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Kirjoitnjien lehdessd
esittdmdt mielipite et ovat
hei.dlin omi aan eiviit kii
vdlttdmriftA edusta
yhdisryksen kanna.

Juhlanjdlkeen
sujuijarjestelyiltaAn
odotetun
Yhdistyksemme
30-vuotisjuhla
puheetpidetpalkittiinja asiaankuuluvat
hillitysti, ansioituneet
oli kiisinkosketeltatiin. Myds tunnelmajuhlaviienkeskuudessa
va. Juhlaseminaarin
esitelmditsijciiden
sanomakansantalouden
l?ihes
riipaisevajaesitetyntilastaoli sensijaanpainavuudessaan
kaltainenalamiienjyrkkyys todellahiilyyttiivii.
Useiltatahoiltaesitettyviiittiimeon se,ettelamaruokkii itse
iheiien. Teme akaa niikyi sekii mikro- eli yritystasolla, efie
on
makro-eli kokokansantalouden
tasolla.Yritystasollakysymys
ja niidenarvostuksesta.
Pankitja erityiserityisestivakuuksista
liihteneetlaskemaanvakuutena
luottolaitoksetovat, syystzikin,
ja
kiiypiziarvoja.T:imekirisHa
olevienkiinteistdjen osakkeiden
investointeihin
ei yksinkeroleellisestiyrityksenliikkumavaraa;
taisestiole vakuuksia,vaikkaaikamuutoinolisi otollinen,kun
tasolla
tydtejahvaraavoi ostaaalletorihintojen.Kansantalouden
jo
vaikuff
aa
maariskinii
alkaasuurteollisuuden
huonovointisuus
ja jopapankkienluottokelpoisuusluokituksiin
ulkoteollisuuden
on entistiivaikemailla.Samoinkotimaistenvakuutusyhtididen
jiilleenvakuutusmarkampisaada
lisii2ikapasiteettia
ulkomaisilta
liikkukinoilta. Niimii seikatkiristiiv?itniiin koko kansantalouden
mavaraa.
jossa suorastaan
voidaankysyii,
Olemmeniiin tilanteessa,
kiiyloppuukoyritysrahoitukseen
sitoutuvakansallisvarallisuus
pienarvojenlaskiessa
niiinromahdusmaisesti.
Toivoasopii,ettii
rahoittajateivetliioitellullavakuusarvojen
laskullaajaisielinkelpoisiayrityksiii turhiin konkursseihin.
juhlavuosialkaakiiintyi lopuilleen.Uusi
Yhdistyksemme
vuosituomukanaan
uudethaasteet
niin jiisenistdllemmekin
kuin
koko talouseliimiille.
ja iloistapikkujouluaikaa.
Hyviitiloppuvuotta
Pertti Nykiinen
Paetoimittaja
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Luottom
iehet-Kred
itm?innen
r.y:n
la hotelIi
30-vuotisjuh
StrandInter-Gonti
nental
issa
Helsingissd
3.10.1991
Teksti: Kim Valkonen

Juhlatunnelmaaja uskoavaloisampaantulcvaisuuteenloi juhlakokoulcen
yhteydessiiollaen seminaarinpiiiipahajat kansliapiiiillikkii TeavoKallio ja
ylij ohtaja Sixten Korkmanjuhlivalle y hdistyksellemme.
Juhlaseminaarinalkua
odotellessajiisenille ot tilaisuustutustuavalokuvanaynelyyn, jossa yhdistyksen30vuotisentoiminnaneri vaihei
ta ja tapahtumiaoli esilletuotu
piihkiniinkuoressa.Lisaksi
esi[a oli luotto-ja perintiialan
yritysten j?irjestAmiipienoisneyttelyjossayritystenpalvelumuotoja markkinoitiin esitteidenja alansaasiantuntijoi
den avustuksella.Vakavaan
pohdiskeluunoli myds aikaa
ja peivanpolttavataiheet oli-

Yh.distyksen
toimirmanhistoriaaja eri vaiheitaesilletuotiin
vaIokuvaniiyttel! n merkeissA.
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vat varmasti useimpienkesPuheenjohtajaTimo Miiki
kustelujenaiheena.
totesi maksuhiiirididenja ni!
denmarkkamiiifu
iensuuruuden
Lamaiasenvaikutuksel lisaiiintyneenhuolestuttavasti
peiiaiheitakuluneenvuoden aikanaja
iuhlaseminaarin
ennusti konkurssien miieren
Juhlaseminaarin
avannut nousevanjopa liihes 8 00O.
yhdistyksemmepuheenjohtaPuheenjohtajaTimo Miiki
ja Timo Miiki toivotti paikalle ei tuntunut olevan kovin vajaluottoasiosaapuneetn.
130jzisentA
terve- kuuttunuitaloustulleiksi ja totesi luotto- ja ita pohtivan kdisityitryhmiin
perintiiasioidenpuhuttaneen mahdollisiinongelmienratkaipaljon ja niiden vakavuutta sumalleihin,mutta uskoi sitii
tuodunesille eri tiedotusviili vastoin Yirei[A olevan velkajohtaneiss?i
viime aikoina.
saneerausjarjestelman

P uheenj ohtaj a Timo M iiki toiyottamas saj ciseniti tene tullei ksijuh lasemi naarii n.

Ylijohtaja
Sixten
Korl<trwn
esifiAmdssd
kstsquksen
Sunmen
talouden
tilasta.

An si oitune i ta j ii seniii Luo tt omi es-v iir i n j akot i Iai suu.dessa.

vanmyonteisempiin
tuloksiin,
kunhanjiirjestelm?ihyviiksytaAn ja sen mahdollistama
kaytantdastuuvoimaan.

tyksemme lakitoimikunnan
ansiokkaantydn johdostaja
ketoi ettatoimikunnanehdottamiaparannuksia
lainsaiidanttiiin on huomioitulainmuuLainseedenttiuudislukset
toksia tehtAessa.
Han totesi
tarpeellisia
luottoalan
mydsettiijokaisellaluottohalongelmien
ralkaisemiseksi
linto-alallatyoskenteleviilliion
mahdollisuusvaikuttaakoko
Juhlaseminaarin
ensim- yhteiskunnan
tilaan.
miiinenpiiiipuhujakansliapiiiilLainsaadZintdmuutoshanklikkOTeuvoKa io oikeusmi- keita selostaessaan
kanslinisteritistAesitti onnentoivo- apli?illikkiiTeuvoKallio uskoi
tuksensa
30-vuotisjuhlia
Yiet- virei[A olevanvelkasanesraustavalle yhdistyksellemme, hankkeenolevanyksi tarkeimmuttatotesihetialuksiettaSuo- mistd. Tiimd mahdollistaisi3 Kokousvdkd perehtymiissti perintii- j a luottoalqn yritysten
mentalousei olejuhlakunnos- 00H 000 yksityishenkiltin tar i oamiin oalv elumuotoi hin.
sa.
velkojen saneerauksen
mikali
Kansliapiiiillikkti Teuvo laki astuisivoimaan1993,
Kallio kertoi lamalla olevan kutentiillii hetkela onkaavailsyv:iyhteiskunnallinenmerki- tu. Yrityksetjoutuisivatodottysja ettekaikkientahojenolisi tamaanebki tiimiinvuosikymyhdess?iponnisteltavajotta menen puoliviiliin saakka,
Kansliapritillikki
nykyinen kehityksensuunta koska etuoikeussaAnniikse!
TeuvoKallio
saataisiinko{attua. Hiin uskoi olisi uudistettavakokonaan.
pifimAssd
kuitenkin Suomentalouden
Kansliapaallikkii Teuvo
seminaarimeneviinparempaansuuntaan Kallio totesilopuksietteATKesitelmliii.
jonkin ajankuluttua.
alan tekninenkehitys vaikutPikaisetlainsiiiid.intiiuudis- taa olennaisestilainsaAdantdtuksetovat ta{peellisiakoska tydhiin, koska Suomenlainluottoalan ongelmia ei voida siiiidentdvoitaisiin kokonaisiinaa tulevaisuuteenodotta- suudessaan
siiftee ATK:lle.
maan ratkaisua.Kansliapiiiil- Tamamahdollistaisimytissen
likkd Teuvo Kallio kenoi vi- efiAyksityishenkilittja yritykreilH olevistalakimuutoshank- set voisivat tietojiirjestelm?in
keistajoilla pyritaiinyksinker- kautta ottaa yhteyfte esim.
taistamaanprosessioikeuden- tuomareihin
tai muihinvirankAyntimenetelmia
riita-asiois- omaisiinmuulloinkuin virkaToimitusjohtaja
sa.TemAkAytaintdasluisialus- aikana.
SeppoJyrkimt)
tavien tietojen mukaanvoikertomassd
maan 1.12.1993.
Han lisdsi Maksuieriestelmien
maksuvtilineiden
ettei ole olemassavain yksi kehittyminen
ia
ja
kehityksestd
teoria tai menetelmiijolla tulevaisuudennlikymiit
tulevaisuuden
ongelmatvoidaanratkaista,
vaan parhaimpiin tuloksiin
Mikfmistd.
LuottokunnantoimitusjohpaAstaain
vain kompromisseja tajaSeppoJyrkiimakertoitausja
tekemelle.
latietoaerimaksuvalineiden
Kansliapiiiillikkti Teuvo jiirjestelmien
kehirykseste
viiKallioesittikiitoksensa
yhdis- meistenvuosikymmenten
ai-

Tar kkaavai stq seminaariy leis6ti kuunt eI emassq esit eImiiii.

