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Ilmestyy neljA
k€rtaa vuodessa

Piiiitoimittaja
Pertti Nykanen

ToimitusneuYosto

Jukka Marttila
Puh. (90) 16291

Pertti Nykiinen
Puh. (90) i511

Aila Oivula
Puh. (90) 425 011

Pentti Toivonen
Puh. (90) 875 5i

Kim Valkonen
Puh. (90) 513 711

Jorma Yrjdlii
Puh. (90) 878 5080

Taitto
Avipressflon'ra Yrjiilii

Toimituksen osoite
Luottomiehet r,y.
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Pankkitilit
SYP Hki-Rautatientori
208918-73866
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401612-2\467

Painopaikka
Viiskunta Oy

Kirjoitnjien lehdessd
e sittdmdt mie lipite et ovat
he i.dlin omi aan eiv iit kii
vdlttdmriftA edusta
yhdisryksen kanna.

Juhlan jdlkeen
Yhdistyksemme 30-vuotisjuhla sujui jarjestelyiltaAn odotetun

hillitysti, ansioituneet palkittiin ja asiaankuuluvat puheet pidet-
tiin. Myds tunnelma juhlaviien keskuudessa oli kiisinkosketelta-
va. Juhlaseminaarin esitelmditsijciiden sanoma kansantalouden
tilasta oli sen sijaan painavuudessaan l?ihes riipaisevaja esitetyn-
kaltainen alamiien jyrkkyys todella hiilyyttiivii.

Useilta tahoilta esitetty viiittiime on se, ette lama ruokkii itse
iheiien. Teme akaa niikyi sekii mikro- eli yritystasolla, efie
makro- eli koko kansantalouden tasolla. Yritystasollakysymys on
erityisesti vakuuksista ja niiden arvostuksesta. Pankit ja erityis-
luottolaitokset ovat, syystzikin, liihteneet laskemaan vakuutena
olevien kiinteistdjen ja osakkeiden kiiypizi arvoja. T:ime kirisHa
oleellisesti yrityksen liikkumavaraa; investointeihin ei yksinker-
taisesti ole vakuuksia, vaikka aika muutoin olisi otollinen, kun
tydteja hvaraa voi ostaa alle torihintojen. Kansantalouden tasolla
alkaa suurteollisuuden huonovointisuus vaikuff aa jo maariskinii
teollisuuden ja jopa pankkien luottokelpoisuusluokituksiin ulko-
mailla. Samoin kotimaisten vakuutusyhtididen on entistii vaike-
ampi saada lisii2i kapasiteettia ulkomaisilta jiilleenvakuutusmark-
kinoilta. Niimii seikat kiristiiv?it niiin koko kansantalouden liikku-
mavaraa.

Olemme niiin tilanteessa, jossa suorastaan voidaan kysyii,
loppuuko yritysrahoitukseen sitoutuva kansallisvarallisuus kiiy-
pien arvojen laskiessa niiin romahdusmaisesti. Toivoa sopii, ettii
rahoittajat eivet liioitellulla vakuusarvojen laskulla ajaisi elinkel-
poisia yrityksiii turhiin konkursseihin.

Yhdistyksemme juhlavuosi alkaa kiiintyi lopuilleen. Uusi
vuosi tuo mukanaan uudet haasteet niin jiisenistdllemmekin kuin
koko talouseliimiille.

Hyviiti loppuvuotta ja iloista pikkujouluaikaa.

Pertti Nykiinen
Paetoimittaja
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Luottom iehet-Kred itm?innen r.y:n
30-vuotisjuh la hotel I i
Strand Inter-Gonti nental issa
Helsingissd 3.10.1991
Teksti: Kim Valkonen Juhlatunnelmaa ja uskoa valoisampaan tulcvaisuuteen loi juhlakokoulcen

yhteydessii ollaen seminaarin piiiipahajat kansliapiiiillikkii Teavo Kallio ja
ylij ohtaja Sixte n Korkman juhlivalle y hdisty kse llemme.

Juhlaseminaarin alkua
odotellessa jiisenille ot tilai-
suus tutustua valokuvanayne-
lyyn, jossa yhdistyksen 30-
vuotisen toiminnan eri vaihei
ta ja tapahtumia oli esilletuotu
piihkiniinkuoressa. Lisaksi
esi[a oli luotto- ja perintiialan
yritysten j?irjestAmii pienois-
neyttely jossa yritysten palve-
lumuotoja markkinoitiin esit-
teiden ja alansa asiantuntijoi
den avustuksella. Vakavaan
pohdiskeluun oli myds aikaa
ja peivanpolttavat aiheet oli-

vat varmasti useimpien kes-
kustelujen aiheena.

Lama ia sen vaikutuksel
iuhlaseminaarin peiiaiheita

Juhlaseminaarin avannut
yhdistyksemme puheenjohta-
ja Timo Miiki toivotti paikalle
saapuneetn. 130 jzisentA terve-
tulleiksi ja totesi luotto- ja
perintiiasioiden puhuttaneen
paljon ja niiden vakavuutta
tuodun esille eri tiedotusviili
neiss?i viime aikoina.

Puheenjohtaja Timo Miiki
totesi maksuhiiirididen ja ni!
den markkamiiifu ien suuruuden
lisaiiintyneen huolestuttavasti
kuluneen vuoden aikana ja
ennusti konkurssien miieren
nousevan jopa liihes 8 00O.

Puheenjohtaja Timo Miiki
ei tuntunut olevan kovin va-
kuuttunuitalous- jaluottoasio-
ita pohtivan kdisityitryhmiin
mahdollisiin ongelmien ratkai-
sumalleihin, mutta uskoi sitii
vastoin Yirei[A olevan velka-
saneerausjarjestelman johta-

Yh.distyksen toimirman historiaa ja eri vaiheita esilletuotiin
v a I o kuv a niiytt e l! n mer ke is s A.
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Ylijohtaja
Sixten

Korl<trwn
esifiAmdssd
kstsquksen

Sunmen
talouden

tilasta.

van myonteisempiin tuloksiin,
kunhan jiirjestelm?i hyviiksy-
taAn ja sen mahdollistama
kaytantd astuu voimaan.

Lainseedenttiuudislukset
tarpeellisia luottoalan
ongelmien ralkaisemiseksi

Juhlaseminaarin ensim-
miiinen piiiipuhuja kansliapiiiil-
likkO Teuvo Ka io oikeusmi-
nisteritistA esitti onnentoivo-
tuksensa 30-vuotisjuhlia Yiet-
tavalle yhdistyksellemme,
mutta totesi heti aluksi etta Suo-
men talous ei ole juhlakunnos-
sa.

Kansliapiiiillikkti Teuvo
Kallio kertoi lamalla olevan
syv:i yhteiskunnallinen merki-
tysja ettekaikkien tahojen olisi
yhdess?i ponnisteltava jotta
nykyinen kehityksen suunta
saataisiin ko{attua. Hiin uskoi
kuitenkin Suomen talouden
meneviin parempaan suuntaan
jonkin ajan kuluttua.

Pikaiset lainsiiiid.intiiuudis-
tukset ovat ta{peellisia koska
luottoalan ongelmia ei voida
siinaa tulevaisuuteen odotta-
maan ratkaisua. Kansliapiiiil-
likkd Teuvo Kallio kenoi vi-
reilH olevista lakimuutoshank-
keista joilla pyritaiin yksinker-
taistamaan prosessioikeuden-
kAyntimenetelmia riita-asiois-
sa. TemA kAytaintd asluisi alus-
tavien tietojen mukaan voi-
maan 1.12.1993. Han lisdsi
ettei ole olemassa vain yksi
teoria tai menetelmii jolla
ongelmat voidaan ratkaista,
vaan parhaimpiin tuloksiin
paAstaain vain kompromisseja
tekemelle.

Kansliapiiiillikkti Teuvo
Kallio esitti kiitoksensa yhdis-

tyksemme lakitoimikunnan
ansiokkaan tydn johdosta ja
ketoi etta toimikunnan ehdot-
tamia parannuksia lainsaiidan-
ttiiin on huomioitu lainmuu-
toksia tehtAessa. Han totesi
myds ettii jokaisella luottohal-
linto-alalla tyoskenteleviillii on
mahdollisuus vaikuttaa koko
yhteiskunnan tilaan.

LainsaadZintdmuutoshank-
keita selostaessaan kansli-
apli?illikkii Teuvo Kallio uskoi
virei[A olevan velkasanesraus-
hankkeen olevan yksi tarkeim-
mistd. Tiimd mahdollistaisi 3
00H 000 yksityishenkiltin
velkojen saneerauksen mikali
laki astuisi voimaan 1993,
kuten tiillii hetkela on kaavail-
tu. Yritykset joutuisivat odot-
tamaan ebki tiimiin vuosikym-
menen puoliviiliin saakka,
koska etuoikeussaAnniikse!
olisi uudistettava kokonaan.

