarjestettiin kesaisessa
ja yallankumouksen200-vuotisjuhlia viettavassa Pariisissa.
Suomeaedusti 20-henkinen
delegaatio,joka oli enemman
kuin muista Pohjoismaista
yhteensA, silla veljesjarjestdstamme Ruotsistakin oli vain
yksi edustaja, puheenjohtaja
Peter Smedman.

Teruetuliaispuheessaan
FECMA:n tuore puheenjohtaja Jean-Pierre Marrin kertoi
ensin eurooppalaisen yhteistydn synnysta. Kun neljii
vuotta sitten jarjestd sai alkunsa, oli puheenjohtajanaja
puuhamiehenii Roger Cork.
Han ja hanen vahvanataustatukenaan toiminut luottoalan
Yanha kettu, Rogerin isii, Sir
Kenneth Cork, olivat osaltaan
kasvattamassa eurooppalaisen yhteistyon hedelmiii.
Helsingin
konferenssissa
seuraavana vuonna silloisen
puheenjohtajan,
Thomas
Feodoroffin, johdolla alkoi
suhteiden ja yhteyksien luonti
hiljalleen toimia. Alkutaipaleen vaikeutena oli yhdistyksen uskottavuussen nuoruuden vuoksi. Nimittain vasta
Dublinissa ovia todella avattiin Euroopassa. Eri yhteydenottoja ja yhteistydprojekteja
alkoi syntya. "Pariisin kokous
tulee jatkamaan ja vahvistamaan tata kehitysta", kertoi
Marrin. Hiin oli myds sita
mielta, etta ei riita, etta yksildtasolla luodaan hyviA suhteita ja vaihdetaan tarkeita
kokemuksia seminaariplivinii.. FECMA:n pitaa myds
esiintya yhteisena, vahvana
yhdentymana oman alamme
puitteiden kehityksessii.

PuheenjohtajaMarrin kertoi myos omat tavoitteensa 3. ECU on etu
toimiessaan vuoden tAsta
eteenpainFECMA:n johdosKolmas ja Hrkein tavoite
sa. Tavoitteitaon nelja:
Marrin'ille oli ECU:n, Eurovaluutan suosiminenyhdistyksensisalla,koskayhteinen
esiintyminen taman asian
l. Koulutustatarvitaan
puolesta jouduttaisi ECU:n
nopeaa hyvaksymista koko
Ensimmaisena kehitys- Euroopassa.Marrin kertoi,
alueenaMarrin naki luotto- ettA ensivaiheessa
ECUa tulalan koulutukseneri maissa. laan kayttamaanmaidenvaliHanen mielestaanon tarkea- sessa kaupankaynnissa vata, ettA perusasiatkoulutuk- luuttana.Sita voidaankayttaA
sessaovat eri maan lainsiii- lainojen yksikk<in?i
ja eri maidannonrajoissasamatkaikil- den sisaryrityksienkeskeisessA
la. (Suomessa
tassaasiassa
ol- rahaliikenteessa.Pidemmalle
laankin jo suhteellisenpit- kehitettaessA,ECU:n kilytdn
kalla.)
toisessavaiheessa
Marrin toivoi, etta voimme ECU:I taskussa matkustaa Dublinista
Ateenaanja Lontoosta Roo2. Tilinpietiistiedot
maan ilman valuutanvaihtoja
yhtendisiksi
rajoilla."ECU on jo lahitulevaisuudenraha. MiH YhdysToisena tavoitteena hiinen valloistakaa olisi tullut, jos
Iistallaan oli tilinpaatdstieto- joka osavaltionrajalla valuutjen yhtenaistaminen. Erillisen ta olisi jouduttu vaihtamaan.
kansainviilisen toimikunnan
Ei olisi Yhdysvaltoja, vaan
muodostaminen tilinpAAtOs- joukko pienia valtioita", kertietojen analysointiin olisi toi Marrin, ja jatkoi: "Ilman
suotavaa, silla talloin jokai- yhteista valuuttaa me emme
nen Euroopan maa puhuisi tule koskaan yhdentymaAn.
"samaa kielta" ja jos mittarit Meidiin,
eurooppalaisten
olisivat samat, olisi vertailu luottopaal[koiden,pitaa tarteri maiden valillii mahdol- tua joka mahdollisuuteen
lista.
ECU:n kayton puolesta."

tyksenasiakkaanrahoituksel- toimivuutta voida kehittaa pohjalle rakentuvasta
lista ja muuta taloudellistati- palvelemaankaikkia maita ja pidosta on jo lahella lopuliskaFtajaryhmiA. ta muotoaan, ainoastaan
laa, seurataluottokustannuk- kaikkia
sia ja rahan kieltonopeutta, "Kun puhutaan yleisestiEu- ni tyd odottaaenaavalmisruei so- mistaan,
Neljanneksihan toivoi, etta kommunikoida pankkien ja roopan yhdentymisesta,
Prosessi alkoi jo
FECMA:n jasenyhdistykset toimittajien kanssa ja pitaa vi unohtaa,etta seon pienten
kasvaisivat ja kehittyisivat, oman yrityksensajohto jat- osa-alueiden yhdentymisten 1978,jolloin EY-neuvostohyjotta sitten kun FECMA on kuvasti ajan tasalla. Pillet summa", luennoi Spinola,
vilksyi Neljiinnen Yrit-vslaSeuraavaksi
han valayttiin- kiehdotuksen. SiiU lahtie!
suuri ja voimakas,se hyvak- kertoi, ettamikali han kartoitsyttaisiin ja tunnustettaisiin taisi luottopaalukdnkoko teh- formaatiojarjestelmien kehi- Etn yrityksetja niiden kirlahestyttaessajanpitajat ovat tahdistanect
Brysselissii,Euroopan Neu- tavAkentAn,saisimme kuulla tysnakymia
kehitysprojektejaal
voston paapaikalla, alan vielai monta tuntia luentoa. vuotta 1992.Hanen mukaan- omia
BrysselisH kasin johdetu!
edustajana samalla tavoin Jatkamisensijaan han totesi sa vaihtoehtoja on kaksi yhdentymis€n
kuin monet luottoalan yhdis- vain, etta tehtavakenttaon se- hajautettu-ja keskitettytieto- Euroopan
tykset tunnustetaan omassa kAlaajentunutettAsyventynyt kanta. Hajautettu vaihtoehto kanssa.Heti l990luvun alustarkoittaa sita, etta jokainen sa tama aikatauluteuu kehimaassaan.
entisesta5n,
maa saa oman jarjestelman- tysohjelmatuleeolemaanvalMarrin toivotti lopuksi
sa, kun taas keskitettytieto- mis.
kaikki tervetulleiksi Oslon
kanta, jota voidaan kayttaA
konferenssiin1990 ja paatti Tieto on valttia
Payenpuolestaankommenpaateyhteyksin,on yhteinen
puheensalausahtamalla:"VIettA suuri yleisd ei rartoi,
kaikille.
VE LA FECMA - ELAyritykole niin tietoineo
Ranskan
mastikaan
tietoalan
KOON FECMA!''
sen, SCRL:n paajohtajaThesii6, mita on tapahtunut,silll
venotesittelimeilleCD ROMteknisestAluonteestaanjol}
disketin. Disketti kuuluu osatuen tallaiset kirjanpitolail
na luotto- ja yritystietojArjes- "Kirjanpito ei ole tiede,
muutokseteivat kuluttajakesEurooppalainen
mutta
taiteenlaji
kuitenkin
jota
yllatelmaan,
ko.
keistenasioidentavoin paaisc
SCRL
luottopiiiillikktt
pitaa. Itse diskettiin mahtuu
uutiskynnyksenyli niin n?i1r"TassA vaiheessaoa
tietoa
600
miljoonaa
merkkirtAvasti.
Niiillii
sanoilla
aloitti
Seuraavanaluennoitsijana
yhteensa
yritykjanpitoyhtyma
kia,
110.000
hieman
tarkastellaniitl
Rossin
hyva
Touche
oli JacquesPILLET, joka kerja Wyers ongelmia, joita epayhtenaiparivaljakko
sen
tiedot.
Naita
tietoja
voiPayen
toi noin 200 henkisellekuulijopa 93 hakua- toisen paivan ensimmaisen nen ja ei vertailukelpoinel
jakunnalle
eurooppalaisen daan kaytta:i
vaimen
kanssa.
luennon, jonka aiheena oli kirjanpito aiheuttaa",luenn(i
luottopaalIkdn tehtavakenHn
muuttumisesta7o-luvultaEuroopan yhdentymisen kynnykselle.
Pillet kuvaili luottopaallikdn T0luvun aikaisiatehtavia
lahinna pelkastaantalousjohdon oikeana katena olemisena. Hanen mukaansa tassa
tehuvassa toiminut henkilo
huolehti tuolloin vain v[h2iisistataloudellisista
asioistaja
varsinainenvastuu luotonannosta ja -valvonnastaoli talous-ja yritysjohdolla.
Vuosikymmenenvaihteessa
talouspaallikdn tehuvat alkoivatyritystenvalisenyhii kiristyvAn kilpailun vuoksi lisaantya. Nlt piti huolehtia
tarkemminpankkisuhteistaja
johtaa yrityksen rahaliikennetta. Oli mm. tarkeaii, etta
rahan hinta pysyi edullisena.
Enaa ei jaanyt yhtii paljon aikaa luottoasioiden hoitoon,
joten luottopaallikon merkitys alkoi kasvaa.
N)'t S0luvulla ja eritoten
Seuraavanluennon saapui kirjanpito ja sen yhdentymi- Payenja kertoi muutamanesimerkin.
tulevaisuudessa 90-luvulla pitamaan Telesystemes
Ques- nen.
V/yers kerioi, etta vaikka
Esim. l. Ranskalainenyriluottopaallikon tehuvia ku- telin edustajaSpinola.Spinovattiin itseniiisiksija vaativik- la tarkasteli eurooppalaisia tietoisuustulevastaEuroopan tys, joka haluaisi listautua
si. Kun koko yrityksenriskin- tietopankkeja.Ensin kuulim- yhdentymisesta 1992 on jo hntoon ja Frankfurtin pdrsotto yha useamminon nimen- me yleistA informaatiota tie- korkealla,niin tata mainosta- sisszi,ei voi tehda sita, ennen
omaan luottopaa[ikijn taka- tokannoistaja esim. hakua- vat kampanjat jasenmaissa kuin tilinpaiitostiedot on
Englanna, mielletaan hanet Euroo- vaimista. Taman jalkeen han odottavatviela todellisia kay- muutettuvastaamaan
passayhdeksitarkeiiksiavain- kertoi, etta ensimmaisena tannon toimia.
nin ja Saksanvaatimuksia.
Kirjanpitoala kahdessatois- Esim. 2. Hollantilainenyrikohtanatietojarjestelmienyhhenki16ksiyrityksessa.
Nykyajan luottop5al[kdn dentymisessaon luoda yhtei ta EY-maassataas on mennyt tys, joka haluaavalmistaayhharteilla lepaa monia asioita. nen erikoiskieli,sillil ilman si- edistysaskeleita eteenpain: tenaisen taloudellisen katHanen tulee analysoida yri- ta ei jArjestelman laatua ja muutos
vertailukelpoiselle sauksen muille eurooppalai6