Varatuomari Liisa M anninen pitcimcissdjuhlaesitelmtid.

kana Suomessaja ulkomailla.
Hlin totesi kehityksen maksuviilineidenosaltavaikuttaneen
siihen suuntaaneta kateisen
rahankayttit on vahentynytja
"muoYiraha" yleistynyt varsinkin viime vuosikymmenen
aikana.
Toimitusjohtaja Seppo
Jyrkiima totesi saksalaisten
olevanedellaikavijditAmaksujarjestelmien kehittiimisessa
mutta lu€tteli Suomenja muiden Pohjoismaidenkuuluvan
k,irkijoukkoon varsinkin suoraveloitusj?irjestelm;in
kehittiimisessa.
Esiteltyaantilastotietoaeri
maksuviilineidenyleisyydestzi
eri maissa toimitusjohtaja
Seppo Jyftiima kertoi luottokorttialalla olevan tiukka
kamppailumarkkinaosuuksista, mutta totesi tyytyvAisena
yhtiiinsAedustamanVisa-kortin olevan selviisti kaytetyin
luottokortti.
Toimitusjohtaja Seppo
Jyrkiimii uskoo suomveloituksenja yhdistelmiikorttienkaytdn tsAantyYantuleYaisuudessa huomattaYasti,

Katsaus
Suomen
talouden
tilanteeseen

puheenjohtajaJan F ritsch
RuotsinKreditmannafdrbundetin
esiftAmdssd onnentoivotuksensajuhlivalle kakausyIeisii IIe.

Kunniajrisen Veikko Kauppi yastaamassayhdistyksen
toimintaan ja tilaa liittyviin fosytnyksiin.
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Juhlaseminaarin toinen
p?iiipuhuja ylijohtaja Sixten
Korkman valtiovarainministeridsta esitti puheenvuorollaan
katsauksenSuomen talouden
tilanteeseen.Ylijohtaja Sixten
Korkman toi esille huolensa
laman vaikutuksista Suomen
talouteenja totesi tilanteen
oleva vakavan.
Ylijohtaja SixtenKorkman

ketoi sekd valtion omien ettA
ulkopuolisten arvioitsijoiden
esittamien ennusteiden Suomen talouden kehityksesta
menneenpahastipieleen.Suomen talouson sytiksykierteessii ja oikeiden seka tehokkaiden keinojen ltiytaminen laman to{umiseksi on vaikeaa.
Suurimmat syyt Suomen
talouden nykyiseen tilarteeseen ovat Sixten Korkmanin
mukaanidanvienninromahtaminen,ldnsiviennintaantuma,
ylikapasiteetmetsAtuotteiden
ti maailmalla, vaihtosuhteen
heikkeneminensekiikorkojen
nousu ulkomailla. Suomen
Pankin muutaman vuoden
takainen paatds vapauttaa rahoitusmarkkinatjohti holtittomaan ja konfiolloimattomaan
luotonottoon. Ydtysten heikentynyt kilpailukyky ja kannattavuus pahentavat tilannetta entisestaiin sekA lisaAvat
tuntuvasti tyiitttimyyttii maassamme.
Mitk:i keinot liiiikkeeksi
laman torjumiseksi ja voittamiseksi? Ylijohtaja Sixten
Korkman totesi etta julkisen
sektorin menoja on leikattava
tuntuvasti,valtionlisdvelkaantumista on val€ttav?i,palkkakulut on jAiidyte$evAvAhintiiiinkin nykyiselle tasolle ja
Suomenhintatasoaon pystyttavA alentamaan.
Ylijohtaja Sixten Korkman
piti tulosopimuksensyntymistai ja hallituksen esittemien
saAstdlakienhyviiksymistii
edttain titkeanA koska muutoin Yaltio joutuisi ottamaan
ulkomailta yli 10 miljardia
markkaa lisAlainaa menojen

I loista kokousvrikeeinquttimqssa coctqiliq kok)ustauolla.
Ala.n yritysten naryttelyoli myds hyvin esilki.

kattamiseksi.Suomenhallituksessajokin aikaa sitten tehty
piiatiis markan sitomisestaEcuvaluuttaan,on erAidentahojen
esittAma vaatimus devalvaatiosta poissuljettu.
DeYalvaatiojohtaisiylijohtajaSixtenKorkmaninmukaan
vain siihen ettii ongelmat siirrettAisiintulevaisuuteen."Tarkoituksemme ei ole etta tulevat sukupolvet maksaisivat
meidiin sukupolvemmevirhepiiatdsten seurauksia, vaan
meidiin on itse kannettava
vastuu aiheuttamistamrnekustannuksista".
Ylijohtaj a Sixten Korknan
uskoo syd,ksykierteentaittuvan
ja talouden elpyYan l?ihitulevaisuudessa.Hiin pitiiii Suomea edelleen vauraana maana
jolla on hyvin koulutettu tydvoima, modemi pzidomakanta,
runsaat metsavarat ja toimiva
infrastruktuuri. Ylijohtaj a Sixten Korkman uskoo lisiiksi
llinsiYienninelpyvan hhiaikoina mika edesauttaa Suomen
kykyA nousta vallitsevasta
lamasta.
Ylijohtaja Sixten Korkmanin puheenvuoronjdlkeen paikalla olleilla yhdistyksen ja'
senillii oli tilaisuuskeskustella
seminaarin sisiilldstui cocktailia nauttien.

selle vieraalle SvenskaKreditmannafiireningen i Stockholmin puheenjohtaj a Jan Friischi1le.
JanFdtsch esitti yhdistyksellemmeonnentoivotuksensa
johdostaja
30-vuotisjuhlamme
totesi ettA Luottomiehet-Kreditmiinnenr.y. on suurin luottoalan jarjestd ja edelliikavija
Pohjoismaissa.Puheenjohtaja
JanFritsch lisiisi ettii yhdistyksemmeon toiminut esikuvana
ruotsalaiselleyhdistykselleja
ettA h:in arvostaa suuresti yhdistyksemmetoimintaaja vierailuja joita luottomiehet ovat
tehneetkuluneina vuosina.
Kreditmannafdrbundetin
puheenjohtaja Jan F tschin
esittamiin te ehdyksen jelkeen jaettiin kunnianosoituksenaLuottomiehet-viiri j iisenille jotka ovat toimineet ansioituneesti yhdistyksemme hyviiksi. Paikalla olleelta kunniajlisen Veikko Kaupilta kysyttiin hlinen mielipidefta:in yhdistyksentoiminnastaja tilasta. H,in rotesi yhdistyksentoimivan hyvin ja ettii syytAhuoleen ei ole. Kunnianosoitusten
jiilkeen seurasi illan kohokohta vuoden 1991Luottomiehen
julkistaminen.
Yhdistyksemme puheenjohtajaTimo Miiki kutsui esiin
vuoden luottomiehen nimitykJuhlakokous
sen saaneen Credit-Justitia
ia illallinen
vieraineen
Oy;n toimitusjohtaja Thomas
ia
Feodoroffin. Hiinen valintansa kriteerien kerrottiin olleen
Yhdistyksemmepuheen- kansainviilisten yhteyksien
johtaja Timo Maen avattua luomisenjaylliipitiimisen luonjuhlakokouksen
ja teva hoitaminen, luottoalan
varsinaisen
todettuaetteikokouksessa
ke- tuntemusta edistiive toiminta
siteltiiviAasioitaollut, hiinkut- ollessaanulkomaantoimikunsui esiin illan juhlapuhujan, nan ja hallituksen puheenjohvaratuomariLiisa Mannisen. tajana seka kehitt inyt johtaVaratuomariLiisa Manni- mansa perint?ialanyrityksen
nen kertoi humoristisella ta- toimintaa menestyksellisesti
valla yhdistyksenhistoriasta useidenvuosien ajan.
mainitsemalla esimerkkejii
Vuoden Luottomiehelle
kansainvAf
sistatapahtumista Thomas Feodoroff ille ojennetjotka oliYat ajaokohtaisiayh- tiin kunnianosoituksenataidedistystaperustettaessa.
Mielen- esine ja vuoden Luottomieskiintoayhdistyksen
toiminnan kunniakirja. Toimitusjohtaja
eri vaiheisiin varatuomari Thomas Feodoroffi n pit?iman
Manninentoi v,irittiimallaker- kiitospuheenjiilkeen, yhdistyktomustaanomakohtaisillako- semme puheenjohtaja Timo
kemuksillavuosienvarrelta. M?iki paatti kokouksen. Kojiilkeenyhdis- kouksen jiilkeen saimme nautJuhlapuheen
tyksemmepuheenjohtajaTimo tiaherkullisesta illallisesta sekii
Mi&i kertoi saapuneisia
onnit- tanssiaelAvainmusiikin tahdittelusiihkeistejoita oli tullut tamana.