Kansliapaallikkii Teuvo
Kallio totesi lopuksi ette ATK-
alan tekninen kehitys vaikut-
taa olennaisesti lainsaAdantd-
tydhiin, koska Suomen lain-
siiiidentd voitaisiin kokonai-
suudessaan siiftee ATK:lle.
Tama mahdollistaisi mytis sen
efiA yksityishenkilitt ja yrityk-
set voisivat tietojiirjestelm?in
kautta ottaa yhteyfte esim.
tuomareihin tai muihin viran-
omaisiin muulloin kuin virka-
aikana.

Maksuieriestelmien
kehittyminen ia
tu levaisuudennlikymiit

Luottokunnan toimitusjoh-
taja Seppo Jyrkiima kertoi taus-
latietoa eri maksuvalineiden ja
jiirjestelmien kehirykseste vii-
meisten vuosikymmenten ai-

Kokousvdkd perehtymiissti perintii- j a luottoalqn yritysten
tar i oamiin oalv e lumuotoi hin.

Kansliapritillikki
Teuvo Kallio

pifimAssd
seminaari-
esitelmliii.

Toimitusjohtaja
Seppo Jyrkimt)

kertomassd
maksuvtilineiden

kehityksestd ja
tulevaisuuden

Mikfmistd.

An s i o itune i t a j ii s e ni ii Luo tt o mi e s -v iir i n j ako t i I ai suu.de s s a.



kana Suomessa ja ulkomailla.
Hlin totesi kehityksen maksu-
viilineiden osalta vaikuttaneen
siihen suuntaan eta kateisen
rahan kayttit on vahentynytja
"muoYiraha" yleistynyt varsin-
kin viime vuosikymmenen
aikana.

Toimitusjohtaja Seppo
Jyrkiima totesi saksalaisten
olevan edellaikavijditA maksu-
jarjestelmien kehittiimisessa
mutta lu€tteli Suomen ja mui-
den Pohjoismaiden kuuluvan
k,irkijoukkoon varsinkin suo-
raveloitusj?irjestelm;in kehittii-
misessa.

Esiteltyaan tilastotietoa eri
maksuviilineiden yleisyydestzi
eri maissa toimitusjohtaja
Seppo Jyftiima kertoi luotto-
korttialalla olevan tiukka
kamppailu markkinaosuuksis-
ta, mutta totesi tyytyvAisena
yhtiiinsA edustaman Visa-kor-
tin olevan selviisti kaytetyin
luottokortti.

Toimitusjohtaja Seppo
Jyrkiimii uskoo suomveloituk-
sen ja yhdistelmiikorttien kay-
tdn tsAantyYan tuleYaisuudes-
sa huomattaYasti,

Katsaus Suomen talouden
tilanteeseen

Juhlaseminaarin toinen
p?iiipuhuja ylijohtaja Sixten
Korkman valtiovarainministe-
ridsta esitti puheenvuorollaan
katsauksen Suomen talouden
tilanteeseen. Ylijohtaja Sixten
Korkman toi esille huolensa
laman vaikutuksista Suomen
talouteen ja totesi t i lanteen
oleva vakavan.

Ylijohtaja S ixten Korkman

ketoi sekd valtion omien ettA
ulkopuolisten arvioitsijoiden
esittamien ennusteiden Suo-
men talouden kehityksesta
menneen pahasti pieleen. Suo-
men talous on sytiksykiertees-
sii ja oikeiden seka tehokkai-
den keinojen ltiytaminen la-
man to{umiseksi on vaikeaa.

Suurimmat syyt Suomen
talouden nykyiseen tilartee-
seen ovat Sixten Korkmanin
mukaan idanviennin romahta-
minen, ldnsiviennin taantuma,
metsAtuotteiden ylikapasiteet-
ti maailmalla, vaihtosuhteen
heikkeneminen sekii korkojen
nousu ulkomailla. Suomen
Pankin muutaman vuoden
takainen paatds vapauttaa ra-
hoitusmarkkinat johti holtitto-
maan ja konfiolloimattomaan
luotonottoon. Ydtysten hei-
kentynyt kilpailukyky ja kan-
nattavuus pahentavat tilannet-
ta entisestaiin sekA lisaAvat
tuntuvasti tyiitttimyyttii maas-
samme.

Mitk:i keinot liiiikkeeksi
laman torjumiseksi ja voitta-
miseksi? Yli johtaja Sixten
Korkman totesi etta julkisen
sektorin menoja on leikattava
tuntuvasti, valtionlisdvelkaan-
tumista on val€ttav?i, palkka-
kulut on jAiidyte$evA vAhin-
tiiiinkin nykyiselle tasolle ja
Suomen hintatasoa on pystyt-
tavA alentamaan.

Ylijohtaja Sixten Korkman
piti tulosopimuksen syntymis-
tai ja hallituksen esittemien
saAstdlakien hyviiksymisti i
edttain titkeanA koska muu-
toin Yaltio joutuisi ottamaan
ulkomailta yli 10 miljardia
markkaa lisAlainaa menojen

Ruotsin Kreditmannafdrbundetin puheenj ohtaja Jan F ritsch
e sift Amds sd o nnent oiv otuks ensa juhlivalle ka kausy I e is ii I I e.

Kunniajrisen Veikko Kauppi yastaamassa yhdistyksen
toimintaan ja tilaa liittyviin fosytnyksiin.
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I loista kokousvrikeei nquttimqssa coctqiliq kok)ustauolla.
Ala.n yritysten naryttely oli myds hyvin esilki.

T ar kkaav ai stq s e minaariy le is 6ti kuunt e I emass q e s it e I miiii.

Varatuomari Liisa M anninen pitcimcissd juhlaesitelmtid.



kattamiseksi. Suomen hallituk-
sessa jokin aikaa sitten tehty
piiatiis markan sitomisesta Ecu-
valuuttaan, on erAiden tahojen
esittAma vaatimus devalvaa-
tiosta poissuljettu.

DeYalvaatiojohtaisi ylijoh-
taja Sixten Korkmaninmukaan
vain siihen ettii ongelmat siir-
rettAisiin tulevaisuuteen. "Tar-
koituksemme ei ole etta tule-
vat sukupolvet maksaisivat
meidiin sukupolvemme virhe-
piiatdsten seurauksia, vaan
meidiin on itse kannettava
vastuu aiheuttamistamrnekus-
tannuksista".

Ylijohtaj a Sixten Korknan
uskoo syd,ksykierteen taittuvan
ja talouden elpyYan l?ihitule-
vaisuudessa. Hiin pitiiii Suo-
mea edelleen vauraana maana
jolla on hyvin koulutettu tyd-
voima, modemi pzidomakanta,
runsaat metsavarat ja toimiva
infrastruktuuri. Ylijohtaj a Six-
ten Korkman uskoo lisiiksi
llinsiYienninelpyvan hhiaikoi-
na mika edesauttaa Suomen
kykyA nousta vall itsevasta
lamasta.

Ylijohtaja Sixten Korkma-
nin puheenvuoron jdlkeen pai-
kalla olleilla yhdistyksen ja-

' senillii oli tilaisuus keskustella
seminaarin sisiilldstui cocktai-
lia nauttien.

Juhlakokous ia illallinen
vieraineen ia

Yhdistyksemme puheen-
johtaja Timo Maen avattua
varsinaisen juhlakokouksen ja
todettua ettei kokouksessa ke-
siteltiiviA asioita ollut, hiin kut-
sui esiin illan juhlapuhujan,
varatuomari Liisa Mannisen.

Varatuomari Liisa Manni-
nen kertoi humoristisella ta-
valla yhdistyksen historiasta
mainitsemalla esimerkkejii
kansainvAf sista tapahtumista
jotka oliYat aj aokohtaisia yh-
distysta perustettaessa. Mielen-
kiintoa yhdistyksen toiminnan
eri vaiheisiin varatuomari
Manninen toi v,irittiimalla ker-
tomustaan omakohtaisilla ko-
kemuksilla vuosien varrelta.

Juhlapuheen jiilkeen yhdis-
tyksemme puheenjohtajaTimo
Mi&i kertoi saapuneisia onnit-
telusiihkeiste joita oli tullut
mm. Englannista. Tiimlin jiil-
keen hiin luovutti puheenvuo-
ron illan ainoalle ulkomaalai-

selle vieraalle Svenska Kredit-
mannafiireningen i Stockhol-
min puheenjohtaj a Jan Friisc-
hi1le.

Jan Fdtsch esitti yhdistyk-
sellemme onnentoivotuksensa
30-vuotisjuhlamme johdostaja
totesi ettA Luottomiehet-Kre-
ditmiinnen r.y. on suurin luot-
toalan jarjestd ja edelliikavija
Pohjoismaissa. Puheenjohtaja
Jan Fritsch lisiisi ettii yhdistyk-
semme on toiminut esikuvana
ruotsalaiselle yhdistykselle ja
ettA h:in arvostaa suuresti yh-
distyksemme toimintaa ja vie-
railuja joita luottomiehet ovat
tehneet kuluneina vuosina.