5ille toimipisteilleen ei voi
suoraankayttaa maiden tietoja
eroavuuksista johtuen,
\aan sen on uhrattava katsauksen tekemiseenaikaa ja
rahaa saadakseenkokonaiskasityksenyhtymansAtilasta.
Tallaisetjokapaivaisetasiat
tuovat esille sen faktan, etta
vaikka Euroopassaon yhden
tymisen etecn tehty paljon
ryora, ei ta,illa vielii olla ihan
samalla tasolla kuin on Yhdysvalloissatoimiva yritys ulkomaan markkinoiUe tahda
tessaan.Ko. yritys on nimittdin vertailukelpoinenminkd
tahansa eri osavaltionyrityksen kanssa yhtenevziisen kirjanpitolain vuoksi.
Kirjanpitolakien yhdentyminen vuodesta1978on edennyt kaksivaiheisina kehityssarjoina. Ensin on aina tullut
EY:r yhteinen paatcjsasiakirja, jonka jiilkeen ko. asia on
otettu jasenmaanlakiin.
"Paljon on siis tehty, mutta RlurassqMr. Wyers
riirtavaistion viela tehtavaa",
paatti Wyers Touche Rossin
puheenvuoron.

Two questions to Mr. Terry Robinson, the chairman of
the English Credil Managers:
What is the biggestbenefit of
For example, it has been
the 1989FECMA seminaire? said, that we will fairly quickly get the harmonisation of
The social side of it is impor- intrestrates. I disagree with
tant. I think that exchanging that. I don't believe that we
Viewswith other participants are going to come quickly into
from other conrpanies and the line with German intrestother countries is very rich rates. Certainly our govern
and a good benefit. The semi- ment wouldn't agree the
naire itself would have been 9-10 % rise to our rates.
better if we had a booklet or Payment terms is another
a written resumeof what was tricky story. Unifying them is
said during these two days.
not easy because in some
casesand businessthere is no
reason what so ever to change
1997?
them. lf I can here quote an
example which is from the
I think that the year1992and 3M. My vice chairman of the
what it brings doesn't start institute, PeterMartin, who is
until 3lst of December 1992, the credit managerof 3M's in
so we are talking about 1993 the UK runs a very tight polianyrvay. According to my
cy when it comes to terms.
opinion it is a starting point Now, you can buy the same
but it will take many many merchandise and products
years until the unification is they are selling in UK from
completed because there is their Spanish factory and get
still difficult matters to dis- something like 120 days credit
cuss.
from there as compared with

probably nearer 30 days from
the British factory. Becauseof
their independcncyand eco
nomical situation they have
all over the world, they are
able to conqueretheir competitors 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
believethat trading in currencies will begin. Until norv we
have been trading in pounds
sterling. I think they may will
be trading in Francs, Dutch
mark and playing at the currency market. The ECU, I
don't feel, will not really take
on any strong meaning in Europe until Britain joins in the
EMF, the European Monetary
Fund.
Jari Nuorinko

FECMA seminaqri
jtitjestettiin
t(issti
ulkotnaisen kuupon
Rqnskqn Keskukses54.

Tii tnti n kertsiseen
FECMA seninaqriin otti (tsqs n. 200
Iuottolniest{i !nlpdri Eurooppoa, joista
vojaa 10 rto oli naisia.

Vakuutusyhri6 PanI i
nanciulin osssto kon|arenssiatt/qssq.
Vqs.
Jeqn-Louis
Msrrss,
oik. Arthur J. Msnnings

FECMA:t1 ensinmdi
nen puheenjohloja Roger Cork.

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

!

':iikkct oti osq ronskalaistq eltitnaintapqq.

Mikko Polonne (vas.)jq Reijo Aqrnio luomqssa Eurooppalaisia yhteist))6suhteitq.
9

LUOIjOTIEjO R.Y:sta
Asiakaspddteyhteydet
- vldeotexilldPTL:n
rF^r^^--^^
r uluJclrlt}J\_.,/

.,^-kon

-vul.

kautta
- arkistotiedotmyOs
n r r h e l i nn a l v e l r r S t a

kl o O B 00- 16. 45
Luottotietolausuntoon
laskettu riskin suuruuttakuvaava
boniteettiluku nopeuttaa lausunnon tulkintaa. Valvontapalvelu raportoi esim muuttuneesta luottosuosituksesta
automaattisesti.