mm. Englannista.Tiimlin jiilkeenhiin luovutti puheenvuoron illan ainoalleulkomaalai-

arkeen
Gwh\asta
yhdisuksemme
tai'
kolmikynnenvuotista
Vastikeen
onjuhlittu
eftemiksiluottoniehet
valta.
JokuvoiWsyA,
ia4aisetvain
iuhlivat,
voivastak,
haftiatlysysse
hnaan.Siihen
kunmuusuomipainuu
yhteisi$A
tapahtunissa.
HWd
mielialaa
eftAnytpiaiikinkohottaa
vu)tta.
takana
kolnekynnentii
hWaA
syyonnytisse,eftAonhan
solmia
onollutluonnollista
nikasta
aikaa
seonollut,jonkakuluesa
liikesuhteiden
lisliksi
nytjsystdwssuhteita.
perusteella
tuleevalitettavasti
hel'
Viineaikaisten
kokemusten
postisellainen
nerkitystd
ei
tunne,ettdihmissuhdevefuostoien
onko*eaaika
tiedosteta
tarpeeksi.
Vadnkinnytlanankeskelq
japy*iAotkmaan
januuttaa
kaikista
asennoitumistamne
tarkistaa
sifi sifi
tilaisuuksista
vaari.
Mitehajenpionihnissuhdeverkosto,
parennat
tietoia
aikaan
1ikeita
edellwkset
onsaada
iuurioikeaan
ia
voinsivantaa,
tunnen
neinmenesve
Jositsekin
WdWs'
Udsseen.
ninnanDeruse
lenentteihinkuuluuhallitUsiifikin.HalIitunIuottotoi
- leviee
tieto- hwetuihu0n0
notusuhtautuninen
tietoon.
Koska
peasti,
kAfitewesitun,ettiieihaiktaliike0ntetueee,
efteosataan
0ntarpeeksi
suuri,siwkersii
k0k0
toinintaa.
JoskeyftAwmishAii1
uutiset
ovat
maannaine,kutenedAtviinuikaiset
ia tapahtumat
osoittaneet.
Arvattavasti
nein
Mennyt
aikaon1llutkasvua
k nuuttumista.
jatkuutulevaisuudessakin.
Yhdisukse
enmeon oninaistasen
jesenistiin
pyswis6eruispiifteisq
nerkiftevin:
noninaisuus.
TetA
jotkut\udoksuvat,
muftanielesaniseon rikkaus.
Jesenenne
jaheidAn
koulutuksensa
vaihtelee
niin,
eritehtevisse
U1skentelevlit
japerehtyneitoimintaanme
laajaa
asiantuntenusta
eftAhetuovat
osoitti,
eika
We, joskusverikwAkin,kutens1-vuotisiuhlamne
lanaavoivoteltukaan.
siel6paljon
lntercontinental
Ballroom
oli sopivan
arvoksja
HotelStrcnd
jailla isi e.SaIfiWi
juhlakokouksel|e
yhdistyksen
tunnelnallinen
ja juhlatanineisiin
Ehesviineis6paikkaa
my,tenkutsuvieraista
pukeutunei$ajesenistd.
qsanottajaneere
juonineen
tukasi
tunnelnan.
Kunruokakin
oli
pani
parastaan,
tasokasta
kun
Mafti
Metsekedon
orkesteri
eisen
ia
jAihyvA
nieli.
tarvinnut
tyhjeetanssilattiale
soitella.
Juhlista
tehtevesseen.
Erikoisen
JuhlanjAriesqjAt
ofivatonnistuneet
j1kailanju1ntajatunnustuksen
kiitoksen
ansaitsee
JariNuorinko,
jasaiillantapahtumat
janatoiviirikwe juhlaan
luisknaan
k juhla
vietiinliipihuunorilhsawen.
3OvuotisiuhlalIisuuksiinkuuIuiyhdisvkse
njakokoalanhweksi
palki6eminen
yhdisukenviiila. VieH
uurastaneiden
henkil1iden
puol$talopuksi
lausua
vilpitfissiyhtuydessA
hatuan
viirinsaajien
inetkiitokset
hallitukselle
saitnastamne
tunnustulsesta
sekA
onjuhlasta.
nistuneesta
jekeenvoinkin
Toki
Teman
hwaenieleesiiftyerivijeseneksi.
jossanoisin
yhteisten
valehtelisin,
asioiden
kokonaan
sivuun.
ideven
pysyeajan
Vanha
senverran,
eftetuhdon
edelleen
suolaianottaa
joskuskenties
hernolla,
tafttua
WniiAnkin.
Pe ti Pennanen

K okousviikcd r entoutumassa eIiivAn musi ikift tahdittamana.

Uusilaki
takaisinsaannista
tuIee
konku
rssipes?i?in
1.1.1992.
voimaan
Yleistd
Laki takaisinsaannistakonkurssipeslilin tulee voimaan
1.1.1992.Uutta lakia soYelletaan niihin konkursseihin, joiden konkurssihakemus on tehty voimaantulopaiviin jiilkeen.
Ennen lain voimaantuloa
tehtyihin oikeustoimiin sovelletaan vanhan lain mukaisia
saiiinnitksia(Konkurssisii?inniin
46 pyki a).
Lailla kowataan nykyisin
konkurssisaiintdiin sisiiltyyat
takaisinsaantisaiiinnokset. Takaisinsaantiseiiinndsten nojalla voidaan peraytteiakonkurssivelallisen ennenkonkunsia
tekemiit velkojien oikeuksia
loukkaavat oikeustoimet. Takaisin saatuomaisuuskuuluu
konkurssipesa,in.
Takaisinsaantisiiiinn<iksillii
pyritiiiin tehostamaanvelkojien
mahdollisuuksia takaisinsaantiin ja siton lisiiiimiiiin velkojien viilistii tasa-arvoa. Takaisinsaantimahdollisuuksia lisiiA
erityisesti takaisinsaantiaikojen eli niiden konkurssiaedeltiivien matueaikojen pidentiiminen, joiden aikana tehdyt
oikeustoimet voidaan peraiyttAA. NZimA takaisinsaantiajat
ovat eri pituisia sen mukaan,
onko pe*iytetteve oikeustoimi
vastikkeellinen vai vastikkeeton ja kenen kanssa oikeustoi
mi on tehty.
Hallituksenesityksessiikorostettiin erityisesti puuttumis-

ta velallisen liihipiiriinsii kuuluvan (velallisen liiheisen)
kanssaennenkonkurssia tekemiin varallisuudensiirtoihinja
muihin jiirjesrelyihin. Liihei
siti ovat lain 3 pyk:ildssa sanotut henkiltit ja yhteisittj a saiitiiit.
Takaisinsaantiperusteita
koskevat sii.iinndkseton uudistettu.Laissaon ensiksikinyleinen takaisinsaantisiiiinniis, sen
5 pykiiliissii. Yleisen takaisinsaantisiiiinndksensoveltaminen edellyttiia vastaajan vilpillsta mielra. Muita takaisinsaantisiiAnndstojavoidaan
soveltaa,vaikka vastaajaolisi
vilpittdmiissamielessa.