Kreditmannafdrbundetin
puheenjohtaja Jan F tschin
esittamiin te ehdyksen jel-
keen jaettiin kunnianosoituk-
sena Luottomiehet-viiri j iisen-
ille jotka ovat toimineet ansio-
ituneesti yhdistyksemme hy-
viiksi. Paikalla olleelta kunnia-
jlisen Veikko Kaupilta kysyt-
tiin hlinen mielipidefta:in yh-
distyksen toiminnasta ja tilas-
ta. H,in rotesi yhdistyksen toi-
mivan hyvin ja ettii syytA huo-
leen ei ole. Kunnianosoitusten
jiilkeen seurasi illan kohokoh-
ta vuoden 1991 Luottomiehen
julkistaminen.

Yhdistyksemme puheen-
johtajaTimo Miiki kutsui esiin
vuoden luottomiehen nimityk-
sen saaneen Credit-Justitia
Oy;n toimitusjohtaja Thomas
Feodoroffin. Hiinen valintan-
sa kriteerien kerrottiin olleen
kansainvii l isten yhteyksien
luomisen jaylliipitiimisen luon-
teva hoitaminen, luottoalan
tuntemusta edistiive toiminta
ollessaan ulkomaantoimikun-
nan ja hallituksen puheenjoh-
tajana seka kehitt inyt johta-
mansa perint?ialan yrityksen
toimintaa menestyksellisesti
useiden vuosien ajan.

Vuoden Luottomiehelle
Thomas Feodoroff ille ojennet-
tiin kunnianosoituksena taide-
esine ja vuoden Luottomies-
kunniakirja. Toimitusjohtaja
Thomas Feodoroffi n pit?iman
kiitospuheen jiilkeen, yhdistyk-
semme puheenjohtaja Timo
M?iki paatti kokouksen. Ko-
kouksen jiilkeen saimme naut-
tiaherkullisesta illallisesta sekii
tanssia elAvain musiikin tahdit-
tamana.

Gwh\asta arkeen
Vastikeen on juhlittu yhdisuksemme kolmikynnenvuotista tai'

valta. Joku voi WsyA, efte miksi luottoniehet ia 4aisetvain iuhlivat,
kun muu suomi painuu haftiat lysysse hnaan. Siihen voi vastak,
eftA nyt piaiikin kohottaa mielialaa yhteisi$A tapahtunissa. HWd
syy on nytis se, eftA onhan takana kolnekynnentii hWaA vu)tta.
nikasta aikaa se on ollut, jonka kuluesa on ollut luonnollista solmia
liikesuhteiden lisliksi nytjs ystdwssuhteita.

Viineaikaisten kokemusten perusteella tulee valitettavasti hel'
posti sellainen tunne, ettd ihmissuhdevefuostoien nerkitystd ei
tiedosteta tarpeeksi. Vadnkin nyt lanan keskelq on ko*ea aika
tarkistaa ja nuuttaa asennoitumistamne ja py*iA otkmaan kaikista
tilaisuuksista vaari. Mite hajenpi on ihnissuhdeverkosto, sifi sifi
parennat edellwkset on saada iuuri oikeaan aikaan 1ikeita tietoia ia
nein menesve Udsseen. Jos itsekin voin siv antaa, tunnen WdWs'
U siifi ki n. Hal I itun I u ottotoi ni n nan De ruse lene nttei h i n ku ul u u hal lit-
tu suhtautuninen tietoon. Koska tieto - hwe tui hu0n0 - leviee no-
peasti, 0n tetueee, efte osataan kAfitewe situn, ettii ei haikta liike-
toinintaa. Jos keyftAwmishAii1 0n tarpeeksi suuri, siw kersii k0k0
maan naine, kuten edAt viinuikaiset uutiset ia tapahtumat ovat
osoittaneet.

Mennyt aika on 1llut kasvua k nuuttumista. Arvattavasti nein
jatkuu tulevaisuudessakin. Yhdisukse enme on oninaista sen
pyswis6 eruispiifteisq nerkiftevin: jesenistiin noninaisuus. TetA
jotkut \udoksuvat, mufta nielesani se on rikkaus. Jesenenne
U1skentelevlit eri tehtevisse ja heidAn koulutuksensa vaihtelee niin,
eftA he tuovat toimintaanme laajaa asiantuntenusta ja perehtynei-
We, joskus verikwAkin, kuten s1-vuotisiuhlamne osoitti, eika
siel6 paljon lanaa voivoteltukaan.

Hotel Strcnd lntercontinental Ballroom oli sopivan arvoks ja
tunnelnallinen yhdistyksen juhlakokouksel|e jailla isi e. SaI fiWi
Ehes viineis6 paikkaa my,ten kutsuvieraista ja juhlatanineisiin
p uke utu nei$a jese nistd.

qsanottajaneere tukasi tunnelnan. Kun ruokakin juonineen oli
tasokasta ia kun Mafti Metsekedon orkesteri pani parastaan, ei sen
tarvinnut tyhje e tanssilattiale soitella. Juhlista jAi hyvA nieli.

Juhlan jAriesqjAt ofivat onnistuneet tehtevesseen. Erikoisen
kiitoksen ja tunnustuksen ansaitsee Jari Nuorinko, j1ka ilan ju1nta-
jana toi viirikwe juhlaan ja sai illan tapahtumat luisknaan k juhla
vietiin liipi huunorilh sawen.

3Ov uoti si uh lal I i s u u ksi i n ku u I u i yh d isvkse n ja koko alan hweksi
u urastaneiden henkil1iden palki6eminen yhdisuken vii ila. VieH
fissi yhtuydessA hatuan viirin saajien puol$ta lopuksi lausua vilpit-
inet kiitokset hallitukselle saitnastamne tunnustulsesta sekA on-

nistuneesta juhlasta.
Teman jekeen voinkin hwa e niele e siiftye rivijeseneksi. Toki

valehtelisin, jos sanoisin yhteisten asioiden ideven kokonaan sivuun.
Vanha suola ianottaa sen verran, efte tuhdon edelleen pysye ajan
hernolla, joskus kenties tafttua WniiAnkin.

Pe ti Pennanen

K o ko u sv iikc d r e nt o ut umas s a e I iiv An mus i i kift t ahdit t amana.



Uusi laki
takaisinsaannista
konku rssi pes?i?in tu I ee
voimaan 1 .1 .1992.

Yleistd
Laki takaisinsaannista kon-

kurssipeslilin tulee voimaan
1.1.1992. Uutta lakia soYelle-
taan niihin konkursseihin, joi-
den konkurssihakemus on teh-
ty voimaantulopaiviin jiilkeen.

Ennen lain voimaantuloa
tehtyihin oikeustoimiin sovel-
letaan vanhan lain mukaisia
saiiinnitksia (Konkurssisii?inniin
46 pyki a).

Lailla kowataan nykyisin
konkurssisaiintdiin sisiiltyyat
takaisinsaantisaiiinnokset. Ta-
kaisinsaantiseiiinndsten nojal-
la voidaan peraytteia konkurs-
sivelallisen ennen konkunsia
tekemiit velkojien oikeuksia
loukkaavat oikeustoimet. Ta-
kaisin saatu omaisuus kuuluu
konkurssipesa,in.

Takaisinsaantisiiiinn<iksillii
pyritiiiin tehostamaan velkojien
mahdollisuuksia takaisinsaan-
tiin ja siton lisiiiimiiiin velko-
jien viilistii tasa-arvoa. Takai-
sinsaantimahdollisuuksia lisiiA
erityisesti takaisinsaantiaiko-
jen eli niiden konkurssia edel-
tiivien matueaikojen pidentii-
minen, joiden aikana tehdyt
oikeustoimet voidaan peraiyt-
tAA. NZimA takaisinsaantiajat
ovat eri pituisia sen mukaan,
onko pe*iytetteve oikeustoimi
vastikkeellinen vai vastikkee-
ton ja kenen kanssa oikeustoi
mi on tehty.

Hallituksen esityksessiiko-
rostettiin erityisesti puuttumis-

ta velallisen liihipiiriinsii kuu-
luvan (velallisen liiheisen)
kanssa ennen konkurssia teke-
miin varallisuudensiirtoihin ja
muihin jiirjesrelyihin. Liihei
siti ovat lain 3 pyk:ildssa sano-
tut henkiltit ja yhteisittj a saiiti-
iit.

Takaisinsaantiperusteita
koskevat sii.iinndkset on uudis-
tettu. Laissa on ensiksikin ylei-
nen takaisinsaantisiiiinniis, sen
5 pykiiliissii. Yleisen takaisin-
saantisiiiinndksen soveltami-
nen edellyttiia vastaaj an vilpil-
lsta mielra. Muita takaisin-
saantisiiAnndstoja voidaan
soveltaa, vaikka vastaaja olisi
vilpittdmiissa mielessa.

