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PainoseppA Oy
Kin-oittaiien lehdessa esitamat
mielipit6et ovat heidatn omiaa.rl
etuatka siten veltuimatta edusta
vhdistvksen kaitaa.

Nf;UUT@KStsN
ANKAA
Oy Suomi Ab
Vuoden 1991 loppupuoli ja vuoden
1992 alkupuoli ovat olleet vilkasta
EY-keskustelun aikaa, jopa niin, etta
ns. ruohoniuuritasolla
on alkanut
lq4teti tunnel ettA priivdrnpolttavat yri\rstason ongelmat ovatj iiAmAssri hoitoa vaille. EY-ratkaisu tayryy tehdri,
mutta talouskoneen teyryy siitA huolimatta kriydA. Muutoin yritykselki
Suomi ei ole kriytiinnossa edes valintatilannetta j dsenyyden suhteen omissa kasissean.
Toivoa sopii, ettd. paattajilla riittea
kd5mnissaiolevan keskustelun tiimellyksessd aikaa huolehtia myos yritysten toimintaedelh'bvksistri.
Takavuosien suhdannepolitiikassa
oli paljon hyvAA,jota vield"n5rtkin voitaisiin soveltaa.

Luottolinkki
Yhdistyksemme lehti on mydskin
muutosvaiheessa, sillA lehden taittaja on vaihtunut. Toimitusneuvosto
kiittaa Pressman Oy:tri, nykyisin
Avipress Oy:tri yhteisty6stri, ja toivottaa uuden yhteistyokumppanin Mainosateljee Tdhtinen Ky:n tervetulleeksi uusine ideoineen.
Pertti Nykrinen
PiiAtoimittaja
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Kokous suj L1i Jrhdis
tyksenme 30 vuotis
juhlan jailkimainingeissa. Puheenjohtaja
Timo Miiki kiitti 30
vuotisj uhlatoimikLr n
ta:r hylrin suoritetusta
tyosta ja luo\rutti ko
kouksen puheenjohtajuuden joht. Tauno
Vallille, joka yhdess:i
kokouksen sihl eerin
Aila Oivulan kanssa
rutinoidusti luotsasi
kokouksen keskustc
luaja priiit0ksentekoa.

Luottomiehet Kreditmflnnenr.y.:n
varsrnarnen
syyskokous
5.11.1991
a

o

ssa
tfllausrevflntola Royrailfl
Sihteeri All:r Oivulan luettua tavannlll
kaisesti yhdistltkscn
kuuden uuderl jasenen nimet..joist!redel
tiivd hallituksen ko
kous oli tehnyt paa
toksen, puheenjohta
ja Maki esitteli kaa\rai
luja yhdistyksen scu
raavan r.uoden toimin
noista. SLrurennuslasin a1lejoutuirrat eten
kin F ecman kustannllkset, jotka saadun
selvityksen nukaan
suurelta osin aiheutuu
kokouskustannuksis
ta. Keskustch-ra oli
m),os koulutuspaivan
j iirj estemisestd sekA
tietenkin itse talousan ion esittelv.
Yhdistyksen puheenjohtaja MAen esi
teltyii budjetin ja vas
taltua sen tiimoilla
h e r : i n n e i s i in k y s y
myksiin ilmoitti kokouksen puheenjohtaja
Valli t],ytl reisylrtensii
hlwin hoidettuun ta
l o u t e e n . t r r i t y i s e s li
korostui yhdistyk5gll
h1\'e lik\riditeetti i a
saadut korkotuotot.
Jasennlaksut pAatettiin pitaa ennallaan.
1-lallltuksen kokoonpanonosaltapAA
tettiin, etta puheenj ohtajana j atkaa edelleen
Timo Miki ja varapuheenjohtajana Petri
Carpen-,

Pe r t t i
Luottopeallikkd
paivdn
L a r v a syventyneend
tekstiin...