4il8 $$
konkurssisiiiinndn
takaisinsaantisaanndst6t.
tt
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Miiiiriipiiiv?i. Pykiiliissa on
siiiinniikset siitA, mista p2iiv?istA vehllisen omaisuutta koskevien oikeustoimien takaisinsaantiajat luetaan (miiiiriipiii-

va).
MiieriipaivA on nykyisen
konkurssisaiinniintarkoittama
konkurssin alkamispliiv?i,eli
hakemuksenjAttiipiiivii e*iin
poikkeuksin.
tt

1r
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Leheiset. Pyktiliissii on

1 luku.
saiinndksetsiita, ketke ovat
Yleisid
sddnniiksidvelallisen lfieisia. Siiiinniikset korvaavatkonkurusisAiinndn46 $:nkohdansaiinndkset
siitii mihinvelallisen
sopimuskumppaneihinniihden sovelPykzilassii
Soveltamisala.
letaanpidempiii takaisinsaanon lain soveltamisalaakoske- tiaikoja.Takaisinsaantiaikojen
va saannds.Kun velallisen lisi&si kysymyksellAon meromaisuuson luovutettukon- kitysteerityisesti
todistustaakkurssiin,voidaanennenkonkasiiiinniiksiAsovellettaessa.
kurssiatehty, siniinsapiitevA,
mutta velkojia vahingoittaYa
r 6
oikeustoimituomioistuimen
- r ,
paatdkseuamiiiirata periiytyja ylimiiaintiimiin lain mukaisesti.
Maksukyvyttdmyys
Samoinvoidaan mafuAt?ipe- velkaisuus.Pykiiliissii mziiirireytymeiinmenettely,j,irjeste- teliian laissakaytetynmaksujoka on kyvyttomyyden ja ylivelkaily tai muutoimenpide,
Yaikutukseltaan
oikeustoimeen suudenkAsitteet.
Maksukyvytrinnastettava.Laki korvaa tdmyydelliija ylivelkaisuudelJ ' \

t o
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la on merkity$aiarvioitaessa, ratkaisevaa,onko oikeustoimi
Nyt annetaanmerkitystasille,
pereiyryyktioikeustoimiyleis- ollut velallisentekematai edes
onko maksu suoritettu aikaien takaisinsaandsAAnndksen
hiinen aloitteestaantehty. Sisemmin kuin asianomaisella
Kohtuuttomanedunperey- alallaja asianomaisten
mukaanvaiperiiytyykdpidem- ten vdlkojankin menettely,
noudatpainAtakaisinsaantiaikana
teh- esim. kuittaus,voi olla pykii- tymineh. Pyki assaon hhjan Ama kAytiinttihuomioonottaperiiytymiscitiiydentiivasiiiin- en on pidettiivii normaalina.
ty oikeustoimierityistentakai- liin dojalla perAytettiivissa.
sinsaantis?iiinntisten
mukaan.
Oikeustoimipedytyy vain, ndspalkan,palkkiontai sjihen
Arvioitaessavelanmaksun
etuudennriksun ennenaikaisuutta,
joissa velka
Pyki a ei vaikuta siihen jos toinen osapuoli tiesi tai ri nnastenavan
siltii osinkuin on irtisanottuvelallisenmakm a edellyryks e vehllinen hiinenolisi pit?inyttietiiii velal- peraiyu,iimisestii
voidaanasettaakonkurssiin. lisen maksukyvyttiimyydestii maksu on ilmeisesti eptisuh- sukyvyttiimyyteen liittyvillii
tai ylivelkaisuudestataikka teessasiihen, mite tehtyyn perusteilla,ratkaisevanaei
ja
oikeustoimen merkityksestii tyohiin muihin olosuhteisiin hallituksenesityksenmukaan
niihden
voidaanpitiiii kohtuul- olisi pidet*iva sanotun€raiinvelallisentaloudellisilleoloillisenale sekaseikoista,joiden vuoktymislausekkeenmukaan
si oikeustoimion sopimaton.
m:ituaytyY?i.?i,
vaan alunperin
A G
Oikelstoimen peraytyrniedellytettytie*ipeiivaA.
nen ei edellytii YelallisenvilMaksuvoiperaytyesloinE 1 r
pillist.ii miefte. Merkitystii ei
kin,
kun velkaaei ole maksettu
Lahjaolettama.PiiAsii:inttt
J- O
tr,
siis ole sillii, onko velallinen on, efte hkaisinsaantiavaati- epdtavallisinmaksuviilinein
Yleinen takaisinsaantipe- mieltiinlt aiheuttaYansa
vahin- van on neytett.iivaoikeustoi- eikii maksuoleennenaikainen,
ruste. Pykiiliisse on yleinen koavelkojilleen,tai siUA,onko men periiytymisenede[ytyk- jos se on suoritettumiiiiriillii,
joka voi hiin mieltiinyt oikeustoimen
takaisinsaantis?i2inntis,
set.Pykiiliisseon tiistii poikke- jota pes,invaroihinn,ihdenon
koskea kaikkia velallisen sopimattomaksi.
Tiime
aYa todistustaakkaseennds,pidettiivehuomattavana.
omaisuudestatehtyje oikeusTakaisinsaantiaika
on viisi joka tulee sovellettavaksisil- takaisinsaantiperuste
on uusi
toimia. Siitinntiseroaaerityis- vuotta.Josvelallisenleheioen
loin, kun konkurssipesiiviiit- ja perustuuyhteispohjoismaitilanteita koskevistatakaisin- on oikeustoimentoinen osa- tliii velallisenja velallisen
la- seen valrnisteluun,Siiiinnoksaantisiiiinntiksistiisiina, efie puoli, ei erityistiitakaisinsaanheisen valistA oikeustointa sen sisiiltii vaihtelee jonkin
oik€ustoimenpereytymisen tiaikaaole.
lahjaksi tai lahjan luonteisek- venan eri pohjoismaissa
edellytyksenAon velallisen
Ehdotuksen
mukaanratkaisi. Lahjaolettamaa
sovelletaan
sopimuskumppanin
Yilpillinen
sevaa
ei
olisi
maksun
suuruus
a l r
myiis kohtuuttomanedunpemieli. Pyk,iliin nojallavoidaan
vaan
pesiin
sinainsA,
sen
suhde
raytymiseen
liiheisten
osalta- t t
pefiyttiiii siloinkin, kunseolisi
varoihin.Teimemerkitseesit4
Lahjanja lahjanluontoisen
mahdollistamyiis 6-14 g:n
ettii mite viihemmenpesesse
tt 1r
sopimuksenperdytyminen.
perusteeUa.
on Yaroja,sitApienempimaktr,
fo kiil?innojallaovatpertiy- SeennaiskorYaa konkurssi
su periiytyy ja samoin mite
tettavissaoikeustoimet,joilla seiinndn46 $:n b kohdanvasOsituksenpediytyminen. enerruninpesiisseon
varojasitii
Lahjoirusja Ositusperiiytyy kuten nytkin, suurempi tulee maksun olla
on sopimattomastisuosittu taavatsii?inniikset.
velkojaa toisten velkojien lahjanluonteinensopimuspe- muttapisin mii?iriiaikaon kol- jotta se periiytyy. Olennaista
kustannuksella,
siirrettyomai- dytyvet riippumattasiitii onko me vuotta.
on, ettii maksuon vaikuttanut
suutta velkojien ulottumatto- velallinentai lahjansaajaollut
jako-osuuden kokonaismiiiimiin tai safiy velkoja velko- vilpillisessii mielessii.
riiiin. Velkojien lukumiiiiriillii
Takaisinsaantiaika
onkuujien vahingoksi.Periiytymisen
ei ole merkitysta, eikii sillii
yhdeksiedellytykseksiasetet- si kuukautta.Tiine aikanatehkuinka suuretpesiinvelat ovat
Velan maksunperiiytymitu sopimattomuuskoskeesiis ty lahjoitus periiytyy ilman
yhteense.Varojaverrataansiis
nen.
Velan maksu voidaan pesen
muuta,
riippumatta
siita
minkaikkia edelA lueteltujatekovaroihin, ei esim.velan
muotoja.Merkitystii ei ole sil- kiilainen velallisentaloudelli periiyttiiii kolmella eri perus- suorittamisajankohdan
varoilii, minkd tyyppise e oikeus- nentila oli lahjoituksentultua teella:
hin.
- velka on maksettuepatatoimella velkojille on niiin tiiytetyksi,ja kuka oli lahjanSeenntiksestA
ei ilmene,
vallisin maksuv?ilinein,
saaja.
aiheutettuvahinkoa.Periiytymilloin maksuaon pidenava
ennenaikaisesti
Velallisen lliheisen osalta
taikka
misen kannalta ei liioin ole
huomattavana.Aryiointi j,ie
takaisinsaantiaikaon kolme - mai:iraH, jota pesiinvaroioikeuskiiytiinndnvaraan.Niin
vuotta, ellei hiin voi neyfi.iiii, hin nlihdenon pidettiivii
kuin yleisperusteluissa
on toefiAvehllinen ei lahjanantaes- huomattavana,
dettu, periaatteenamaksun
saanollutylivelkaineneikii sen
peraf temisfiikoskevassa
siiiinLaki eroaanykyisestiikonvuoksi nrllut ylivelkaiseksi.
ndksessdon, efiA objektiiviSkiiliin nojalla lahjan ta- kurssisdenniintarkoittamasta sestiarvioidenepiinormaalina
voin perirytyy my6s kauppa-, epetavallisesta
maksuvillinees- pidettavA,
siis tyypillisesri
vaihto- ja muu sopimus,jos te siinA,ettiiepiitavallisuuttaei
konkurssinvaikutustenkiertesopijapuoltensuoritustenviili- eniiii arvioida yksinomaan
miseksi suoritettumaksu penenepiisuhdeon siinii miiiirin velallisen ammatin kannalta.
raFyisi. Kysymyson siis siitii,
ilmeinen, ettii sopimustaon Maksu ei pe.iiydy, jos site
milloin kolmen kuukauden
pidettiivAosaksilahjana.
voidaanolosuhteethuomioon
aikana valittiimasti ennen
Tavanmukaisetlahjat ja ottaenpitAiitavanomais€na. konkurssia
suoritettuamaksua
Ennenaikaisestisuoritettu
avustukset,jotka eiviit ole
voidaanpitiie huomioraherAtepiisuhteessa
velallisentalou- maksuperiiytyikonkurssisiilintavana. Todettakoon, ettei
delliseen asemaan,eivat pe- ntinmukaan,jos"velka ei ollut
joutunut maksettavaksi",siis Ruotsissaannetunennakkoratriivdv,
kaisun mukaanmaksua,joka
eriiiintynyt ennenkonkurssia.
on ollut noin 10 orosenttia
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2 luku
Takaisinsaantiperusteet
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pesainvaroista, on jo pidetty tauskieltoa on siis laajennettu. valYontaavastaan.Myds eriiet
huomattavana,
muut taYat tuleyat kysymykPykiiliin toisen virkkeen
seen.
a t
6
mukaanmaksu ei kuitenkaan
r
,
periiydy,jos sitAvoidaanoloVakuudenperiiytyminen.
suhteethuomioonottaenpitiiii
tavanomaisena.Pesiin varoi- PykaliissAon saiinndksetpanKanteen vireillepano,
hin niihden huomattayalla tin tai muun vakuudenperiiyja
tymisest:i
ne
vastaavat
olenKanne
on pantava vireille
yelan
meAriillii tapahtunut
46 kuuden kuukauden kuluessa
maksuvoisi olla tavanomai- naisestikonkurssisaiinndn
nen,jos maksuon koskenut $:n e kohdansaiiinndksiii.Ta- paikall€tulopaiivaistii (valvononkolmekuu- ta), tai viimeistAan kolmen
juoksevia, toistuvia kuluja, kaisinsaantiaika
esim. vuokria, palkkoja tai kautta paitsi liiheisen osalta kuukauden kuluessa siitii, kun
veroja.Jo pitkaiilnerziiintynei- kaksi vuotta eriiin poikkeuk- konkurssipesii havaitsi takaisinsaannin perusteen tai sen
namaksamatta
olleidenvelko- sln,
pitinyt havaita.
jen suodttamista
olisi
ei ta[dinkaiin
Jos velkoja ajaa kannetta,
olisi perusteltuapitiia tavanoon konkurssipesiille varattava
maisena.Onhantodenniikdistilaisuustullakuulluksi. Pesiilte, efia vekojat ovat saaneet
le voi ilmoituksenantaapostitsuorituksensa
vastapainostetse.
tuaanmaksuvaikeuksissa
o1lutta velallislaan.
Luku keisitteleetakaisinTakaisinsaantiaika
vaikutuksia,
tiimen saannin
omaisuu/trF
6
pykiiliin perusteellaon kolme den palauttamista,arvonkorkuukautta miiariipiiiviisrii lu- vaamista,awon alenemista,
Jiilkivalvonta.
kien.Velallisenliiheistenosal- omaisuudentuottoaja hydtya
ta takaisinsaantiaikaon kaksi yms. sekakolmannenasettavuotta,jollei niiyrer.ii,ettei ve- maavakuutta.
lallinen ollut maksukyvyton
eik?i maksun vuoksi tullut
maksukyvyttdmiiksi.
Luku kiisittelee voimaantulo ja siift ymeseenndksie.
Uudet sii?inndkseton kirLuku kaisitteleemuiden joitettu
siten,etta yastavuoVekselin tai shekin mak- kuin velallisen asemaatakai- sien jiilkeen niihdiiAn,mihin
sun per?iyttiiminen.Vekselin sinsaantiasiassa.
oikeuskiiytiintiiasettuutulkinja shekin maksunperiiytyminanvaraisiaseiirmtiksiapunni
seen sovellehan yelan maktessaan.
f ohtoatullaanvamaan
sun peraytymistAkoskevia
hakemaanRuotsinoikeuskiiysAiinndksiaerainpoikkeuksin.
tiinndsta.
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3 luku
Takaisinsaannin
vaikutukset
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6 luku
Voimaantulo