1 luku.
Yleisid sddnniiksid

J ' \t o
Soveltamisala. Pykzilassii

on lain soveltamisalaa koske-
va saannds. Kun velallisen
omaisuus on luovutettu kon-
kurssiin, voidaan ennen kon-
kurssia tehty, siniinsa piitevA,
mutta velkojia vahingoittaYa
oikeustoimi tuomioistuimen
paatdkseua miiiirata periiyty-
miiain tiimiin lain mukaisesti.
Samoin voidaan mafuAt?i pe-
reytymeiin menettely, j,irjeste-
ly tai muu toimenpide, joka on
Yaikutukseltaan oikeustoimeen
rinnastettava. Laki korvaa

konkurssisiiiinndn 4il8 $$
takaisinsaantisaanndst6t.

tt 1r
Z O- r J

Miiiiriipiiiv?i. Pykiiliissa on
siiiinniikset siitA, mista p2iiv?is-
tA vehllisen omaisuutta kos-
kevien oikeustoimien takaisin-
saantiajat luetaan (miiiiriipiii-
va).

MiieriipaivA on nykyisen
konkurssisaiinniin tarkoittama
konkurssin alkamispliiv?i, eli
hakemuksen jAttiipiiivii e*iin
poikkeuksin.

tt 1r
5 0

Leheiset. Pyktiliissii on
saiinndkset siita, ketke ovat
velallisen lfieisia. Siiiinniik-
set korvaavat konkurusisAiin-
ndn 46 $:n kohdan saiinndkset
siitii mihinvelallisen sopimus-
kumppaneihin niihden sovel-
letaan pidempiii takaisinsaan-
tiaikoja. Takaisinsaantiaikojen
lisi&si kysymyksellA on mer-
kityste erityisesti todistustaak-
kasiiiinniiksiA sovellettaessa.

r 6
4 0- r ,

Maksukyvyttdmyys ja yli-
velkaisuus. Pykiiliissii mziiiri-
teliian laissa kaytetyn maksu-
kyvyttomyyden ja ylivelkai-
suudenkAsitteet. Maksukyvyt-
tdmyydellii ja ylivelkaisuudel-



la on merkity$ai arvioitaessa,
pereiyryykti oikeustoimi yleis-
en takaisinsaandsAAnndksen
mukaan vai periiytyykd pidem-
painA takaisinsaantiaikana teh-
ty oikeustoimi erityisten takai-
sinsaantis?iiinntisten mukaan.

Pyki a ei vaikuta siihen
m a edellyryks e vehllinen
voidaan asettaa konkurssiin.

2 luku
Takaisinsaanti-
perusteet

E 1 r
J O- tr,

Yleinen takaisinsaantipe-
ruste. Pykiiliisse on yleinen
takaisinsaantis?i2inntis, joka voi
koskea kaikkia velallisen
omaisuudesta tehtyje oikeus-
toimia. Siitinntis eroaa erityis-
tilanteita koskevista takaisin-
saantisiiiinntiksistii siina, efie
oik€ustoimen pereytymisen
edellytyksenA on velallisen
sopimuskumppanin Yilpillinen
mieli. Pyk,iliin nojalla voidaan
pefiyttiiii siloinkin, kun se olisi
mahdollista myiis 6-14 g:n
perusteeUa.

fo kiil?in nojalla ovat pertiy-
tettavissa oikeustoimet, joilla
on sopimattomasti suosittu
velkojaa toisten velkojien
kustannuksella, siirretty omai-
suutta velkojien ulottumatto-
miin tai safiy velkoja velko-
jien vahingoksi. Periiytymisen
yhdeksi edellytykseksi asetet-
tu sopimattomuus koskee siis
kaikkia edelA lueteltuja teko-
muotoja. Merkitystii ei ole sil-
lii, minkd tyyppise e oikeus-
toimella velkojille on niiin
aiheutettu vahinkoa. Periiyty-
misen kannalta ei liioin ole

ratkaisevaa, onko oikeustoimi
ollut velallisen tekema tai edes
hiinen aloitteestaan tehty. Si-
ten vdlkojankin menettely,
esim. kuittaus, voi olla pykii-
liin dojalla perAytettiivissa.

Oikeustoimi pedytyy vain,
jos toinen osapuoli tiesi tai
hiinen olisi pit?inyt tietiiii velal-
lisen maksukyvyttiimyydestii
tai ylivelkaisuudesta taikka
oikeustoimen merkityksestii
velallisen taloudellisille oloil-
le seka seikoista, joiden vuok-
si oikeustoimi on sopimaton.

Oikelstoimen peraytyrni-
nen ei edellytii Yelallisen vil-
pillist.ii miefte. Merkitystii ei
siis ole sillii, onko velallinen
mieltiinlt aiheuttaYansa vahin-
koavelkojilleen, tai siUA, onko
hiin mieltiinyt oikeustoimen
sopimattomaksi.

Takaisinsaantiaika on viisi
vuotta. Jos velallisen leheioen
on oikeustoimen toinen osa-
puoli, ei erityistii takaisinsaan-
tiaikaa ole.

a l rn o- t t

Lahjan ja lahjanluontoisen
sopimuksen perdytyminen.
Seennais korYaa konkurssi
seiinndn 46 $:n b kohdan vas-
taavat sii?inniikset. Lahjoirus ja
lahjanluonteinen sopimus pe-
dytyvet riippumatta siitii onko
velallinen tai lahjansaaja ollut
vilpillisessii mielessii.

Takaisinsaantiaika on kuu-
si kuukautta. Tiine aikana teh-
ty lahjoitus periiytyy ilman
muuta, riippumatta siita min-
kiilainen velallisen taloudelli
nen tila oli lahjoituksen tultua
tiiytetyksi, ja kuka oli lahjan-
saaja.

Velallisen lliheisen osalta
takaisinsaantiaika on kolme
vuotta, ellei hiin voi neyfi.iiii,
efiA vehllinen ei lahjan antaes-
saan ollutylivelkainen eikii sen
vuoksi nrllut ylivelkaiseksi.

Skiiliin nojalla lahjan ta-
voin perirytyy my6s kauppa-,
vaihto- ja muu sopimus, jos
sopijapuolten suoritusten viili-
nen epiisuhde on siinii miiiirin
ilmeinen, ettii sopimusta on
pidettiivA osaksi lahjana.

Tavanmukaiset lahjat ja
avustukset, jotka eiviit ole
epiisuhteessa velallisen talou-
delliseen asemaan, eivat pe-
riivdv,

7 S
Kohtuuttoman edun perey-

tymineh. Pyki assa on hhjan
periiytymisci tiiydentiiva siiiin-
nds palkan, palkkion tai sjihen
ri nnastenavan etuuden nriksun
peraiyu,iimisestii siltii osin kuin
maksu on ilmeisesti eptisuh-
teessa siihen, mite tehtyyn
tyohiin ja muihin olosuhteisiin
niihden voidaan pitiiii kohtuul-
lisena-

A G
l t o

Lahjaolettama. PiiAsii:inttt
on, efte hkaisinsaantia vaati-
van on neytett.iiva oikeustoi-
men periiytymisen ede[ytyk-
set. Pykiiliisse on tiistii poikke-
aYa todistustaakkaseennds,
joka tulee sovellettavaksi sil-
loin, kun konkurssipesii viiit-
tliii velallisen ja velallisen la-
heisen valistA oikeustointa
lahjaksi tai lahjan luonteisek-
si. Lahjaolettamaa sovelletaan
myiis kohtuuttoman edun pe-
raytymiseen liiheisten osalta-

tt 1r
! l o- tr,

Osituksen pediytyminen.
Ositus periiytyy kuten nytkin,
mutta pisin mii?iriiaika on kol-
me vuotta.

10  s
Velan maksun periiytymi-

nen. Velan maksu voidaan
periiyttiiii kolmella eri perus-
teella:
- velka on maksettu epata-

vallisin maksuv?ilinein,
- ennenaikaisesti taikka
- mai:ira H, jota pesiin varoi-

hin nlihden on pidettiivii
huomattavana,

Laki eroaa nykyisestii kon-
kurssisdenniin tarkoittamasta
epetavallisesta maksuvillinees-
te siinA, ettii epiitavallisuutta ei
eniiii arvioida yksinomaan
velallisen ammatin kannalta.
Maksu ei pe.iiydy, jos site
voidaan olosuhteet huomioon
ottaen pitAii tavanomais€na.

Ennenaikaisesti suoritettu
maksu periiytyi konkurssisiilin-
ntin mukaan,jos "velka ei ollut
joutunut maksettavaksi", siis
eriiiintynyt ennen konkurssia.

Nyt annetaan merkitysta sille,
onko maksu suoritettu aikai-
semmin kuin asianomaisella
alalla ja asianomaisten noudat-
Ama kAytiintti huomioon otta-
en on pidettiivii normaalina.