Yhdistyksenpuheenjohtaja
Timo M d k i esittelemessa
talousarvioia

K o k o u k s e np u h e e n i o h t a lTaa u n o V a l l i i a s i h t e e r A
i ila
hoitelivalruiinoidustikokouksenkulkua

Uusina hallituksen
nimina mainittiin
Anna-Maija Urpelainen lTeboil), Jaana
Uponen [SL]')ja Pentti Toivonen (Onninenl. Tilintarkastajien
ja Luottoalan Neu\rot- Tarkkaavaistakokousyleisdd
telukunnan jesenten
nimien julkistamisen
jiilkeen toi muina asioina pu h eenj ohtaj a
MAki esillejasentieto
jen aj an tasalle saattamisen korostaen erityisesti jasenten omatoimisuutta.
Lopuksi Sanoma
Osakeyhtion luottopaallikko Pertti Larva piti ansiokkaan esitelmAn Sanoma Osa
keyhtion ilmoltusasiakkaiden luotonval
vonnasta. Esitelmassa
korostui erityisesti se,
ettA luotonvalvonta on
mj,yntia tukevaa toi
mintaa, mihin vanr-rasti koko kokousvaki oli Kokouspaettyimiellynevdsti
valmis yhtym:iin.
yhteiseniltapalan
merkeisse
R

PALSTA
Kukahemsflt6 y[eflstH
velkogatahoaedustaa?
Luottolinkki numerossa 4.91 olleesta puheenjohtajan palstasta oli teknisen hdiridn vuoksi pudonnut toinen kdsiki4'oitusliuska pois, joten
ajatus katkesi oudosti. Kun sain
puheenjohtajan tehteivdssdni "laiskanld.ksyn" toiseksi vuodeksi, lienee
soveliasta, ettd iatkamme tuon kesken jAdneen kirj-oituksen loppuun:
"Oikeu sminis teriOssdvalmistellaan
kiireisesti yrityksen saneerausmenettelyii sriritelevd.A lakia, jolla pyritririn
vzilttrimAAn taloudellisiin vaikeuksiin
joutuneiden, mutta perusteiltaan elinkelpoistenyrit5rsten konkurssit. Kdytiinnossd td"md.voisi tarkoittaa esimerkiksi velkojien oikeuksien raioittamista niin, 6tte velalliswitvs Jaisi
tietJm rauhoitusajan velk6i ien ja luotonantaiien sekd muiden etutahoien
kanssa kdvtdville neuvotteluille s6kri
saneerausl ia muiden ratkaisumahdollisuuksien etsimiselle. Juhlaseminaarissamme puhunut kansliapArillikk0 Teuvo Kallio painotti, ettei
yrit5rssaneeraus on mahdollista toteuttaa vasta etuoikeusjiirl'estelmrin
uudistuksen jiilkeen. Samalla Kallio
totesi, etteivd.t vireill?i olevat velallisen asemaa helpottamaan tarkoitetut, uudet lait tuo apua parhaillaan
eletlavaan taanlumaan.

MielelkiAn korostetaan, ettii velallisen pysS,.rninenmukana taloudellisessa toiminnassa merkitsee my6s
velkojan kannalta parempaa vaihtoehtoa kuin lypsrivrin lehmAn tappaminen. Erityisesti yksityisen henkil6n velkajArjestelyri tarkoittavan
hankkeen vhtevdessd on kuulunut
sellaisiakin puheenvuoroja, ettd velallisen ylivelkaantuminen on osittain my6s velkojien syytA. Eli niinkuin entinen pikkupoika huudahti
kun hAntd. toruttiin varomattomasta
j uoksentelusta vilkkaalla liikennevdykillA: "Miksette vahtinu mua tarkemmin!"
Neyttaa siltri. ettA selkeimmin velkojari nrikdkantoja on viime aikojen
ke-skustelu issa edustanu t vhdistvksemme. Voidaksemme teliokkaammin saada tidnemme kuuluviin. olisi
j iisenistdmme kattavuutta lisdttdvd..
Elinkeinoeldmdn luotonantaiat ovat
jo nyt monipuolisesti eduslettuina
vhdistvksessAmme. Alinemme kuuiuisi kauemmas, ios se lAhtisi
yht'aikaisesti tuhannen luottomiehen
kurkusta."