1 1S

1 2S

4 luku
Kolmannen
asema

5 luku
Sovittelu
sekd
takaisinsaantimenettely
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Ulosmittauksellasaadun
maksunper,iytyminen.Velkojan ulosmittauksellasaama
Sovittelu. Pykiil?issii on
maksu peraytyy (ei ulosmit- edtyinen s,iiinnitsmahdollisuutaus),jos ulosmittauson toi- desta sovitella oikeustoimen
mitettumydhemminkuin kol- periiyttemisen vaikutuksia.
mekuukauttaennenrnaieriipiii- Nykyiseen lakiin ei sisa y
japuolisonsekai vastaavaasaiinndsta.Sovittelu
viia.Liiheisten
lastenosaltaon takaisinsaanti- merkitsee yleensepalautusvelaikakaksivuottajollei neytetii vollisuuden alentamista, maketteivelallinenollut maksuky- suajanantamistatms. Sovitelvytdn eik,i ulosmittauksen la voidaanvain, kun siihen on
vuoksi tullut maksukyvyttd- painavasyy.
miiksi. ltlosmittauksenraukeamista koskevatsaainndkset
ltat
1r
eiYiitole muuttuneet.
Z
J
O
--
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KuittauksenperaAntyminen.Kuittausperiiytyysamoin
edellytyksin kuin maksu.
Konkurssisdanniin
33g:nkuit-

Ruotsinosaltavoidaanesimerkkinti tuoda esiin, mita
sielle on pidetty sellaisena
huomattavana
velanmaksuna,
jokaon mii.iiriittyperiiytymiiiin.
NJA i981 S 759
Tapauksessa
velallinenoli
kriittisene aikana tehnyt
145.000kruununsuorituksen.
Pesiinvaratolivat 5.6 miljoonaakruunua.
joka
Tiitii maksua,
oli n. 2,5 7opesiinvaroista,zz

NJA 1982S 135
Velallinenoli tebnyt52000
kruununmaksun.Peseinvarat
olivat 376 000kruunua.Maksuoli noin 1270pesdnvaroisr,
Takaisinsaannin
vaatimi- ta. Maksuperiiytettiin.
nen. Takaisinsaantiasaavat
vaatiauskotutmiehet,toimitja valvonutvelkoja.
sUamiehet
Takaisinsaantiavaaditaan
nostamallakannetuomioistu!
messatai tekemeuA
muistutus