Arvioitaessa velan maksun
ennenaikaisuutta, joissa velka
on irtisanottu velallisen mak-
sukyvyttiimyyteen liittyvillii
perusteilla, ratkaisevana ei
hallituksen esityksen mukaan
olisi pidet*iva sanotun €raiin-
tymislausekkeen mukaan
m:ituaytyY?i.?i, vaan alunperin
edellytettyti e*ipeiivaA.

Maksuvoiperaytyes loin-
kin, kun velkaa ei ole maksettu
epdtavallisin maksuviilinein
eikii maksu ole ennenaikainen,
jos se on suoritettu miiiiriillii,
jota pes,in varoihin n,ihden on
pidettiive huomattavana. Tiime
takaisinsaantiperuste on uusi
ja perustuu yhteispohjoismai-
seen valrnisteluun, Siiiinnok-
sen sisiiltii vaihtelee jonkin
venan eri pohjoismaissa

Ehdotuksen mukaan ratkai-
sevaa ei olisi maksun suuruus
sinainsA, vaan sen suhde pesiin
varoihin. Teime merkitsee sit4
ettii mite viihemmen pesesse
on Yaroja, sitA pienempi mak-
su periiytyy ja samoin mite
enerrun in pesiisseon varoja sitii
suurempi tulee maksun olla
jotta se periiytyy. Olennaista
on, ettii maksu on vaikuttanut
jako-osuuden kokonaismiiii-
riiiin. Velkojien lukumiiiiriillii
ei ole merkitysta, eikii sillii
kuinka suuret pesiin velat ovat
yhteense. Varoja verrataan siis
pesen varoihin, ei esim. velan
suorittamisajankohdan varoi-
hin.

SeenntiksestA ei ilmene,
milloin maksua on pidenava
huomattavana. Aryiointi j,ie
oikeuskiiytiinndn varaan. Niin
kuin yleisperusteluissa on to-
dettu, periaatteena maksun
peraf temisfiikoskevassa siiiin-
ndksessd on, efiA objektiivi-
sesti arvioiden epiinormaalina
pidettavA, siis tyypillisesri
konkurssin vaikutusten kierte-
miseksi suoritettu maksu pe-
raFyisi. Kysymys on siis siitii,
milloin kolmen kuukauden
aikana valittiimasti ennen
konkurssia suoritettua maksua
voidaan pitiie huomiora herAt-
tavana. Todettakoon, ettei
Ruotsissa annetun ennakkorat-
kaisun mukaan maksua, joka
on ollut noin 10 orosenttia
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pesain varoista, on jo pidetty
huomattavana,

Pykiiliin toisen virkkeen
mukaan maksu ei kuitenkaan
periiydy, jos sitA voidaan olo-
suhteet huomioon ottaen pitiiii
tavanomaisena. Pesiin varoi-
hin niihden huomattayalla
meAriillii tapahtunut yelan
maksu voisi olla tavanomai-
nen, jos maksu on koskenut
juoksevia, toistuvia kuluja,
esim. vuokria, palkkoja tai
veroja. Jo pitkaiiln erziiintynei-
na maksamatta olleiden velko-
jen suodttamista ei ta[dinkaiin
olisi perusteltua pitiia tavano-
maisena. Onhan todenniikdis-
te, efia vekojat ovat saaneet
suorituksensa vasta painostet-
tuaan maksuvaikeuksissa o1-
lutta velallislaan.

Takaisinsaantiaika tiimen
pykiiliin perusteella on kolme
kuukautta miiariipiiiviisrii lu-
kien. Velallisen liiheisten osal-
ta takaisinsaantiaika on kaksi
vuotta, jollei niiyrer.ii, ettei ve-
lallinen ollut maksukyvyton
eik?i maksun vuoksi tullut
maksukyvyttdmiiksi.

1 1  S
Vekselin tai shekin mak-

sun per?iyttiiminen. Vekselin
ja shekin maksun periiytymi-
seen sovellehan yelan mak-
sun peraytymistA koskevia
sAiinndksia erain poikkeuksin.

12  S
Ulosmittauksella saadun

maksun per,iytyminen. Velko-
jan ulosmittauksella saama
maksu peraytyy (ei ulosmit-
taus), jos ulosmittaus on toi-
mitettu mydhemmin kuin kol-
me kuukautta ennen rnaieriipiii-
viia. Liiheisten japuolison sekai
lasten osalta on takaisinsaanti-
aika kaksi vuottajollei neytetii
ettei velallinen ollut maksuky-
vytdn eik,i ulosmittauksen
vuoksi tullut maksukyvyttd-
miiksi. ltlosmittauksen rauke-
amista koskevat saainndkset
eiYiit ole muuttuneet.

1 3 S
Kuittauksen peraAntymi-

nen. Kuittaus periiytyy samoin
edellytyksin kuin maksu.
Konkurssisdanniin 33 g :nkuit-

tauskieltoa on siis laajennettu.

a t  6
t 4 0- - r ,

Vakuuden periiytyminen.
PykaliissA on saiinndkset pan-
tin tai muun vakuuden periiy-
tymisest:i ja ne vastaavat olen-
naisesti konkurssisaiinndn 46
$:n e kohdan saiiinndksiii. Ta-
kaisinsaantiaika on kolme kuu-
kautta paitsi liiheisen osalta
kaksi vuotta eriiin poikkeuk-
sln,

3 luku
Takaisinsaannin
vaikutukset

Luku keisittelee takaisin-
saannin vaikutuksia, omaisuu-
den palauttamista, arvon kor-
vaamista, awon alenemista,
omaisuuden tuottoa ja hydtya
yms. seka kolmannen asetta-
maa vakuutta.

4 luku
Kolmannen asema

Luku kaisittelee muiden
kuin velallisen asemaa takai-
sinsaantiasiassa.

5 luku
Sovittelu sekd
takaisinsaanti-
menettely

2 2 S
Sovittelu. Pykiil?issii on

edtyinen s,iiinnits mahdollisuu-
desta sovitella oikeustoimen
periiyttemisen vaikutuksia.
Nykyiseen lakiin ei sisa y
vastaavaa saiinndsta. Sovittelu
merkitsee yleense palautusvel-
vollisuuden alentamista, mak-
suajan antamista tms. Sovitel-
la voidaan vain, kun siihen on
painava syy.

ltat 1r
Z J O--  r ,

Takaisinsaannin vaatimi-
nen. Takaisinsaantia saavat
vaatia uskotut miehet, toimit-
sUamiehet ja valvonut velkoja.
Takaisinsaantia vaaditaan
nostamalla kanne tuomioistu!
messa tai tekemeuA muistutus

valYontaa vastaan. Myds eriiet
muut taYat tuleyat kysymyk-
seen.

2 4 S
Kanteen vireil lepano,

Kanne on pantava vireille
kuuden kuukauden kuluessa
paikall€tulopaiivaistii (valvon-
ta), tai viimeistAan kolmen
kuukauden kuluessa siitii, kun
konkurssipesii havaitsi takai-
sinsaannin perusteen tai sen
olisi pitinyt havaita.

Jos velkoja ajaa kannetta,
on konkurssipesiille varattava
tilaisuus tullakuulluksi. Pesiil-
le voi ilmoituksen antaa postit-
se.

/trF 6
Z T O

Jiilkivalvonta.

6 luku
Voimaantulo

Luku kiisittelee voimaan-
tulo ja siift ymeseenndksie.

Uudet sii?inndkset on kir-
joitettu siten, etta yasta vuo-
sien jiilkeen niihdiiAn, mihin
oikeuskiiytiintii asettuu tulkin-
nanvaraisia seiirmtiksia punni
tessaan. f ohtoatullaan vamaan
hakemaan Ruotsin oikeuskiiy-
tiinndsta.

Ruotsin osalta voidaan esi-
merkkinti tuoda esiin, mita
sielle on pidetty sellaisena
huomattavana velan maksuna,
jokaon mii.iiriitty periiytymiiiin.

NJA i981 S 759
Tapauksessa velallinen oli

kriittisene aikana tehnyt
145.000 kruunun suorituksen.
Pesiin varat olivat 5.6 miljoo-
naakruunua. Tiitii maksua, joka
oli n. 2,5 7o pesiin varoista,zz

NJA 1982 S 135
Velallinen oli tebnyt 52 000

kruunun maksun. Pesein varat
olivat 376 000 kruunua. Mak-
su oli noin 12 70 pesdn varois-
ta. Maksu periiytettiin.

II



Mike on yleinen
velkoi alaho ia kuka sit?i
edust aa?