Luottotiedot ulkomailta
kilpailukyky isin hinnoin
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Luottotietopalveluissaparantamisenyarair
Luottolietoloimistojen julkaisemienlehtiennimet Majakka
ja Luotsi ovat luottamusta heretteviii ja rohkaiseyia. Ovatko
toimistojen
vilittimet
luottotiedotkin niin hyvii navigointiYiilineite, e d niiden
turvin Yoi purjehtia tarYitsematta p€litd kadlle ajamista?
Kirjoittajamme valt. maist.
Liisa Strunn on k€skustellut
tdstii aiheesta e toimialojen
johtavien yritysten luotlopiinllikiiiden kanssa ja esittelee oheisessa artikkelissaan
keskeisiii esiin tulleita niikemYksiA.

Luotonvalvonnasta
luotonohjaukseen
Yritysten toimintaympziriston ja keskinaistensuhreiden
muutoksel antavat niin luottopa6llikctille kuin luottotie
totoimistoillekin uusia haasteita.
Luottopaallikoiden ty6ta
on toruttu pitamaan perintaan painottuyana luotonvalvontana. Toimintaymparistdn
muutokset vaativat luottopaallikoilta aikaisempaa dynaamisempaa otetta. Alalla
onkin otettu kayttodn uusi
FECMAn tunnetuksi rekema
termi Credit mqnqgement,
luotonohjaus, joka onnistuakseen vaatii jamakkAa
otetta muutoksista seka kiinteaa yhteistydta myynnin ja
markkinoinnin kanssa.
Luottotietotoimistojen roolia puolestaan korostaa se, etta kaupparekisteri ei nykyisillA resursseillaanpysty palvelemaan yrityksia riittavan nopeasti.

Kaupparekisteritukossa
paljon kesJulkisuudessa

senpankkirahoituksenlis?iksi
ovat vaikeuttaneet yritysten
taloudellisenasemanja likviditeetin seuraamista.Tilanteen on ennustettuhankaloituvan entisestaanyritysten lisatessa lainanottoaan ulkomailta.
Rahan helpon saatavuuden
ansiosta taloudellisiin vai,
keuksiinjoutunut yritys pystyy maksamaan
laskunsa
ajallaan ja vaikuttamaanulospain terveeltaja kannattavalta, vaikka se olisi konkurssin
partaalla. Nykypaivan konkurssit tulevatkin aikaisempiin yerrattuna usein varsin
akkia ilman, etta tayamntoimittajat olisivat saaneetmitiiiin vihiii asiakkaantaloudellisentilan huonontumisesta.
Tyypillisia taman paivan
piirteita ovat mycis yritysostot, fuusiotja nurkanvaltaukset. Ei ole mitenkaantavatonta, etta yrityksista,jotka tanaanon jo myyty,viela kuuyrityksia
kusteltu
koskevan kausi sitten on annettu hyvA
tiedonsaanin vaikeus on ja kauppohinrohkaisevaluotmaamme
kaupparekisterin totietolausunto.
Vaikuttaasilta, ett:i luottotukkeutunut toiminta.
Nykyisellaan uuden yrityk- tietolausuntojalaadittaessaei
sen tietojen vienti rekisteriin selviteta,ketkaomistavatyrikestaA noin kahdeksan kuu- tykseneika mydskaantarkiskautta. Tallaisessatilanteessa teta, onko yrityksenhallitukon selvaA,ettei ole toivoakaan sen kokoonpanossa
tapahtusaada kaupparekisteristatie- nut muutoksia,joita yli puoli
toa yritysten omistajavaih- vuottajaljessalaahaava
kaupparekisteri ci pysty kertodoksista.
Sama patee tilinpaatdstie- maan.
Toisaaltayrityksen luotontojen saatavuuteen.Vaikka laki velvoittaa yli 4 miljoonan saantiasaattaavaikeuttaaesimarkan liikevaihdon omaavia merkiksi se, etta yrityksen
yrityksia
toimittamaan hallituksessa
on istunut kontilinpAatds-ja taseasiakirjan- kurssitaustanomaava henkisa kahden kuukauden kulues- lo. Hain pitaa luottohanat
sa tilinparitoksenja toiminta- kiinni vielii yrityksest,ilahdetkertomuksen vahvistamisesta tyaankin, jos luotonantajat
kaupparekisteriin,meillziSuo- eivat ole saaneettietoa lahmessa ei ole mitaan sanktiota ddsta.
taman
Naissa kysymyksissakatlaiminlycimisestli.
Kaupparekisterilla ei myris- seet kohdistuvatluottotietokaan ole resurssejaasiakirjo- toimistoihin.
Haastatellut
jen peramiseenyrityksisH.
luottopaallikdtovatyksimieliLuottopaallikdiden toimin- sia siita, etta luottotietotoitaympanstd on muuttunut mistot eivattee kaikkeavoitaratkaisevasti sitten vuosikym- vaansatilinpaatOsja tasetiemenen alun, jolloin rahan tojen saamiseksiyrityksilta.
saanti viela oli tiukalla. Raha- Tara pidetAanyhtena luottomarkkinoiden vapautuminen tietolausuntojensuurimmista
ja yritysten mahdollisuussaa- puutteista, Haastateltavatusda rahoitusta samanaikaisesti kovat, etta yhden kirjallisen
useasta eri lahteesta varsinai- pyynndn asemestatoimisto-

Luottotietopalveluissa,..
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jen tulisi soittaa yrityksiin ja
korostaa sita, etta kieltaltyminen asiakirjojenlahettamisesta vaikuttaa negatiivisesti
yrityksestaannettavaanluottotietolausuntoon.
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Pankkien luottotietopalvelut subjektiivisia
kertovat
Luottopaeikdt
vain harvoin turvautuvansa
pankkien tarjoamiin luottotietoihin. Pankkienkayttamat
ja niiden
tutkimusmenetelmat
laatimienlausuntojenrakenne
.ja sisaltd ovat samanlaisia
kuin roimistoillakin. Epailyja
heratHa kuitenkin lausuntojen uskottavuus.PankkienpelaHan olevansubjektiivisiaja
antavan arvioitavastayrityksestatodellistasiloitellumman
kuvan. "Llihtisikd pankki
asiakastaanmollaamaan,varsinkaanjos seitseon luotottanut tata", tuntuu olevanhaastateltavien kanta.
Pankkien vahvuus ulkomaisten yritysten luottotietojen hankinnassamydnnetaan.
Pankeillaon laaja ja toimiva
kirjeenvaihtajapankkiverkko,
jossa tietoja vaihdetaanjoustavasti.
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Luottotietotoimistojen
palYelut kysyttyjii
Haastatellut luottopeellikdt kA]'ttavat Suomen Luotonantajayhdistysry:n, Luottotieto ry:n ja SuomenAsiakastietoOy:n tarjoamia luottotietopalveluja saanndllisesd, lahes paivittain. Kaikkien
uusien asiakkaidenluottokelpoisuus pyritaan selvitt5maan.Monilla on paateyhteys
luottotietotoimistoon, ja sen
mydtA saatuun nopeuteen ollaan t)rytlar'aisia. Paatteelle
halutaansaadamydstilinpaatos- ja tasetiedot,joita haastateltujen kertoman mukaan
parhaillaan
talletetaankin
luottotietotoimistoissa tietokoneelle.
1''