II

Mikeonyleinen
velkoialahoia kukasit?i
edust
aa?
Lehdistdssaon yhdistyksemme 30-vuotistapahtuman
yhteydessAkaytetty luonnehdintaa "luottoalan ammattilaisten yhteenliittymA,joka pyrkii
edustarnaan
niin sanoftuayleistA velkojatahoa ja tekemaan
luottoalan niikemyksiAtunnetuksi talouselamAssa",
Luotonantajienintressej?i on eri yhteyksissiiilmoittanut puoltavansa useampikin
taho: Pankkiyhdistys, TeollisuudenKeskusliitto,PienteollisuudenKeskusliittoja viime
aikoina erityisesti Suomen
Yrittajain Keskusliitto.Muitakin edusmiehiii on velkojan niikiikantaa puolustamaan ilmaantunutyleensiijonkin erityiskysymyksen yhteydessa.
Esimerkiksi tydminisreridn tai
verohallituksen kannanotot pitliytyvat tavallisestinailla inF
ressenteiUaolevan lakiin perustuYanorikoisasemansailyttiimiseen.Rahoitushuollonpiirissa toimivat pankki- ja erityisrahoituslaitokset puolestaan kiivailevat vakuuksien
erityisenetuoikeudensiiilynAmisen puolesta.Teollisuuden
liittoja tuntui ainakin etuoikeusasiassakiinnostavan ldhinna palkkaturvasaamisten
edkoisasemanpysayttaminen.
Taloudellisen taantuman
mydta ovat sympatiat seka
julkisen sanantaholta etta poliittisessa keskustelussaasettuneet velallisen puolelle.
Valtiollisten vaalien edellii
tehdyssii mielipidekyselyssli

vastasivat puolueet yhta
(Krist. ) lukuunottamattamyiintaviisti tiedusteluun, tulisiko
julkisen vallan ryhtya toimenpiteisiin yliYelkaantuneiden
yksityishenkiliiiden aseman
helpottamiseksi tarvittaessa
vaikka lainsAadiintti?i kehittSmauii. Niinpa parhaillaanvalmistellaanyksityistii henkiliiii
koskevaa velkajiirjestelyA varten lakia,jonta mukaanvelallinen voisi tuloksettomansovintoyrityksenjAlkeen pyytiia
tuomioistuimelta hiinen mak- Varatuomari Timo Miiki
sukykyiiiin vastaavanmaksuohjelman vahvistamista.T?issii yhteydessii tuomioistuin
voisi antaasaatavanviivdstyskorot ja perintiikustannuksettai
jopa piuomankin anteeksi.
SYKL:in johdoUa on
perusteltu kriisiryhmii konkurssien to{untaan tavoitteena ns. turhien konkurssien
ehkiiiseminen.My<isperusteiltaan terveita yrityksiai haetaan
nyt konkurssiinentisH useammin, koska lainsiiadiintiimme
ei juuri anna mahdollisuutta
konkurssin sijasta yrityksen
tervehdytllimiseen. Tehokkaan
saneerausjarjestelm?in
avulla
vailtettAisiinkriisiryhmlin arvion mukaan tana vuonna
2.000konkunsia ja sii5stettaisiin arviolta 13.000 tyopaikkaa. TyoryhmassAei ole mukana suurimman etuoikeutettujen velkojien ryhmlin, pankkien edustusta.Myiiskiian tydryhmantoimintamenetelmista
ei ole tarkemmin kenottu.
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Feodorolfista
Thomas
luottomies
vuoden
Luottomiehet-Kreditmdnnen r.y:n 30-vuotisjuhlakokoukseenhotelli StrandInter-Continentaliinoli kokoontunut n. 130 yhdistyksemme
jasent{i. Juhlavan kokouksen
yhten?iaiheena oli jo perinteeksi muodostunut Vuoden
Luottomiehenvalinnanjulkistaminen. YhdistyksemmepuheenjohtajaTimo Maki kutsui
esiin Credit-JustitiaOy:n toimitusjohtaja Thomas Feodoroffin, jolle ojennettiin kunnianosoituksenaVuoden Luottomies -kunniakirja ja taideesine.
Valintaperusteinatodettiin, ettaThomasFeodoroffon

toiminut tuloksellisestiIuottotehtdvissaviedenansiokkaalla
tavalla luottoalan kehitystA
eteenpainmm. seuraavasti:
hoitamallaerityisenluontevasyhteykti alankansainvAlisten
sienluomisenja ylliipitamisen
edistamaUa alan tuntemusta
toimiessaanyhdistyksenpuitteissa keskeisissa tehtavissli
niin ulkomaantoimikunnan
hallitukpuheenjohtajanakuin
sen puheenjohtajana omalla
puheenjohtajakaudellaan,
kehittama a johramaansaperintaalalla toimivaa ydtysta menestyksellisestiuseanvuoden
ajan.
CrediFJustitia Oy:n lii-

kevaihto 1991paattyv:illatilikaudella tulee olemaan n. 35
mi1j. markkaa ja tyijntekrjan. 70 henkildii.
m?iar?i
Vuoden Luottomies valittiin tanii vuonna seitsematta
kcrtaa. Aikaisemmin vuoden
luottomiehiksi on Yalittu luottopaiillikkd Pertti Pennanen,
Oy Kontino Ab, toimitusjohtajaSeppoJyrkiima,luottokunta, toimitusjohraja Jaakko
Pohjanpelto, Pedmistoimisto
Lainvoima Oy, koulutusp?iallikko Risto Suviala, Contant
Oy, talousjohtajaSeija Lehtonen,PerheautoOy ja toimitusjohtaja Mikko Parjanne,Suomen AsiakastietoOy.

VuodenLuottomieheksivalittu Credit Justitia Oy:tr toimitusjohtajaottqa vqstaqnvuoden
Luottomies-kunniekirjqnLuottomiehetr.y:n puheenjohtajahaTimo MAelki ja yhdistyksen
siht eer iltii Ai lq Oivulal ta.
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V uoden Lu ottomie hen miettei tii

0n
aikoihin ?-^."m
eletty
Ehdin toimia alalla toistal{ymment(iyuotta ilman -'--'
suurempaa
lamaa. Nyt kun se on ttirilkj, kaikki sanovatexri teilkj
perimistoimistoilla meneehyvin.
. .T.otjo on tietenkin,ettti toimeksiantojaja tydtA riittdd,
he.nkildkunta kasvaaja kaikki toimistossi ,it"ia, ,y:aia iirouo.
Tietenkinjos tekeepaljon. synryyrulosra,rutto trio,kr"r--t:[:y,lll
on nyt todella kovan ty6n takana. Vuodenvaihteessa
1990-1991 onnistuminenoli h.uipussaan,yti AOn to,iiiiiortoin,
pcidomastaperittiin, konkurssitpois lukien.
tot_stakymmentd
prosenttia. Samanaikaisesti toimeksiinioi en
Iukumriti r ri on lc)hes kaksi nkerta i stunur o keski maara i ni "n
.i
kcisittelyaikapidentynytpuolella. Toisii sanoenrr.toiiii'
tek:Iti!1n on nyt vaikeampaaja se vaatii huomattavastienemmAn
tydtd. TAm(ion tietenkin tuttua kaikille alalla tyiskenteleville.
Mufta jos kaupanteko hiljenee ja luotonsiantia kiris;titaan,
se.vaikuttaamyds kaikkiin luottoalin toimiin. f itA;n paati)
olemmekaikki samassaveneessci.
Nyt ne yritykset,ioitti ii nyrfn
toimiva luotohallin.toja osavanentibfuia parjrjivrjr
pare,nmtn,
kun osaavotottaa hallinuja riskejri.
Laman aikana luottohallinnon osaaminenpunnitaan
iu
to.ivottavasrimJdspalkiraan. Eurooppalaiseniittopuii
iitoo,
oIemmep(irj(i nee! suhteeIIi sen hyvi n IuottohalIi nnon
rcimi ssa.
Nyt kun Suomi otttaa ensimmciisen
askeleentohti y:ni)ntyraa

on syyttitarkastaa
olemmeko
me,oiriinni"iii^*n
luroolp!.?
t.uottoha

Itrntorutiineja Iuortokaupalle eurooppalaistenyritysten
kanssa.
M aini o tilai suustutustua yhtei seur ooppalaisiin
Iu-o_t
tohaI Iinnon ong eImii n tuteb't.-S .0.t ggi kii-i ecm j
a arj estaa
KdIni ssd.seninaarin kohderyhmtin(idn luottohaIli nnon
am,maft
tIatset yhdentyvcissci
Euroopassa.(Jlkomaantointikunta
r,u-t,ee
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valtiot. Luottomiehet-Kreditmannen
Perustaiajasenemme,
r.y:nhallituksen
maisteri
AaroKalevi
Antlilakuoli kokouksessa
16.10.1991hyviiksytyt
uudet
iesenet
Helsingissa
lokakuun
14.piiivene
1991
69vuoden
ikeisene.
Louhenkilpi
Tarja
LiimattaJari
Hanolierasmaamme
luotto- ArjovuoVesa
Toimitusjohtaja
Perintalakimies
Talouspiiiillikkii
ja
partoiminta- luottotietoalojen
haitaasiantuntijoita
sekiikiiytiin- Perimistoimisto PolarpoinvHertz- PerintapisteOy
Porvoonkatu
3
ContantOy
autovuokraamo
niillisessii,
ettateoreettisessa
Aurakatu
I
Hernesaarenranta
1
1
00510
Helsinki
mielessa.
ElemenVdnsd
hdnsuo00150Helsinki
ritti pankkilinjalla
siitii merkifta- 20100Turku
OjalaSirkku
vanosanluotto-ia luottotieto-