Lehdistdssa on yhdistyk-
semme 30-vuotistapahtuman
yhteydessA kaytetty luonneh-
dintaa "luottoalan ammattilais-
ten yhteenliittymA, joka pyrkii
edustarnaan niin sanoft uayleis-
tA velkojatahoa ja tekemaan
luottoalan niikemyksiA tunne-
tuksi talouselamAssa",

Luotonantajien intresse-
j?i on eri yhteyksissii ilmoitta-
nut puoltavansa useampikin
taho: Pankkiyhdi stys, Teolli-
suuden Keskusliitto, Pienteol-
lisuuden Keskusliitto ja viime
aikoina erityisesti Suomen
Yrittajain Keskusliitto. Muita-
kin edusmiehiii on velkojan nii-
kiikantaa puolustamaan il-
maantunut yleensii jonkin eri-
tyiskysymyksen yhteydessa.
Esimerkiksi tydminisreridn tai
verohallituksen kannanotot pi-
tliytyvat tavallisesti nailla inF
ressenteiUa olevan lakiin pe-
rustuYan orikoisaseman sailyt-
tiimiseen. Rahoitushuollon pii-
rissa toimivat pankki- ja eri-
tyisrahoituslaitokset puoles-
taan kiivailevat vakuuksien
erityisen etuoikeuden siiilynA-
misen puolesta. Teollisuuden
liittoja tuntui ainakin etuoi-
keusasiassa kiinnostavan ld-
hinna palkkaturvasaamisten
edkoisaseman pysayttaminen.

Taloudellisen taantuman
mydta ovat sympatiat seka
julkisen sanan taholta etta po-
liittisessa keskustelussa aset-
tuneet velall isen puolelle.
Valtiollisten vaalien edellii
tehdyssii mielipidekyselyssli

vas tas iva t  puo lueet  yh ta
(Krist. ) lukuunottamatta myiin-
taviisti tiedusteluun, tulisiko
julkisen vallan ryhtya toimen-
piteisiin yliYelkaantuneiden
yksityishenkiliiiden aseman
helpottamiseksi tarvittaessa
vaikka lainsAadiintti?i kehittS-
mauii. Niinpa parhaillaan val-
mistellaan yksityistii henkiliiii
koskevaa velkajiirjestelyA var-
ten lakia,jonta mukaan velal-
linen voisi tuloksettoman so-
vintoyrityksen jAlkeen pyytiia
tuomioistuimelta hiinen mak-
sukykyiiiin vastaavan maksu-
ohjelman vahvistamista. T?is-
sii yhteydessii tuomioistuin
voisi antaa saatavan viivdstys-
korot ja perintiikustannukset tai
jopa piuomankin anteeksi.

SYKL:in johdoUa on
perusteltu kriisiryhmii kon-
kurssien to{untaan tavoittee-
na ns. turhien konkurssien
ehkiiiseminen. My<isperusteil-
taan terveita yrityksiai haetaan
nyt konkurssiin entisH useam-
min, koska lainsiiadiintiimme
ei juuri anna mahdollisuutta
konkurssin sijasta yrityksen
tervehdytllimiseen. Tehokkaan
saneerausjarjestelm?in avulla
vailtettAisiin kriisiryhmlin ar-
vion mukaan tana vuonna
2.000 konkunsia ja sii5stettai-
siin arviolta 13.000 tyopaik-
kaa. TyoryhmassA ei ole mu-
kana suurimman etuoikeutet-
tujen velkojien ryhmlin, pank-
kien edustusta. Myiiskiian tyd-
ryhman toimintamenetelmista
ei ole tarkemmin kenottu.

Varatuomari Timo Miiki
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Thomas Feodorolfista
vuoden luottomies

Luottomiehet-Kredit-
mdnnen r.y:n 30-vuotisjuhla-
kokoukseen hotelli Strand In-
ter-Continentaliin oli kokoon-
tunut n. 130 yhdistyksemme
jasent{i. Juhlavan kokouksen
yhten?i aiheena oli jo perin-
teeksi muodostunut Vuoden
Luottomiehen valinnan julkis-
taminen. Yhdistyksemme pu-
heenjohtaja Timo Maki kutsui
esiin Credit-Justitia Oy:n toi-
mitusjohtaja Thomas Feodo-
roffin, jolle ojennettiin kunni-
anosoituksena Vuoden Luot-
tomies -kunniakirja ja taide-
esine.

Valintaperusteina todet-
tiin, etta Thomas Feodoroffon

toiminut tuloksellisesti Iuotto-
tehtdvissa vieden ansiokkaalla
tavalla luottoalan kehitystA
eteenpain mm. seuraavasti:
hoitamalla erityisen luontevas-
ti alan kansainvAlisten yhteyk-
sien luomisen ja ylliipitamisen
edistamaUa alan tuntemusta
toimiessaan yhdistyksen puit-
teissa keskeisissa tehtavissli
niin ulkomaantoimikunnan
puheenjohtajanakuin hallituk-
sen puheenjohtajana omalla
puheenjohtajakaudellaan, ke-
hittama a johramaansa perin-
taalalla toimivaa ydtysta me-
nestyksellisesti usean vuoden
ajan.

CrediFJustitia Oy:n lii-

kevaihto 1991 paattyv:illa tili-
kaudella tulee olemaan n. 35
mi1j. markkaa ja tyijntekrja-
m?iar?i n. 70 henkildii.

Vuoden Luottomies va-
littiin tanii vuonna seitsematta
kcrtaa. Aikaisemmin vuoden
luottomiehiksi on Yalittu luot-
topaiillikkd Pertti Pennanen,
Oy Kontino Ab, toimitusjoh-
taja Seppo Jyrkiima, luottokun-
ta, toimitusjohraja Jaakko
Pohjanpelto, Pedmistoimisto
Lainvoima Oy, koulutusp?ial-
likko Risto Suviala, Contant
Oy, talousjohtaja Seija Lehto-
nen, Perheauto Oy ja toimitus-
johtaja Mikko Parjanne, Suo-
men Asiakastieto Oy.

Vuoden Luottomieheksi valittu Credit Justitia Oy:tr toimitusjohtaja ottqa vqstaqn vuoden
Luottomies-kunniekirjqn Luottomiehet r.y:n puheenjohtajaha Timo MAelki ja yhdistyksen
siht e e r iltii Ai lq O ivulal ta.
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Ehdin toimia alalla toistal{ymment(i yuotta ilman suurempaa
lamaa. Nyt kun se on ttirilkj, kaikki sanovat exri teilkj 

-'--'

perimistoimistoi lla menee hyvin.

. .T.otjo on tietenkin, ettti toimeksiantoja ja tydtA riittdd,
he.nkildkunta kasvaa ja kaikki toimistossi ,it"ia, ,y:aia iirouo.
Tietenkin jos tekee paljon. synryy rulosra, rutto trio,kr"r---
t:[:y,lll on nyt todella kovan ty6n takana. Vuodenvaihteessa
1990-1991 onnistuminen oli h.uipussaan, yti AO n to,iiiiiortoin,
pcidomasta perittiin, konkurssit pois lukien.

tot_stakymmentd prosenttia. Samanai kai se sti toimeksiinio i en
I u ku mri ti r ri on lc)h e s ka ks i n ke rta i s t u n u r .i o ke s k i m a a ra i ni "n
kcisittelyaika pidentynyt puolella. Toisii sanoen rr.toiiii'
tek:Iti!1n on nyt vaikeampaa ja se vaatii huomattavasti enemmAn
tydtd. TAm(i on tietenkin tuttua kaikille alalla tyiskenteleville.

Mufta jos kaupanteko hiljenee ja luotonsiantia kiris;titaan,
se.vaikuttaa myds kaikkiin luottoalin toimiin. f itA;n paati)
olemme kaikki samassa veneessci. Nyt ne yritykset, ioitti ii nyrfn
toimiva luotohallin.to ja osava nentibfuia parjrjivrjr pare,nmtn,
kun osaavot ottaa hallinuja riskejri.

Laman aikana luottohallinnon osaaminen punnitaan iu
to.ivottavasri mJds palkiraan. Eurooppalaisen iittopuii iitoo,
o I emme p(i rj(i nee! su htee I I i sen hyv i n I uottohal I i nnon rcimi ssa.

Nyt kun Suomi otttaa ensimmciisen askeleen tohti y:ni)ntyraa
luroolp!.? on syytti tarkastaa olemmeko me ,oiriinni"iii^*n
t.u ottoha I trntorutiineja I uor to kaupalle eurooppalaisten yritysten
kanssa.

M aini o tilai suus tutus tua yhte i se ur ooppalaisi in
I u-o_t to ha I Ii nno n o n g e Imi i n tu t eb't.-S .0. t g g i kii-i e cm a j arj e s t aa
Kd I n i ssd.seni naari n kohde ryhmti n(idn luottoha I li nnon
am,maft t I atse t yhden tyvcissci Euroopassa. (J lkomaantointikunta
r,u-t,ee 1a Uestam,rici.n paketi matka n semi naa ri i n. Vara tkaa a i ka, n i i nr a nd e mm e Jouko I I a tu t us I umaa n n I evaisuu tee n.

Thomas Feodoroff

?-^."m
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Perustaiajasenemme, valt iot.
maisteri Aaro Kalevi Antlila kuoli
Helsingissa lokakuun 14. piiivene
1991 69 vuoden ikeisene.