Luottopaallikot korostavat, hintaa. noin I 000 markkaa.
etta paateyhteys
ei saisikoko- pidetaiin kohtuullisena suhnaan syrjayttaa luottopaalli- teutettunamiljoonia markkokdn ja luottotietotutkijan va- ja edustaviinkauppasummiin.
puhelinkeskusteluja. Kritiikkia SuomenLuottosia
Paatrcen Erjoama virallinen tutkimus Oy saa pidentyneisraportti ei koskaanpysty ker- tA toimitusajoistaansekii siitomaan kaikkea sita, minka ta, etH sen katsotaanjoissapelanneen
saa tietaa keskustelemallaja kin analyryseissaan
pipaalle.
liikaa
varman
Senseua.
Keskustelua
kyselema
detaainsita tarkeampana,mi- rauksena analysoituihin yrita suuremmastakaupastaon tyksiin on kohdistunutperintapainetta,ja niiden toiminta
kysymys.
Totuttuja luottotietolau- on vaikeutunut.
suntoja syviillisempi4 selvi
tyksia tekeveSuomenLuottotutkimus Oy on otettu alalla
myonteisestivastaan.Luottopaallikoidenmukaan sen kal- Luottotietotoimistot
taiselle toiminnalle oli selva kovakorvaisia
markkinarako. LuottotutkiHaastateltavien mielesta
muksen analyysia pidetaan
tarpeellisena varsinkin suu- luottotietotoimistojen kyky
remmissa kaupoissa, joissa asiakkaankuunteluun on vaasiakas tarvitsee tavallista javainen. Suurimpana kuiluenemmanluottoa. Anallysin na asiakkaantarpeidenja toi-

miston antaman palvelunvalill6 on jo ede[a mainittu
tase- ja tilinpaatdstietojen
puuttuminen tai niiden vanhentuneisuus.Toimistoja on
pyydetty niin suullisestikuin
kirjeitsekinhankkimaantaustatietoja nykyistatehokkaammin. T6mA kaikki on kuitenkin ollut taysin tuloksetonta.
MitaAn muutosta parempaan
ei ole tapahtunut.
Luottotietolausunnot eivat
aina ole osoittautuneettaysin
luotettaviksi.Ede[a jo viital
tiin siihen,ette lausuntojaannetaan tarkistamatta yritykja johdossa
sen omistuksessa
mahdollisesti tapahtuneita
muutoksia.
Lausunnoista
huomaamydssen,onko luottotietotutkijalla ollut kaytetuvissaan tilinpaatos-ja tasetietoja. Josniita onkin kaltetty, ne ovat saattaneet olla
puolitoista vuotta vanhoja.

i
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Lausuntojensanontoja pi- keampi koulutus ja hywako- nrin vinkki on selvitEa, pysBoniteettilukujen asemesta
detaanymp:iripydreina.Luot- kemus alalta, ja palkka olisi tyyko yritys esitHmaiin min- luottopaalliktitkaipaavatsuotopAallikot haluaisivat lau- sen mukainen. He erikoistui- kaanlaista toimintasuunnitel- malaisiin oloihin soveltuvaa
suntoihin konkreettisialuku- sivat syviillisempienja perus- maa ja budjettia.
rankingJistaa. Sellainenhan
ja, kuten esimerkiksi ne teellisempienlausuntojenanon kansainviilisestiolemassa,
markkamaaraisetrajat, joissa tamiseen. Nuoremmat tutkija siihenmydsmuutamatsuotutkittavalle asiakkaalle kat- jat sen sijaan keskittyisivat
malaisittain suuret yritykset
sotaanvoitavanmyonaa luot- pientenja kulutusluottotyyp-Boniteettiluvut eiviit
luokittelevatitse asiakkaitaan
toa. Tarkeitai olisivat myds plstenluottojenvaatimiinsel_ vakuuta
naiden maksukaf H)tymisen
toimialoittaisetosto-ja myryn- vityksiin. Lausunlojenhinnat
perusteella.Miksei tdllainen
Luottotietotoimistojen
risaamistenkiertopiiivienver- tulisi porrastaa lausuntojen
luokitus voisi olla kansallitailut, nykyisu tarkemmatva- laajuuden ja perusteellisuu- kayttamiin boniteettilukuihin nen,julkinen ja sitenkaikkien
suhtaudutaanvarauksellisesti. hyodynnettavissa.
kuusselvittelyt sekA tiedot den mukaan,
asiakkaan maksutavastaverLuottopaallikdt
uskovat Boniteettiluvut kertovat jorattuna alan keskimiiiir?iiseenluottotietolausuntojen tule- tain vain yrityksen sen hetkimaksukaltantoon. I-ausun- van syviillisemmiksi,jos toi- sestatilanteesta.Niita ei voi
nossaolisi mainittava,kuinka mistojen tutkijat erikoistuisi- verratasenenempAayrityksen Luotonohjauskoulutusta
monelta tavarantoimittajalta vat toimialoittain nykyisen aikaisempiin vaiheisiin kuin myyjille
yrityksenmaksukaiyttiiytymis-maantieteellisen
tyonjaon ase- muiden samantoimialan yrita on kysytty.
Myynnin ja luotto-osaston
mesta.Heidan mielestaantie- tysten lukuihin. Vaatisi piLuottotietolausuntojenhin- toja eri toimialojen sisiillS demman aikava[n seurantaa, vdlinen suhde ja tyonjako
taa pideHan periaatteessa vaihdetaanpaljon vilkkaam- jotta bonitteetiluvuista voisi ovat luottotoiminnan ikuikohtuullisena,joskin harmi- min ja tehokkaammin kuin rehdajohropaat6ksia.
suuskysymyksia.
Intressitkun
tellaansi€, etta korvausper! paikkakunnittaineri yritysten
taan sovituntoimitusajanmu- viili a. Sita paitsi kullakin toikaan, vaikka lausunnonanta- mialalla on omat vertailulumiseen olisi mennlt todelli- kunsa,jotka alaatuntemattosuudessaenemmanaikaa.
malle eivat hetkessaavaudu.
Toinen hinnoittelun puute
on se, etta hinta pysly samana, vaikka palveluntasovaihtelee. Saman hinnan joutuu Uusista yrityksistii
maksamaanniin perusteelli- saatavatietoa
sesta,monisivuisestalausunnosta liuin lyhyesE maininLuottotietotoimistot eivat
nastakin.Hintaa olisi porras- nykyisin pysty
kerlomaanuurettava toimitusajan listiksi sista yrityksista
mi&iiin tasmyos lausunnonlaadun mu- mallisu. Ne
antavatvain ymkaan. Virheellinen lausunto paripydreiH
lausuntoja, joipitiiisi voida palauttaatoimisden mukaan "yrityksen metolle takaisin.
- Lakimiesapua
nestyksesaei tilssii vaiheessa
140ma.$sa
Haastateltavat ovat yksi- pystyta
sanomaanmitaanvar- 7 :r"sianrunti
ja vararu()ntana
mielisia siiu, etta tarkeinta maa"
tai etta "yritys elaa taluottotietolausunnoissa on loudellisesti
jarjestetyissa
\vd:i tietopakerri(921).J.10
5,i6
ja
niiden luotettavuus syviilli- oloissa".
syys.Jos tassAtapahtuu kehiOn tarkeAa saada tietiia,
ayste, siita o aan valmiita mika on omistajien
tausta,kemaksamaan.
" / I N T E K N - A T I O N Ao I\ -.
nen palveluksessa
he ovat olleetja missabhtavissii.Ei riita, etta on hyva ammattiihminen ja hallitseeteknisen
lirlkijoiden resursseja
osaamisen, tarvitaan myOs
pamnnettava
liikkeenjohdollista kykya ja
taloudellistatieHmyste.Ty6nLuottotietolausuntojen ta- johtajataustallaei ote mitaan
son parantamiseksiesiteuan, takeita siita, etta pystyy mytis
etta toimistojen tutkijoiden johtamaan ja kehittamaan
toimet jaettaisiin "vanhem- yritysu.
piin" ja "nuorempiin". VanYhH HrkeAaon kysya,onhempien luottotietotutkijoi- ko perustetullauudellayritykden toimiin vaadittaisiinkor- sellii liikeideaa.Hy/A kalran-
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ainakin lyhyell5 tahEyksella
tahtovatkaydaristiin. Myyjille on tietysti tarkeaasaadaaikaan mahdollisimman hyvia
myyntituloksia.Vaikuttaahan
seniin koko myyntiosastontai
myyntikonttorin tulokseen
kuin yksittaisten myyjien
kukkaroonkin. Mitalin toisella puolella ovat kuitenkin
luottomyynnin rahoituksen
yritykselle aiheuttamat kustannukset.
Asiaan on yritetty saada
parannustaniin ulkopuolisten
konsulttien tarjoamalla yrityskohtaisella koulutuksella
kuin myynti- ja luotto-osastojen saanndllisillapalavereillakin, joissa myyntihenkil6stolle on pyritty opettamaantaloudellistaajattelua.
Luottohenkilostdnkeskuudessaon lisiiksi pitkaan pohdittu ajatusta erityisen, nimenomaanmyyjille tarkoitetun luottotietolausunnonlaatimisesta.Siinayrityksistaannettayaluottotieto pyrittaisiin
kiteyttamaan mahdollisimman lyhyeen ja havainnolliseenmuotoon, jotta vailla taloudellista koulutusta olevakin sen vaivatta ymmartaisi.
Tauainentietopakettivoisi olla luottotietotoimistojenlaatima ja sen saisi atk-paatteella
yritysten
esimerkiksi eri
myyntikonttoreihin.
Nykyisin myyjien on periaatteessaensin otettava yhteytta yrityksensa luottoosastoon,ennenkuin ne voivat lahestya jotain potentiaalista asiakasta kauppojen
toivossa.Kaytanndssanain ei
kuitenkaan aina tapahdu,
vaan kauppaaaletaanvalmistella selvittamatta asiakkaan
luottokelpoisuutta. Jos asiakaskaupansolmimisvaiheessa
osoittautuukin luottokelvottydstomaksi, valmistelevasta
ta on aiheutunut turhia kustannuksia.
Liisa Strann
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Luottopiiiitliktiiden
terveisetluottotietotoimistoille
1. Ponnistelkaanykyistiienemmiintilinpaiitos-ja tasetietojen
saamiseksitutkittavilta asiakkailta.
Harkitkaa luottotietotutkijoiden- miksei mydstoimistojen
erikoistumistaloimialoitrain.
3 . P y r k i k a al a u s u n n o i s s a nanj aen t a s a i s u u t e e n .
,l