Pukkala
Sinikka
jatoteuttajana.
puolen
aktiivisena
kehittejane
Sihteeri
Jo1950Juvun
loppupuolella
alkaneissa
ko.alojen
epiiviralLakitoimisto
- aluksilahinnA
ja luottotietotoimistoien
pankkien
lisissa
- neuvotteluissaYrjdLehtonenKy
ja sittenlaajemmissa
puitteissa
viilisissii
valtiot.maisteri
A. K.Anttilaolialustasaakka
suunnittele- Aurakatu12 A
ja
massatoimimassa.
Henolikutsuja
huhtikuussa
1961pi- 20100Turku
joka
johti
dettevadn
luottomiesten
tilaisuuteen,
luottomiesperustamista
tenomanyhdistyksen
valmistelevan
komite- GrimmHenry
perustava
pidettiin- Toimitusjohtaja
anasettamiseen.
Yhdistyksen
kokous
kin3.11.1961. TiitenhenellA
oli huomaftava
osayhdistyk- DinersClub
FinlandOy
senalkuvaiheissa
ia niiden
ielkeenkin
Valtiol.maist.Anttilan
harrastukset
ulottuivat
muunkin PL 1085
alaakoskevaantoimintaan.
Hiinosallistui
ulkomaita
myoten 00101Helsinki
mm.Luottokontrolli
0y:n(nyk.Suomen
Asiakastieto
0y)
ja johtoon.
suunnitteluun,
organisointiin
Lisiiksi
hiinoli HytonenJari
Perintalakimies
mm.Helsingin
Nuorkauppakamarin
kannattaviavoimiasekii
ja Eskotuovisen
yhdessii
S. A. Perret'in
kanssa
toimitta- Perimistoimisto
perusteosta
"Liikeyrityksen
massa
alan
Luottotoiminta". ContantOy
ja Aurakatu8
Henkiliinii
valtiot.maisteri
A.K.Anttilaolimiellyttiivii
ja auttavainen. 20100Turku
vaatimattoman
asiantunteva
sekeahkera
Yhdistyksemme
kunni0ittaa
kunniajasenensa
muistoa.
perustajajiisen
Veikko
Kauppi,

Kaakkola
Hannu
Lakimies
Perintapaallikk0 YrjoLehtonen
Oy
International
Oy
Skop-Raholtus
Upseerinkatu
1
Aurakatu12 A
02600Espoo
20100Turku
EskolaKari
Toimitusjohtaja
TamcontOy
Hameenkatu
7A
33100Tampere

LindbergPekka
Luottopiiiillikkd
Tele
P L1 0 4
00511Helsinki

MerraMartti
Lakimies
Lakiasiaintoimisto
AdvocoOy
28
Sahaajankatu
00810Helsinki

Nuutinen
Kirsti
Luotonvalvoja
Ab
Oy Railship
Asemapaallikonkatu12 B
00520Helsinki

Kilpelainen
Anitta
Talouspaallikko
Akkuteollisuus
Oy
PL60
02631Espoo

Vanhanen
Tuula
Luotonvalvoja
Siemens
Oy
Majurinkatu
6
02600Espoo
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c/o ltdr-Helsingin
Toimistopalvelu
Oy
Linnanherrantie
27 D

PUH.

Luotlomiehet.Kreditmdnnen
r.y:nhallitulsen
kokouksessal-uoltomiehet-Kreditmennen
r.y:n
21.8.1S91
hyviiksytyt
uudetiasenet
hallituksen
kokouksessa
10.9.1
991
hyveksytyt
uudetiasenet
AntasCurt
KoskinenRitva

Hallintojoht4a
lP ProdukterOy
PL 60
01511 Vantaa

LavoniusPirjo
Yritysluottotutkija
EsselteSoliditetOy
Sinimeentie
14 C
02630Espo
DahlMarkku
Aluejohtaja
Perimistoimisto
ContantOy
Uudenmaankatu
24A
00120Helsinki
EerolaLiisa
Suomen
TilkahoitusOy
PL118
00241Helsinki

Luotonvalvoja
Suomen
Tilirahoitus
Oy
Leankatu3 B
00240Helsinki
AirolaPeivi
Talouspaallikkd
Suomen
Tilirahoitus
Oy
Leankatu3 B
00240Helsinki
MattssonVirve
Luotonvalvoja
Suomen
TilkahoitusOy
Leankatu3 B
00240Helsinki

Luotonvalvoia
PSP-Rahoitus
Oy
Vuorikatu
15A
00100Helsinki

OksalaJaana
Hakemusten
kasineliia
Luottokunta
Harjakari
Sirkka-Liisa Heikkilantie
10
Reskontranhoitaja 00241Helsinki

Hienonen
Ulla
Luotonvalvoja
Suomen
Tilirahoitus
Oy
Leankatu3 B
00240Helsinki
lskalaJuha
Perintdkonsultti
Credit-Justitia
Oy
Pasilanraitio
5
00240Helsinki

HaapanenPekka
Konsultti
IntrumJustitia
PL47
00241Helsinki

StdlbergAnna
Luotonvalvoia
Luottokunta
Heikkilentie
10
00210Helsinki

HolmPirjo
Luottovalmistelija
Suomen
Yritysrahoitus
Oy
Siltasaarenkatu
14 A
00530Helsinki

SwaoiaTerhi
Luotonvalvoja
Suomen
Tilirahoitus
Oy
Leankatu3 B
00240Helsinki

KarmiBjdrn
Perintakonsultti
Credit-Justitia
Oy
PL47
00241Helsinki

TupitsaMaarit
Luolonvalvoja
Mdkinen
Marja-Leena Suomen
Luotonvalvoja
Tilirahoitus
Oy
Suomen
Leankatu3 B
Tilirahoitus
Oy
00240Helsinki

Grasten-Ravantti Leankatu
3 B'
Maija
00240Hetsinki

TurunSanomatOy
Kauppiaskatu
5
20100Turku

SaariAija
Luotonvalvoja
EsselteOy
Sinimaentie
14
02630Espoo

Ollikainen
Taru
Luotonvalvoia
Suomen
Tilirahoitus
Oy
Leankatu
3B
00240Helsinki
Kaukonen
Sirpa
Sihteeri
Lakiloimisto
YrjOLehtonen
Ky
Aurakatu
12A
20100Turku

VanhanenTimo
FF-paa tKKO

YvesRocher
FinlandeOy
Osmankaamintie
5
01300Vantaa

SmedsMarjatta
Luotonvalvoia
ValioMeiierien
Keskusosl.
PL390
00101Helsinki

KetoAnssi

Luottotielolutkija
Suomen
Luotonantajayhdistys
Liikkisepiinkuja
2A
02600Espoo
Myllymiiki
Markus
LuouotietotutkUa
Suomen
Luotonantaiayhdistys
Liikkisepiinkuja
2A
02600Espoo
Makinen
Seiia
Luottotietotutkija
Suomen
Luotonantalayhdistys
Liikkisepenkuja
2A
02600Espoo

Iuottomiehet-Kredilmennen
r.y:n
hallituksen
kokouksessa
05.1
1.1991
hyviiksytyt
uudet
iascnet

JoensuuMinna
Perintakasitteliia
Credit-JustitiaOy
VanhalaSisko
Pasilanraitio
5
Perintaneuvottelija 00240Helsinki
Tietoperinta
Oy
Ratapihantie
KarhuvaaraVkpi
11
00521Helsinki
Perintdkiisittelij?i
Credit-Justitia
Oy
YlitaloHannu
Pasilanraitio
5
Yritysluottotutkija 00240Helsinki
EsselteSoliditetOy
Sinimeentie
KeinonenKaija
14 C
02630Espoo
Luotonvalvoja
PitkapuuOy
Takkatie4
00730Helsinki