Han oli eras maamme luotto-
toiminta- ja luottotietoalojen par-
haita asiantuntijoita sekii kiiytiin-
niillisessii, etta teoreettisessa
mielessa. ElemenVdnsd hdn suo-
ritti pankkilinjalla siitii merkifta-
van osan luotto- ia luottotieto-

Luottomiehet-Kreditmannen r.y:n hallituksen
kokouksessa 1 6.1 0.1 991 hyviiksytyt uudet iesenet

puolen aktiivisena kehittejane ja toteuttajana.
Jo 1950Juvun loppupuolella alkaneissa ko. alojen epiiviral-
lisissa - aluksi lahinnA pankkien ja luottotietotoimistoien
viilisissii ja sitten laajemmissa puitteissa - neuvotteluissa
valtiot. maisteri A. K. Anttila oli alusta saakka suunnittele-
massa ja toimimassa. Hen oli kutsuja huhtikuussa 1 961 pi-
dettevadn luottomiesten tilaisuuteen, joka johti luottomies-
ten oman yhdistyksen perustamista valmistelevan komite-
an asettamiseen. Yhdistyksen perustava kokous pidettiin-
kin 3.11 .1961 . Tiiten henellA oli huomaftava osa yhdistyk-
sen alkuvaiheissa ia niiden ielkeenkin

Valtiol. maist. Anttilan harrastukset ulottuivat muunkin
alaa koskevaantoimintaan. Hiin osallistui ulkomaita myoten
mm. Luottokontrolli 0y:n (nyk. Suomen Asiakastieto 0y)
suunnitteluun, organisointiin ja johtoon. Lisiiksi hiin oli
mm. Helsingin Nuorkauppakamarin kannattaviavoimiasekii
yhdessii S. A. Perret'in ja Esko tuovisen kanssa toimitta-
massa alan perusteosta "Liikeyrityksen Luottotoiminta".

Henkiliinii valtiot. maisteri A. K. Anttila oli miellyttiivii ja
vaatimattoman asiantunteva seke ahkera ja auttavainen.

Yhdistyksemme kunni0ittaa kunniajasenensa muistoa.

Veikko Kauppi, perustajajiisen

TEHTAVA

YR YS

OSOITF -

PUH.

1;rottolinkki
ONKO TEHTAVASITAI OSOITTEESI MUUTTUNUT ?
KERRO SIITA MHLLEKIN !

VANHAT TIEDOT:

NIMI

Louhenkilpi Tarja Liimatta Jari
Talouspiiiillikkii Toimitusjohtaja
PolarpoinvHertz- PerintapisteOy
autovuokraamo Porvoonkatu 3
Hernesaarenranta 1 1 00510 Helsinki
00150 Helsinki

Ojala Sirkku
Lakimies
Yrjo Lehtonen
International Oy
Aurakatu 12 A
20100 Turku

Lindberg Pekka
Luottopiiiillikkd
Tele
PL  104
00511Helsinki

Nuutinen Kirsti
Luotonvalvoja
Oy Railship Ab
Asemapaallikon-
katu 12 B
00520 Helsinki

Vanhanen Tuula
Luotonvalvoja
Siemens Oy
Majurinkatu 6
02600 Espoo

Luottolinkki-lehti

Arjovuo Vesa
Perintalakimies
Perimistoimisto
Contant Oy
Aurakatu I
20100 Turku

Pukkala Sinikka
Sihteeri
Lakitoimisto
Yrjd Lehtonen Ky
Aurakatu 12 A
20100 Turku

Grimm Henry
Toimitusjohtaja
Diners Club
Finland Oy
PL 1085
00101 Helsinki

Hytonen Jari
Perintalakimies
Perimistoimisto
Contant Oy
Aurakatu 8
20100 Turku

Kaakkola Hannu
Perintapaallikk0
Skop-Raholtus Oy
Upseerinkatu 1
02600 Espoo

Eskola Kari
Toimitusjohtaja
Tamcont Oy
Hameenkatu 7 A
33100 Tampere

Merra Martti
Lakimies
Lakiasiaintoimisto
Advoco Oy
Sahaajankatu 28
00810 Helsinki

Kilpelainen Anitta
Talouspaallikko
Akkuteollisuus Oy
PL 60
02631 Espoo

r

Tilaajapalvelu

c/o ltdr-Helsingin
Toimistopalvelu Oy
Linnanherrantie 27 D

OO95O HELSINKI

UUDET TIEDOT:

NIMI

TEHTAVA

YRITYS

oSotTE PUH.

t_
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Luotlomiehet.Kreditmdnnen r.y:n hallitulsen kokouksessa
21.8.1S91 hyviiksytyt uudet iasenet

Antas Curt Koskinen Ritva
Hallintojoht4a Luotonvalvoja
lP Produkter Oy Suomen

Tilirahoitus Oy
Grasten-Ravantti Leankatu 3 B'
Maija 00240 Hetsinki

PL 60
0151 1 Vantaa

Lavonius Pirjo
Yritysluottotutkija
Esselte Soliditet Oy
Sinimeentie 14 C
02630 Espo

Dahl Markku
Aluejohtaja
Perimistoimisto
Contant Oy
Uudenmaankatu 24A
00120 Helsinki

Eerola Liisa
Suomen
Tilkahoitus Oy
P L 1 1 8
00241 Helsinki

Tilirahoitus Oy
Leankatu 3 B
00240 Helsinki

Airola Peivi
Talouspaallikkd
Suomen
Tilirahoitus Oy
Leankatu 3 B
00240 Helsinki

Mattsson Virve
Luotonvalvoja
Suomen
Tilkahoitus Oy
Leankatu 3 B
00240 Helsinki

Mdkinen Marja-Leena
Luotonvalvoja
Suomen

Oksala Jaana
Hakemusten
kasineliia
Luottokunta
Heikkilantie 10
00241 Helsinki

Ollikainen Taru
Luotonvalvoia
Suomen
Tilirahoitus Oy
Leankatu 3 B
00240 Helsinki

Kaukonen Sirpa
Sihteeri
Lakiloimisto
YrjO Lehtonen Ky
Aurakatu 12 A
20100 Turku

Paarijoki Erkki
Luoftopaellikkd
Suomen
Teollisuuspankki Oy
PL 105
00131 Helsinki

Puranen Anja
Luotonvalvoia
Servi Systems Oy
Lauttasaarenlie 48
00200 Helsinki

Saari Aija
Luotonvalvoja
Esselte Oy
Sinimaentie 14
02630 Espoo

Stdlberg Anna
Luotonvalvoia
Luottokunta
Heikkilentie 10
00210 Helsinki

Swaoia Terhi
Luotonvalvoja
Suomen
Tilirahoitus Oy
Leankatu 3 B
00240 Helsinki

Tupitsa Maarit
Luolonvalvoja
Suomen
Tilirahoitus Oy
Leankatu 3 B
00240 Helsinki

Vanhanen Timo
FF-paa tKKO
Yves Rocher
Finlande Oy
Osmankaamintie 5
01300 Vantaa

Vanhala Sisko
Perintaneuvottelija
Tietoperinta Oy
Ratapihantie 1 1
00521 Helsinki

Ylitalo Hannu
Yritysluottotutkija
Esselte Soliditet Oy
Sinimeentie 14 C
02630 Espoo

Luotonvalvoia
PSP-Rahoitus Oy
Vuorikatu 15 A
00100 Helsinki

Harjakari Sirkka-Liisa
Reskontranhoitaja
Turun Sanomat Oy
Kauppiaskatu 5
20100 Turku

Hienonen Ulla
Luotonvalvoja
Suomen
Tilirahoitus Oy
Leankatu 3 B
00240 Helsinki

lskala Juha
Perintdkonsultti
Credit-Justitia Oy
Pasilanraitio 5
00240 Helsinki

Koskelo Leila
Perintaneuvottelija
Tietoperinte Oy
PL 45
00521 Helsinki

Launonen Arja
Osa$opaallikko
PSP-Rahoitus Oy
Vuorikatu 15 A
00100 Helsinki

l-uoltomiehet-Kreditmennen r.y:n
hallituksen kokouksessa 1 0.9.1 991
hyveksytyt uudet iasenet
Haapanen Pekka Keto Anssi
Konsultti
Intrum Justitia
PL 47
00241 Helsinki

Holm Pirjo
Luottovalmistelija
Suomen
Yritysrahoitus Oy
Siltasaarenkatu 14 A
00530 Helsinki

Karmi Bjdrn
Perintakonsultti
Credit-Justitia Oy
PL 47
00241 Helsinki

Smeds Marjatta
Luotonvalvoia
Valio Meiierien
Keskusosl.
PL 390
00101 Helsinki

Keinonen Kaija
Luotonvalvoja
Pitkapuu Oy
Takkatie 4
00730 Helsinki

Iuottomiehet-Kredilmennen r.y:n
hallituksen kokouksessa 05.1 1.1 991
hyviiksytyt uudet iascnet
Joensuu Minna Korneff Camilla
Perintakasitteliia Perintakesitteliia
Credit-JustitiaOy Credit-JustitiaOy
Pasilanraitio 5 Pasilanraitio 5
00240 Helsinki 00240 Holsinki