Pyrkikaa lausunnoissanneluotettavuuteen.Jos ette ole
varmoja, sanokaareilusti, etta ette tieda.

5 . Tallettakaamydsyritystentilinp:iatos-ja tasetiedotatklle.
6 . Kouluttakaaluottotietotutkijoitanne.Luokaa vanhemman
ja nuoremmantutkijan toimia.
7 . Pyrkikaa pitamaanlupaamannetoimitusajat.Jos ette pysty, Iaskuttakaatodelliseneikii tarkoitetuntoimitusajanmukaan.
8 . Yrittakaaluoda kanavia,joiden avulla saisittetietoa uusistapahtuneistamuuta yrityksistaja yritystenomistuksessa
toksista.
9 . Rohkaistukaasitoutumaannykyista enemmanlausuntoihinnesanomallasuoraanja valttamallaalantotuttuja fraaseja.
1 0 . Harkitkaa erityisen,myyjille tarkoitetun, suppeanja havainnollisenluottotietolausunnonlaatimista.
1 1 .Harkitkaa suomalaisiinoloihin soveltuvanyritystenjulkisen rankinglistan laatimista.
Luottakaa siihen, etta palvelujenneostajat ovat valmiit
maksamaanlaadusta,

Eurooppa-instituutti

Yhdenryva
Eurooppaon ollut taja, joka valmistelee
instituu_ taan keskittyva seminaari
\' me
puhutuim_ trn tarloamankoulutuksen
si_ Informaatiopalveluon erito_
.i(uukausien
se_ vuaamyds kansainviilisi2i
pra alheita Suomessa.Eu_
luoten tutkimusta palvelevaa.
kaiapulaissihteeri.
jonka vas_ tonvalvonta ja
rooppaa.on lahesryttyniin ruulta
perinrakysy_ Olen tydskennellyt
o_ntoimistonpyoritta- myksta.
heinii_
.
runruufln. politiikankuin ta_ mlnen.
lnstituutti tekee kuun
puolivalistaEurooDDaSyksynkuluessatydn_ omten
rouoenkln naikdkulmasta.
tutkimustensa lisaksi lnstituutin
Kannatusyhdis_
useastl on todettu Suomen
ryKsentoiminnanjohtajana
ia
Iehrryksenolevan kiinteasti
nuomannut, etta Instituutti
sldoksissa
Eurooppaan,
intes_
herarlaahiljaisimpaan
kesiiai_
raatroneteneminenseka sen
raa-nkrnrunsaastikiinnostus_
_
YatkutuksetEuroopanyhtei_
ta la odotuksia.Useissayh_
t6n ja EFTA:n v?iliseenkans_
reyoenotorssa
on tariottu ins_
sakaymiseenheijastuvatSuotrtuutille koulurusyhteistyota.
men talouteenja yhteiskun_
LrsaKstmonet kotimaisetia
Samoin Neuvostoliiton
ul komaisettahot ovat halun_
muun ItA-Euroopankehitys
ne€r tutustuainstituutintoi_
roK(aavatmaammetoimin_
mrntaan,
lst6a. Eurooppalai_
Eurooppa-Instituutinkavnvormakaskorostumi_
nistys.vaiheen
ongelmaon ra_
on lisiinnyt nopeastiEu_
norrui(sen jarjestaminen.
raa koskevan tiedon tar_
Alusra alkaeninstiruuttipvr_
)uomessa.
kl sangen laajaan toimin_
EuJoopantutkimustaja siitaan, joka nieleerunsaastira_
n luttyvaa koulutusta varh3q Insrituutin ajkuvaihe
on Turkuun perustettu
ajorttuuIisaksiEuroopanin_
oppa-lnstituutti.Se on
tegraationkannalta kiihkeim_
yrs.en
paan aikaan.Varojenhankki_
.kannatusyhdistyk_
yllapitiimii- tutkimus_,
mlnen
..tapahtuurarjoamaila
us- Ja lnlormaatiopal_
yflryt(sl
e Ja yhteisdillemaktuottava laitos. Insti_
sultrstayhteistydrakoulutuk_
tavoitteiksi on maairi_
sessaJa tutkimuksessa.
Eu_
rooppa-Instituutinkannatus_
Palvella elinkeinoelAmiin.
yndrstystoivoo saavansa
io
:rsenvallan ja etujarjestd_
kaynnjstysvaiheessatukea
S € k d akateemisen
akateemi""+,,*r-:
tutki_
mydsjulkiseltavallalta.
. sekiixsel Ja opetuksen
tarpeita
Toiminnanja organisaation
edrsraaniiden vZilistiiyhvaKlrnnuttua
Instituuttisiirtv_
sa aloittaa myds kurssisih_
myds tilauksesramaksullisia neeturkulaisten
korkeakoulu_
Yllapiraraja koordinoida reert_
t u r kj m u k s i ay r i t y k s i l l ei a v h _ Jen yhteyteen. periaatteena
integraatioon , Tirlevan syksyn kuluessa teisdille. Vaikka insrituutti on, etta alkuvaiheessa
instiyvaa tutkimusta ja tutki_ Kaynnrstyy Eurooppa_Insti_suorittaa
tilaustutkimuksia,t.uurtiapydritraakannatusvh_
tuutrn kouiutustoiminta,
TL_ varstnalnenyritystenkonsul_ drstysyhteiskunnantuellaja
Suunnitellaja harjoirtaa russa.jarjestetaan
neljii kaksi_ torntrei kuulu instituutin
toi_ myonemmrnvaltio kannatus_
parvalstaseminaaria,joiden
io- Ja taydennyskoulutusta
yndrstyksen
mrntaan.
tuella.
atheet ovat: EC ja vAhituis_
Eurooppa-Instituutin Kan_
Instituutin Iiihdettyiikun_
Harjoittaa julkaisutoimin_ kauppa.EC ja elintarvikereol_ natusyhdistyksen
hallitus on noria kayntiin, voidaansille
trsuus,EC ja kujjeruksetseka
tehnytperiaatepAaitdksen,
etta asertaaentistakunnianhimoiLuodaja ynapitaakansain_ E c . J a k u n t a s e k r o rLi .i s i i k s i Insutuuttton
semptatavoitteita.Mielestani
koulutusyhteis_
jarjest,ia
yhteyksia vastaaviin lnstltuutti
luentosar_ tyossa eri korkeakouluienotrsi kehittelemisen
arvoinen
ja usei_ Iaydennyskoulutuskeskusten
l a i t o k s i i jna t u r k i j o i h i n . .;anrurooppa_asioista
aJatus aloittaa yhteistydssii
ra yksirtaisiayleisdtilaisuuk_(anssa-,
mikali tarvetta tallai- JonKtntorseneurooppalaisen
. Eurooppa-Instiruutti ra_ sta.Joissakasitellaan
tolttaa toimintaansatoimek_ Irn, politiikkaan kujttuu_ seen rlmenee. Instituutti on lnstttuutinkanssa'EurooDpa_
ja talouteen saanut
tutkintoon'johtavakoulutus.
tannolsta ja seminaareista lrrttyvia
mycis
aiheita.Syksynl9g9 denottoja. tallaisiavhtev_
natavillapalkkioillaja mak_ arkana
voisiolla MBA_tasoa
.ruri(rnto
Eurooppa_lnstituurti Dokumentaatioslna
la. lrrke-elaman
voisi
ja
Ja
olla suuntautu_
lahioituk_
infor_
toistak)rynmentamaatiopalvelut
misvaihtoehtoina
ura.sekAavusruksilla.lnsri_ JarJestaa
ovat
vaikkaoa:
instituu_
yiersoletarkoitertua
tilaisuut- un keskernen
uuirn-- kannatusyhdistyksen
tehtava.Toimin_ kaupallinen-, oikeustieteejli_
ra..Kevaan1990kuluessaon
nan perustanaon Tirrun vli- nen-ja yhteiskuntarieteellinen
Er(katrstoilla
on talla hetkel- oryelmassa
lisaa kaksipaivai_opistossa
t- roiminnanjohraja,ionka sla
sijaitseva
Euroooan IrnJa.Tallaisetnakymdtovat
semmaareja.
aJankohraisia
!hta.vdn,ton hankkia insti- kln_.palveluja Naista aina- yhterscin dokumentaatioi<es_
kuitenkinaika!
kiisitrejeva.Kus,
Lruullerahoitus.kehitys
$ntaan
viiden_kuudenvuo_
toimintaa
insti_
- Jonka
ioh_ pankkr- ja vakuutustoimin_
tuuttl entisesHan tehostaa. den Paasta'
olli Korhonen