KorneffCamilla
Perintakesitteliia
Credit-JustitiaOy
Pasilanraitio
5
00240Holsinki
RaihaKari
LuofiopaAllikk6
Suomen
Tilirahoitus
Oy
Leankatu3 B
00240Helsinki

Syverila
Riitta
Luotopeellikkd
Aro-Yhtyme
Oy
PL5
00391Helsinki

Paarijoki
Erkki
Luoftopaellikkd
KoskeloLeila
Suomen
Perintaneuvottelija Teollisuuspankki
Oy
Tietoperinte
Oy
PL105
PL 45
00131Helsinki
00521Helsinki

LaunonenArja
Osa$opaallikko
PSP-Rahoitus
Oy
Vuorikatu15 A
00100Helsinki

Puranen
Anja
Luotonvalvoia
ServiSystems
Oy
Lauttasaarenlie
48
00200Helsinki
19.
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Ammattihepreaa
Joku puhuu aidastaja toinen ai- nruttamaantratan.Kuten tavataansadanseipiiistii. Eipn ihme, ettei sitten noa, olin iiim?inkiikena. Oliko myynti
yhteisymmArrykseenpaastakaan. i otenkin seonnutvai mika oli hauina?
Kerranmuinoin vanhemmanty6tove- Varsin pitknn keskustelunperusteella
rinikanssapohdimmeIuottoasiakkaan aloin epZiilli,etteimy1'ntitiennyt mikA
tilannetta. Vilkkaan keskustelunjos- tratta on.
Myynnissauskottiin ilman epaisakin vaiheessapysahdyimme- tyrmistyksemmepurkautui naurunpy'rs- Iyksen hiiivnn, etta tratta tarkoittaa
kahdykseen.Olin puhunut Mattilan julkista maksuhairioita.He eivatsuinkirjapainosta ja toverini Mattilan kaanolleet ryhmia,sevika piilikin pekanalasta,jotka kumpainenkin l6y- rinnlissaja luotonvalvonnassa.Olemtyivat reskontrastamme.
me tottuneet omaan ammattihepreaamme. Kaytamme sanastoamme
Eri kielin
epatarkastija epajohdonmukaisesti
tavalla, joka erehdyttaa sidosryhmiViranomaisilla varsinkin tuntuu imme, kuten myyntiii.
olevaomakielensii.Alamaiselleei eniia
Havaitessammetutun asiakkaan
riitli ettii osaasuomeatai ruotsia.Niii- protestoidun tratan Kauppalehdessa,
den lisiiksi kun olisi hywnhallita my6s panrmme suureeniiineen, ettii xx:Ili
kapulakieli. On kovin arsyttiivaalu- on tiiniiin lehdessatratta. EDauismalkea vaikeaselkoistaja kompeloateks- Iinen ilmaisu juurtuu .ja leviaa.entia ymmartiimatta sita Aysin. Vahin- nenpitknn maallikot kasittavat tratan
koaei tietenkiians;'nny,epiiselviitteks- julkiseksi maksuhairioksieikii perintikohdat kaannate&ranasiantuntijalla tAvilineeksi.
eli kysymallaviranomaiselta.
Mietelause
Eri ammattikunnilla on omakielensn,jolla kollegatkeskenaanvaihtavat sujuvasti ajatuksiaan.Ostin kerKun uskommeiohonkin emme
ran mappeja.lzskun saatuaniajatte- osaaepiiillaja kun emmeepiiileemme
Iinjo reklamoida,enollutnahnytkiian myoskiian awaa kysyA. Nainhan se
sihteerikkoja.Mitii muutakaanlaskus- menee.Vastuuammattiheprean
vaasa esiintynyt kirjejarjestiija-sanaolisi rinkaytosta on ammattilaisilla itselvoinut tarkoittaa?Eihin tdssiitoki ollut laan. Miksi muuten Kauppalehti kirtodellista erehq'rniseneiki vahingon joittaa maksumaaraystarkoittaessaan
vaaraa, mutta maallikkoa hiukan maksamismiiiriiystA?T apanAyttAAIehymnlytti. Tuli mieleensiivooja-sa- vinneen muuhunkin lehdistoon. harnastavaannettysiistijn.Jostakinsyys- min paikka!
ta kaypia sanoja ja ilmauksia pitiia
Kun tratastakerranpuhuttiin, sopinee lopuksi esittaatuntemattoman
viikisin muutella.
ajattelijan mietelause:"Tratta ei ole
Eoitismillinen ilmaisu
rangaistusvelalliselle, vaan ilmoitus
siita, eta tratan kiertoajan mittaisen
Laitoin kerran velalliselle tratan. ylimiiriisen maksuajanjiilkeen emme
Meille niin tuttu ja arkinen sana.Jo- valitettavastivoi enaajoustaa."
kaikinen saatavienperija osaakertoa
mikii se on ja miten sita kaytetiian.
Myynti tohkeissaanpyysiheti pe- Jukka Marttila

OY
TIETOPERINTA
T i e t o p e r i n t aO y : n
pankkiperintaosaston
osastonjohtajaksi
on nimitetHelsinkiin
t y 1 . 1 1 . 1 9 9a1l k a e n
oik.kand.
JukkaLuhtasaari. Han toimi
pal- aikaisemmin
Saast6Yhdistyksemme
Palveluyhtivelutoimisto
on vaih- pankkien
tunut.Uusitoimisto oihin kuuluvanSPlta-Helsingin
Toimis- PalveluOy:njaostoOy hoitaa paallikkonavastuutopalvelu
j a s e n r e k i s t e r i i m malueenaan
e
saastoliittyr/at
tyot,kirjanpi- pankkienasuntoradonsekdns.juokse- hoitusja yksityishenkiloidenvaluuttaluovattoimistotyot.
Mikaliosoite-tai IOI.
jasenrekisteri-Yo.merkonomi
Mika
muihin
tuleemuu- Lahtinenonnimitetly
tietoihisi
toksia,voit vaivatto- myyntineuvottelijaksi
toimipistee-MikaLahtinen
mastikorjataneajan- Helsingin
tasallepostittamallaseen.Han on aikaivieressaolevamuu- semmintoiminutpepalvelutoi-rintiikAsittelijiinii
Tietosilmoitus
mistoomme.
toperinteOy:sse.
KorVaratuomariEiia
mano on nimitetty
Itii-Helsingin
Tampereen
toimipislakimieheksi
teeseen
ToimistopalveluOy
Linnanherrant27 D paavastuualueenaan
pankkien
toimeksianHELSINKI not.HAnsiirtyiTietoOO95O
EijaKormano
perintaan
STS-PankPuhelin90-323320 kiOy:nkenfialakimieTelelax90-323546 hentehtavista.

UUSI

PALVELUTOIMISTO

Luot t ofinkin t oimitusfotnta t oioot -

Lakiasiaintoimisto
ADVOCOOY
Lakiasiaintoimisto
Advocooy ontyonteomistama
kUoidensa
liike-,sopimusja pehoitarintEijuridiikkaa
va lakiasiaintoimisto,
jonka asiakaskanta
muodostuupaaosin
Ari Vantsi
yrityksista.
Yhtiontoimitusjohtatoimitusiohtajana ja paaosakkaana toimiivaratuomari
Ari vantsi, joka on
oitehtavaen
siirtynyt
Oy:ntoikeusperinta
tehtamitusjohtajan

vasta.

Yhtionlakimiehiksion
kutsuttuperintalakimiehet,OTK llkka llkkaMutru
Mutru seka OTK
Martti Merra.
Myynti-ja lakiasiansihteerinetoimiiHSO'
sihteeriHeidi Pentti,
joka on siirtynyt
tehtavaan DinersClub
FinlandOy:sta.
Toimistonperustaelomispuheessaan
kuussa-91 toimitus- MarttiMerra
johtajaVantsitotesi.
ja perintaalaF
"Luottotarvetla on ilmennyt
ta saadakeskitetysti
laadumonipuolista,
jurikastaja edullista
dista asiamiespalvelua,neuvontaajakons ultointia. Tehan
tulemhaasteeseen
me osallammevastaamaan."

taa Laikjffekfr[en fu@oitteoiksin
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