KarhuvaaraVkpi RaihaKari
Perintdkiisittelij?i LuofiopaAllikk6
Credit-Justitia Oy Suomen
Pasilanraitio 5 Tilirahoitus Oy
00240 Helsinki Leankatu 3 B

00240 Helsinki

Luottotielolutkija
Suomen
Luotonantajayhdistys
Liikkisepiinkuja 2 A
02600 Espoo

Myllymiiki Markus
LuouotietotutkUa
Suomen
Luotonantaiayhdistys
Liikkisepiinkuja 2 A
02600 Espoo

Makinen Seiia
Luottotietotutkija
Suomen
Luotonantalayhdistys
Liikkisepenkuja 2 A
02600 Espoo

Syverila Riitta
Luotopeellikkd
Aro-Yhtyme Oy
P L 5
00391 Helsinki
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Ammattihepreaa
Joku puhuu aidasta ja toinen ai-

danseipiiistii. Eipn ihme, ettei sitten
yhteisymmArrykseen paastakaan.
Kerran muinoin vanhemman ty6tove-
rinikanssa pohdimme Iuottoasiakkaan
tilannetta. Vilkkaan keskustelun jos-
sakin vaiheessa pysahdyimme - tyr-
mistyksemme purkautui naurunpy'rs-
kahdykseen. Olin puhunut Mattilan
kirjapainosta ja toverini Mattilan
kanalasta, jotka kumpainenkin l6y-
tyivat reskontrastamme.

Eri kielin

Viranomaisilla varsinkin tuntuu
oleva oma kielensii. Alamaiselle ei eniia
riitli ettii osaa suomea tai ruotsia. Niii-
den lisiiksi kun olisi hywn hallita my6s
kapulakieli. On kovin arsyttiivaa lu-
kea vaikeaselkoista ja kompeloa teks-
tia ymmartiimatta sita Aysin. Vahin-
koa ei tietenkiian s;'nny, epiiselviit teks-
tikohdat kaannate&ran asiantuntijalla
eli kysymalla viranomaiselta.

Eri ammattikunnilla on oma kie-
lensn, jolla kollegat keskenaan vaihta-
vat sujuvasti ajatuksiaan. Ostin ker-
ran mappeja. lzskun saatuani ajatte-
Iinjo reklamoida, en ollutnahnytkiian
sihteerikkoja. Mitii muutakaan laskus-
sa esiintynyt kirjejarjestiija-sana olisi
voinut tarkoittaa? Eihin tdssii toki ollut
todellista erehq'rnisen eiki vahingon
vaaraa, mutta maallikkoa hiukan
hymnlytti. Tuli mieleen siivooja-sa-
nasta vaannetty siistijn. Jostakin syys-
ta kaypia sanoja ja ilmauksia pitiia
viikisin muutella.

Eoitismillinen ilmaisu

Laitoin kerran velalliselle tratan.
Meille niin tuttu ja arkinen sana. Jo-
kaikinen saatavien perija osaa kertoa
mikii se on ja miten sita kaytetiian.

Myynti tohkeissaan pyysi heti pe-

nruttamaan tratan. Kuten tavataan sa-
noa, olin iiim?in kiikena. Oliko myynti
i otenkin seonnut vai mika oli hauina?
Varsin pitknn keskustelun perusteella
aloin epZiilli, ettei my1'nti tiennyt mikA
tratta on.

Myynnissa uskottiin ilman epai-
Iyksen hiiivnn, etta tratta tarkoittaa
julkista maksuhairioita. He eivat suin-
kaan olleet ryhmia, se vika piilikin pe-
rinnlissa ja luotonvalvonnassa. Olem-
me tottuneet omaan ammattihepre-
aamme. Kaytamme sanastoamme
epatarkasti ja epajohdonmukaisesti
tavalla, joka erehdyttaa sidosryhmi-
imme, kuten myyntiii.

Havaitessamme tutun asiakkaan
protestoidun tratan Kauppalehdessa,
panrmme suureen iiineen, ettii xx:Ili
on tiiniiin lehdessa tratta. EDauismal-
Iinen ilmaisu juurtuu .ja leviaa. en-
nenpitknn maallikot kasittavat tratan
julkiseksi maksuhairioksi eikii perin-
tAvilineeksi.

Mietelause

Kun uskomme iohonkin emme
osaa epiiilla ja kun emme epiiile emme
myoskiian awaa kysyA. Nainhan se
menee. Vastuu ammattiheprean vaa-
rinkaytosta on ammattilaisilla itsel-
laan. Miksi muuten Kauppalehti kir-
joittaa maksumaarays tarkoittaessaan
maksamismiiiriiys tA? T apa nAy ttAA Ie-
vinneen muuhunkin lehdistoon. har-
min paikka!

Kun tratasta kerran puhuttiin, so-
pinee lopuksi esittaa tuntemattoman
ajattelijan mietelause: "Tratta ei ole
rangaistus velalliselle, vaan ilmoitus
siita, eta tratan kiertoajan mittaisen
ylimiiriisen maksuajan jiilkeen emme
valitettavasti voi enaa joustaa."

Jukka Marttila



UUSI
PALVELU-
TOIMISTO

Yhdistyksemme pal-
velutoimisto on vaih-
tunut.  Uusi  to imisto
lta-Helsingin Toimis-
topalvelu Oy hoi taa
jasen rek i s te r i imme
liittyr/at tyot, kirjanpi-
don sekd ns. juokse-
vat toimistotyot.

Mikali osoite- tai
muihin jasenrekisteri-
t ietoihis i  tu lee muu-
toksia, voit vaivatto-
masti korjata ne ajan-
tasalle postittamalla
vieressa oleva muu-
tosilmoitus palvelutoi-
mistoomme.

Itii-Helsingin
Toimistopalvelu Oy
Linnanherrant 27 D

OO95O HELSINKI

Puhelin 90-323 320
Telelax 90-323 546

TIETOPERINTA OY
T ie tope r in ta  Oy :n
pankkiperintaosaston
osas ton joh ta jaks i
Helsinkiin on nimitet-
t y  1 .11 .1991  a l kaen
oik.kand. Jukka Luh-
tasaari .  Han toimi
aikaisemmin Saast6-
pankkien Palveluyhti-
oihin kuuluvan SP-
Palvelu Oy:n jaosto-
paallikkona vastuu-
alueenaan saasto-
pankkien asuntora-
hoitus ja yksityishen-
kiloiden valuuttaluo-
IOI.
Yo.merkonomi Mika
Lahtinen on nimitetly
myyntineuvottelijaksi
Helsingin toimipistee-
seen. Han on aikai-
semmin toiminut pe-
rintiikAsittelijiinii Tie-
toperinte Oy:sse.
VaratuomariEiia Kor-
mano on nimitet ty
Tampereen toimipis-
teeseen lakimieheksi
paavastuualueenaan
pankkien toimeksian-
not. HAn siirtyi Tieto-
perintaan STS-Pank-
kiOy:n kenfialakimie-
hen tehtavista.

Lakiasiaintoimisto
ADVOCO OY
Lak ias ia in to im is to
Advoco oy on tyonte-
kUoidensa omistama
liike-, sopimus ja pe-
rintEijuridiikkaa hoita-
va lakiasiaintoimisto,
jonka asiakaskanta
muodostuu paaosin
yrityksista.
Yhtion toimitusiohta-Yhtion toimitusjohta-
jana ja paaosakkaa-
na toimii varatuomari
Ari vantsi, joka on
siirtynyt tehtavaen oi-
keusperinta Oy:n toi-
mitusjohtajan tehta-
vasta.
Yhtion lakimiehiksion
kutsuttu perintalaki-
miehet,  OTK l lkka
Mutru seka OTK
Martti Merra.
Myynti- ja lakiasian-
sihteerinetoimii HSO'
sihteeri Heidi Pentti,
joka on siirtynyt teh-
tavaan Diners Club
Finland Oy:sta.
Toimiston perusta-
mispuheessaan elo-
kuussa -91 toimitus-
johtaja Vantsi totesi.
"Luotto- ja perintaalaF
la on ilmennyt tarvet-
ta saada keskitetysti
monipuolista, laadu-
kasta ja edullista juri-
dista asiamiespalve-
lua, neuvontaajakon-
s u l to int ia.  Tehan
haasteeseen tulem-
me osallamme vas-
taamaan."

Luo t t o fin kin t oimitus fotnt a t oio o t -
taa Laikjffe kfr[en fu@oitte oiksin
fuiaiiii ia rauftaf[ista loufua.
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Ari Vantsi

Mika Lahtinen llkka Mutru

Eija Kormano Martti Merra

) l