Lakitoimikunta tyiiskentelee
intensiivisesti
Parhaillaanon oikeusministe- asettamisen suhteen [saa peusolennaisestitastakarsisi. sittemmin eteneenormaalissa
2. Ehdotuksenmukaanvoi- jarjestyksessa. Samanlainen
ridssa kasitelavanii laaja rii- joustavuutta. Tasta saattaa
ta-asian oikeudenkayntime- mydsseuratakasittelynhidas- taisiin kaikki ne asiat, jotka asetteluhan vallitsee jo nyt
nettelynuudistamistakoskeva tumista ja yleista byrokmti- nyt voidaan ratkaista maksa- konkurssimenettelynkohdallakipaketti, jonka tarkoituk- soitumista.Summaarisenme- mismaarays-tai lainhakume- la, jossa monenlaisetmaarasena on alioikeusmenettelyn nettelynmaksuja maarataes- nettelyssa,summaaristame- ajat lasketaan hakemuksen
uudistaminen ja yhtenaisa- sa tulee huolehtia siiH, ettei nettelyAkoskeviensaanndsten jatHmisesta silla avoin ehminen. Oikeusministerict
aset- saatavan periminen yleensa mukaan ratkaistakirjallisessa dollisesti,etta oikeudenk5ynti jo 27.5.1981
tyoryhmanval- kallistu eiki pienten saamis- menettelyssAhaastehakemuk- nin my6hempien vaiheitten,
mistelemaan uudistusmenet- ten velkomistaestetiiliiallisil- senja vastauksensekaniiden asettamisenja velkojainkuuyhteydessaesit€ttyjenasiakir- lustelun ratkaisuun liittyy
telya, joka on varsin laaja, la kustannuksilla.
l. Mietinndssa pidetaan jojen perusteella.Riita-asian taannehtivaelementti.
kuten yhdistyksemmelakitoi4. Palveluperiaatteenmumikunnan puheenjohtajaTi- tarkoituksenmukaisena.etta kiisittelyn eteneminenralmisjaii
kaan
olisi johdonmukaistalikokonaisuutena
menettelyssa
telussa
mo Meki kevatkokouksessasummaarisessa
kaytumassaanpuheenvuoros- olisivat kaytdssa ainoastaan epiimiieriiseksi ja prosessiin sataviranomaistoimintoja fosa totesi. Valmistelun tassa postitsetapahtuvatiedoksian- sisaltyy runsaasti tulkinnan- rumin osalta siten, etta juttu
vaiheessaoikeusministerioon to tai ns. haastetiedoksianto. varaisuuksia.Pelattavissaon, siirretiiiin viran puolesta,jos
pyyianytseitsemaltatoista
(17) Kun
maksamismaarayslainetta lopputuloksensaaminen osoittautuu,efie v€lallinenon
eri yhdistykseltakannanotot tiedoksiantoakoskevaasaan- voi kohtuuttomasti lykkaan- muuttanut esimerkiksivelkailmoittamastaan
muu- tya. Prosessin eteneminen kirjassa
lakiesityksen jatkovalmiste- ndsu joka tapauksessa
luun vaikuttavista kysymyk- tetaan, eikii postitsetapahtu- saatettaisiinvarmistaaesimer- osoitteesta,mutta ei ole pitiisista ja alkukesan helteissa van ja viranomaisentoim€sta kiksi siten, etta homioistui- nyt velkojaaajan tasallaolinyhdistyksemmelakitoimikun- ensisijaisestihoidettavan tie- men tulisi hankkia Ysstineet paikastaan. Tiillainen siirto
ta valmistelija antoi lausun- doksiannon myiis maksamis- tiukoissatai ainakin rajatuis- on mahdollista hallintometonsa,jonka paakohdatolivat miiiriysmenett€lyssii voitaisi sam,ieleajoissa.Ehdotetuissa nettelyssaja myds siviiliasiHytantdonpakatsoa edesauttavanuudis- saanndksissaei ta[aisia oh- oita koskevassa
seuraavat:
Alioikeuksien kasiteltavisu tuksen yleistavoitteid€nsaa- jauksia anneta, vaan mietin- nossa.
Lisiiksi haluamme huoriita-asioistatuntuva osa kos- vuttamista?
tdon sisaltyy ainoastaansuomauttaa seuraavistayksityisperimistA.Viime
Kiinteista
haasteajoista situksia.
keesaataYan
3. Ehdotuksenmukaanasia kohdista:
vuonna oikeuksiinsaapuneis- riita-asioissaluovutaan.MakEhdotuksen mukaan tuoon tulisi vireille jo silloin, kun
ta riita-asioistaarviolta puo- samismaaraysmenettelyssa
lessa on yhdistyksemmepii- asian luonteestajohtuvia ly- haastehakemus toimitetaan mioistuimellesiirtyy joitakin
riin kuuluva yritys osallisena, hyehkojamaaraaikoja.Liihes tuomioistuimen kansliaan. taltantOdnpanoon luettavia
maksamismaarayksien koh- 30 qo asioista jaa sillensa, Asia voi siis olla vireillii tuo- toimia maistraattien lakkaudalla vastaavaosuus ylitaa mutta tama johtuu verraten mioistuimessa,vaikka vasta- tuksen johdosta. Jos tuomiharvoin velallisenvastustami- puoli ei ole siita tietoinen. ossa maArat5An saaminen
kolme neljannesu.
Ehdotettu riita-asiain oi- sesta.Osa sillensajaamisis6 Mietinnossakatsotaanehdo- maksettavaksisen vakuutena
keudenkayntimenettelynuu- johtuu maksusta,mutta suu- tetun saAntelyn parantavan olevasta kiinteasta omaisuudistus on voittopuolisesti rin syy ovatvirheellisetosoite- kantajan oikeusturvaamuun desta,katsotaanomaisuusvamyonteinen ja yhdistyksem- tiedot tai se, ettei velalista muassa niissii tapauksissa, littdmasti ulosmitatuksi (UL
6 $:ssii joissa vastaaja viilttelee tai 4:2.1$). Saannoksen3 mome nakeesenpikaisentoteut- maksamismaarayslain
piiiviin
miiiiriiaannetussa
30
suorastaan piileksii. Vireille mentin mukaan tulee omaitamisentoivottavana.Toisaalta menettely yksinkertaistuu jassa onnistuta muutoin ta- tulo ei kuitenkaankeskeyttiiisi suuden m)ryntiapyytaa uloshakijan kannalta ja kustan- voittamaan.Jos tuomioistuin yleista saamisenvanhentumi- ottomieheltakahden kuukaunukset alenevat,kun esimer- huolehtisi saantitodistuksin saikaa. Vanhentumisenkat- den kuluessatuomion lainvoi
kiksi yksipuolisen tuornion tiedoksiannosta,ei kategoris- kaisee sellainen maksuvaati maiseksi tulosta uhalla, etta
voi saadapelkiissSkirjallises- ta miiaraaikaatarvittaisi. Sil- mus tai -muistutus, joka on ulosmittausraukeaa,
Vastaavamahdollisuus on
sa menettelyssa.Toisaaltavi- loin kun tiedoksiannon toi- tullut velallisentietoon, seka
ranomaistoimintojen Isaan- mittaminen uskottaisiinhaki- myds vaatimusta koskevail- nykyaan lainhakumenettelystyminen merkitseepalvelupe- jalle, voitaisiinsiihenyarattua moitus viranomaiselle,silloin sa, jossa ulosmittauserikseen
riaatteen laajenemistajulki- aikaa hyvin pidentiiii kahdek- kun velallistaei tavatatai ha- maarataan eika toimenpide
si kuukaudeksi ilman, etta nen olinpaikkansaon tunte- ole sidoksissavelkojan aktiisen vallan piirissA.
Yksityisenvelkojankannal- mitkaan maksamismaarays-maton, ynna vieH saamisen visiin maaraaikaistoimiin.
Ehdotettu kahden kuukauta on merkityksellista, etta menettelyaluotaessatarkeana perimiseksi kaynnistetyt tayden maaraaikaon liian lyhyt
tuomioistuimenmahdollisuu- pidetyt periaattet karsisivat. tantdOnpanotoimet.
kasityksen erilaistenvelkojalle valttamatYhdistyksen
det ohjaukseenja neuvontaan Nain vAltyttaisiinmonilta saparanevat.Myos tuomioistui- massaasiassanlt esiint)-vilta mukaan vanhentumisenkat- tomien teknisten selvitystoimen harkintavallan lis66nty- uudishakemuksilta.Ei myos- kaiseminentulisi liittye pedn- mien hoitamiseen. Ottaen
minen tiedoksiantotapojen kaan ole luultavaa,etta mak- tiiii kosk€van asian vireilletu- huomioon kiinnityksensinanno- Ioon edelltttaen, etta juttu sA aiheuttamat tosiasialliset
valinnan ja maarAaikojen samismaaraysmenettelyn
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rajoitukset velallisentoimintaYapaudelle
tulisi miiiireaika,
jos sellaistayleensevoidaan
pitAdtarpeellisena,
asettaaviihintiirin kuudeksi kuukaudeksi.
OK l5:4 $:nmukaanon asianajajan tai yleisen oikeusavustajan esitettavavaltakirja
ainoastaan,jos tuomioistuin K€sd on jo mennyt, mutta hyvakkaat huolineet meita herrat.
niin maaraa. Suomalainen muistot oYatjnljellii. Kenellii kyltiinsii. Vaikka meillii oli
Ryhdyimme harhailernaan
oikeusjarjestelma ei tunne kuumempia,kenelliitaasjiin- viela kravatit kaulassaja hiki- tiettomassasaaressa.
Huvilo!
asianajajapakkoaeika asia- nittiiviimpiii. Niiin vanhem- sin napeinpuristamanipullea ta siellAkuitenkin nAltti olemiehellemeillii asetetaerityi- milla piivillii keiintly kats€ pikku salkku oli varsin tar- van riittavasti. Sanansataitasia kelpoisuusvaatimuksia. herkiisti menneeseenaikaan. keannAkdinen.Sen&ianmeita vasti sovittaen R. hellytti
liromioistuin voi yhdistyksen Oikeaan vanhan hl'yen ajan neuvottiin: 'Ajakaa tuota tie- eraala matamilta nipun neumielestaluottaa muuhunasia- pitkiiiin, kuumaankesii,injos- ta nelsen kilometrii, niin siel- voja, eik?iaikaakaanniin
seimieheen yhta lailla kuin kus 1970-luvunalkupuolella. ta jos veneensaatte,olette jo soimme paamaaramme
ulkoasianajajaan. Luottamuksen
melkeinperilla."
ovella. R. napautti koputukpuuttuminentuleemolempien
sen.
ryhmien kohdalla perustella.
Kun otetaan lisiiksi huo- Gumbostrandiin
Saarenpeto
mioon, etta valtuutusta voi
Oli heinAkuu, houkutteledaan taydentaatai siita esittaa
Tie sen kuin kapeni, asu- Viime hetket
[saselvityksiaja mydsseseik- vimmat lomailmat. Muilla,
la, etta asiamiesvoi tietyin vaan ei itsellani. Paahduin muksetkin katosivat. Kaikki
ViimeisHan nyt tulee palkedellltyksin ottaa paamiehen- marmorisessapalatsissaluot- loppuu aikanaanja niin tiesa puolestaYastaantiedonan- toja valvoen. Merestii heijas- kin. Senpaassaoli iso ja syn- ka synneistani,tuumin. Jahtoja, on ehdotetunOK 15 lu- tuva aurinko porautui seinan keii huvila, aivanautio. Rltei- taamammeliikemies B. lataa
vun 4 $:n jAlkimmiiinen virke ja ikkunan lavitsekorventaen kdn l2ipi piiiisimme rantaan, varmasti oven liipi haulikolla
tydhuoneenpiinallisenpoltta- olimme ihan kohteemmetun- tai mahdollisestijopa "pystylrrpeeton.
Yhdistys on valmis salli- vaksi.
tumassa.ValissaoI vain puo- korvalla". Varan vuoksi vetayPyoriteltiin kaikenlaisiaru- len kilometrin ulappa, jota dyin R:n kapeidenhartioiden
maan oikeudenkiiyntikirjelmien esittamisenmyds istun- tiinijuttuja, tympaantymisen tuulen vire hyvaili.
taaksetoivoen, etta han ofisi
Iiiysimme rantalepan ja edes kovaluinen. Muuta en
nossa, jos erityiset s)ryt sita tunne vain voimistui. Hiukan
vaihteluntapaistaolin parem- sellaisessa
mauvat.
on kansalliseenta- ehtinytkaanenAAtehda, kuin
man puutteessaounastelevi- paan aina venekiinni. Niinpii riiputtaa mustaa salkkuani
LUOTTOMIEHET
nani, kun eraat asiakirjat oli nytkin, eika edes lukossa. hiukan eteen ja alemmaksi,
KREDITMANNEN T.y. toimitettava
Helsingin mais- Herra R. tuosta lausumaan: jotta edesne - no, jaakdon
Edelliiolevalausunto koski traatin haastemiehelle
tiedok- "Jos annatteluvan, lainaam- sanomatta- saastyisivat.
siis riita-asian oikeudenkayn- srantoayarten.
me taman." Jonkin asteinen
Jiilkeenpiiin en oikein tartimenettelynuudistamistaaliSuuri osa virkamiehistAoli paihtymys valtasi mieleni, kasti enaa muista tapahtuoikeuksissaja tiedoksiantoa lomalla ja nyt aukeni tilai- kun viranomainennoin Urke- mien kulkua. Joka tapaukses@rkoittavia ehdotuksia oi suus. Haastemies R. pyysi aa asiaa minulta tiedusteli. saistuimmenelistiian,haastekeusministerion tydryhmAn mukaansa todistajaksi! Ei "Kyllli firmammevastaa,ote- mies, liikemiesvaimoineenja
ehdotuksen jatkovalmistelua muuta kuin lupa paallikttltani taan vene," pAasi suustani. mina tuvan pdydan eAressa
silmalla pitaen. Oikeusminis- ja matkaan.KauasHsta jou- Vasta sitten ryhdyin ajattele- maistellenjuuri keitettya piteriO tulee mycis liihiaikoina duttaisiinkin, jonnekin Si- maan mita kaikkea "m6yk- kakahvia. Ilman kermaa ja
asettamaan
tyoryhmiinarvioi- poon perukoilleGumbostran- ky" sanooluvattomastakayt- sokeriakinsemaistuitaivaallimaan ehdotetunuudistuksen diin. Vilpoistenvesienaarelle. todn otostaJne.
selta. Liikemies allekirjoitti
henkilosto-ja muut taloudelTaidokkaasti R. sompaili
Yhta kaikki paatti tydnnet- kaikki dokumentit asianmuliset vaikutuksetalioikeuksit- punaisen Opelin ruuhkatto- tiin vesilleja itse nuorempana kaisesti. Rperrwtava helporain. Lakipakettiin kuuluvat man keskustanlapi iHa kohti. kiivin airoihin. Viitisentoista tuksen tunne virtasi kehooni.
rnycishankkeetpttyukirjaa ja Mellunmaessaoli ensimmili- vuotta oli vieriihtiinyt edelliPahojen tekojeni rangaistuomiota koskeviensiiannos- nen pysahdys.Thvoittelimme sesta kerrasta partioleirillA. tus, veneenluvattomallakaltten uudistamiseksisekii tur- edsta iskelmalaulajatarta.Ei Silloinkin vain muutamia ve- todn otolla hsattynA siirtyisi
vaamistointakoskeviensziiin- vain ollut kotonaja tuskin oli- toja. Ankaran uurastuksen mydhemmaksi.
ndstenmuuttamiseksi.Viime- si meille liverrellytkaan.Mut- jalkeen laskimmejylhan kalmainituistamietinnoistalaki- ta haastemiesR. olisi ollut liosaaren rantaan. Jokohan
Jukka Marttila
toimikunta antaa lausunnon ikionnellinen (ainakin mel- pahat tekoni rangistaan?I-ai30.8.1989.
kein) nimikirjoituksesta. Itse turilla riehui hirmuinen hurtLisaksi yhdistys on saanut olisin lepuuttanut hamarien ta, lieneeollut suoraanalenelausuntopyynndn oikeusmi- AlKlistojen katselussarasit- vassa polvessa Baskervillen
nisteridntyoryhmanehdotuk- tuneita silmiani.
koiran jilkeliiinen. Vaahtoasesta ulosoton realisointi- ja
Matkaa jatketriin ja paa- kin naltti pursuavankidasta.
tilityssaAnn0sten uudistami- dyimme GumbostrandinvilkHaastemies,kaiken kokesesta(OM 2,/89). Lausuntoa kaalle laiturille. Nyt olisi nut herra R., rauhoitteli: "Se
on pyydetty 30.11.1989
men- pAastavasaareen,missa koh- hyppaa kohta veneeseen."
nessa. Mika[ jasenila on teemmevietti kesaansa.
Ajattelin, etta sifien herra M.
vinkkeja lakitoimikunnan jAEi sevirkamiestenkunnioi- hyppaa myds ja veteen.Peto
senet ottavat niita miele[aan tus istu kansanriveissiiollen- oli nopeampija hetkessa
seoli
vastaanja antavat lisatietoja kaan niin lujassakuin uskoisi iljettavasti nuollut viran toija toivoisi. Eivat sipoolaiset mituksessa olevat Helsingin
mietinnOnsisallOsta.
t'l

Irhdistii
tiedote
Credit Justitia Oy:lle Helsingisra on ilmoitettu toimiston
h]\aksymisesta
American
CollectorsAssociationinjiiseneksi.
American Collectors Associationiin kuuluu 3 400 peri
mistoimistoa kaikkialla Yhdlsvalloissa,Kanadassaja 40
muussamaassa.
Paastakseenjiiseneksi Credir Justitia Oy:n oli taytettava
sittain tiukat liiketoiminnaf
lisetja taloudellisetvaatimuks€l. Jasenet sitoutuvat noudattamaan maailman suurimman perimisjdrjestonsaantdja, maarayksia ja eettista lalia.
Yhdistyksen jasenet hoitawat 1li 800.000liikkeenja luolonantajan luotto- ja perimisongelmia ja jarjestavat laajo
koulutusohjelmia seka
ia
luontonantajille ettii velallisille.
paatoimisto on
ACA:n
Minneapolisissa,Minnesotan
osaraltiossaUSA:ssa.

Yarmuuden
maksimointia

Nimitys
uutisia

Tirnsinkerran miekkosen,joPahansuopainen henkiki Oy Philips Ab:n reskontraka kaytti sekavy6taetta henk- GeiHhan ei yhdistyksessam- paahkdksi on
nimitetty
seleita- yhtaikaa. Varmuus me ole) saattaa aryella, etta 1.6.1989
Piiivi Kousa,joka aioli ilmeisestimaksimoitu.
uudelle jiisenelle annetaan kaisemmin toimi yrityksen
Tiedanpayhdistyksen,joka ymmartaii kuinka tarkan seu- luottoassistenttina.Tehtavasjiisenhakemuslomakkeessaanlan hiin on lapaissytja suuren saan han raportoi rahoitusp:iAIlikdlle.
vaatii kahden jasenen puol- armon osaksensasaanut.
toa. Onko-tamakin varmuuMitAhan, jos hakemuslopoistettaisiin
den maksimointia?Ettei jase- makkeesta
neksipaasepujahtamaanepa- puolto-kohtatykkAnaan?
toivottu henkild.
Vai onko yhdistyksenhalli
Nimimerkki:
tus epapatevatai epavarma
Armo Vuonna 1989
hyvaksyessaanuusia jAsenia
ja tarvitseekentanopastusta?
Risto Suviala on 1.9. alkaen
KyllA varmaanyhdistyksen
nimitetty Contant Oy:n kousaAnndtja muotoutunut kaylutuspaallikdksi. HZin siirtyy
tantri ovat riittavia osviittoja
tehtavaan Cashplan Consultassaasrassa.
ting Oy:sta.
Luulen,ettatodellisuudessa
kahden puoltajan vaatiminen
on jaanne niilta ajoilta, jolloin byrokratiaoli oikein oma
taiteenlajinsa.On sita kiiretta
ja vaiyaaihmisilla muutenkin
pidetynyhdistyksen
16.5.1989
aivan tarpeeksi, etta pitaisi
varsinaisen
keviitkokouksen
viela "suosittelijoita"jostain
alustajanaoli Cinzig Safiulla,
jahdata.
jonka esitelma julkaistaan
Luottolinkki 4/89 numerossa.

KOKOUSKUISU
luottomiehel- Kreditniinnen
r.y:nkokouspideriiiintorstoino7.9.1989klo
I7.00 olkoenHelsingissii
royintoloKctclon6kon
Kosinolh,oroite loivostokotu l.
Kokouksegso
kiisirelliiiin:
lf luovuteloon
diploni vuoden1989luoltonieheksivolitullehenkiliille,ioko_piriii nyiis kokourcsitelniinluotloolotn liiryviisrii oionkohtaiseito
oiheeslo.
2f Ho-llitukocn_leke_n_fi
ehdotustoinitusiohraicEskoluoyigen
io_puoltomo
volilseniseksiyhdisiykisen
kunnioiiiseneksi.
3) llluul osiot.
Kokouksen
iiilkeenyhteineniltapclo.
luottomiehet- Kreditmfinnen
r.y.
llollitus
HUOIUI!
Ennakkoilmoitttutuminen
ogqllistunigesto
kokoukseen/iltopololle
viineistfifinliistoino5.9.1987puh.653 l3l.