Timo Mriki

Asian{{a Antero Kassinen
Oulun lakiasiaintoimisto

TT]IOSSAMIIJARDI-

KIILUM
ta aiamaan tiim?in va- velka on siinii mielesestdn osan asiaa Da.r- sA kivaa, etta ottaian
lamentissa.
Poliitikei tarvitse kayda ha:ttu
kohan on henkil6. ioka kourassa pankissa
jakaa toisten rahoja
eikd tarvitse mennd
toisille ja saa palkkioikeuteen haastettuna
oksi Adniii. Poliitikot
vastaamaan velvoitpuoluekannasta riipteistaan eikd ennen
Dumattaovat ainavaakaikkea tarvitse makiimassa avustuksia,
saa tuntuvia oikeutukiaisia, tulonsiirtodenkiirryrtikului akaan.
jalmr. ja nain eri laeilYlivelkaisrius on
yhteiskunnallinen onla on vleensd tuloniakopoliittinen aspeliti.
gelma, j oka pitZiisi ratTzillA hetkellA kukaista toisin kuin anluttajilla on erepzijverr teeksiannolla. Anteekjiilkeisizi hoitamattosianto on miellyttiivd
miavelkoia muutamia
asia velalliselle. ioka
l+'rnmenia milj ardej a. palkitsee iiZinelki peJa .ios Jrritysten velat lastaiansa. Sellajnen
poliifikko ei saa riitte]'rityksile vielii lasketaan mukaan, niin io vAA kannatusta, joka
ptiiitii huimaa.
Kansanoo, ettzivelan maksalaisten lryrnmerdsui
sussa on kys5rmys velmiliardeista veloista
voitteiden tinkimAttdyhd suurempi osa peiA- md.stri noudattamisestw ruulkaiseen ia te- ta. Kiisitys velvollisuuli<ittomaan ulosoitolai- dentunnosta ia omatokseen, joka palautkohtaisestavdstuusta
taavarattomuusestein
on unohtunut.
Masmiliardien edestd oi- sat vaativat etuuksia
kerf den paetdksia.
ia siis ilmaista rahaa
Vakavasti maksuhiiijonkun pussista. Olen
Kun vielai huomioiribisten luku liiLhente- daan kuluttajien vero- vakuuttunut. etta vellee 3OO.OOOoAAtA. 'ia vakuutusmalsuvekasaneerauslaki meKun huomioidaln oer- 1at, niin vli varoiensa
nee lZioi eikii valmisteheenj zisenet, tdm:i
el?ileideri huoledtomilussa lulla arrtamaarr
ioukko
edustaa
melja
en
keyltmielisten
velkojien
kriittisille ja
"koista
Aiinireservi:i.
henkildiden itselleen kaytiiLnndllisille nrikePoliitikot ovat oman ottamien etuuksien
myksille riittavaa artulevan etunsa lrroksi
miiiiLrii on korkea.
voa, elleivat velkojataerityisen kiinnostuneiVero- ja vakuutushot pontevasti tuo

Oikeusministeridssci ucrlnristellao;n aelkasrrneerantslrrkia.
Asia tulee
heriittiimiiiin
velkojien ja
kunniollisesti
elijrien
ko:nso,lo:isten
keskuudessa
aastarinto'a.
Lo,ki tulee
menemiiiin liipi
eduskunno.ssa,
aq:ikk(Iloilla
heikennetiiiinkin
peru.stuslailli.sta
omqi.suuden
suojao.
Ro,haso'o;minen
on omoisuutta
siinii kuin
kiinteistdtkin.
Usein aielii
parempao,kin.
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esiin lain tuomia tosiasiallisia vaikutuksia.
Jos muuten kansanedustaiissa olisi
taloudellist-a vastuuta,
niin budietissa ei olisi
lqrnmentenmiljardien
aukkoa.
Budiettivajeenmodelle lgg2 ennustetaan nousevan
vli 40 miliardin. Ndin
bllen lain liioimenolle
on olemassa-suotuisat
edellvtvkset.
Hoitamattirriat velat iaavat
toisten maksetta:vaksi.
Kun yritysten on pakko vydr]4tiie luottotappiot hintoihin, niin todellinen maksaia on
tavallinen
ahkera.
kunniallinen, vanhat
arvot omaava, kiltti ia
kuuliainen kansaldinen. Kuluttajien hiljainen enemmisto on
siis solidaarisessavastuussa yhd" kasvavasta levdperdisten jouKOSta.

Ylivelkalsuus
on itsekurin
puutetta
Velkasaneerauskeskustelussa on unohdettu totuus siiui. etta
kukaan ei ole ylivelkainen omaa swttiiii'n.
Velkaisuus bn ltse
hankittu olotila, iohon
ei iouduta kuten sairauteen tai onnettomuuteen. Paan silityksen ja paij aarnisen
asemesta mieluummin siis raippaa. Ylivelkaisuudessa on viime kAdessd kvsrrmvs
heikosta ihmisluohteesta ia itsekurin
puutteesta.
Nelidnnesvuosisadan jetkunut tunne
yhteiskunnan kaikkivoivasta vastuusta ia
talouden iatkuvasia
kasvusta oh tuhonnut
henkildkohtaisen vastuun kasitteen. Nuorella oolvella on vaikeintd. Heiltzi ouuttu
kotikasvatus veian hirveydesta. Vanhatkansakoulun sivistyksen
varaan ieeneet ovat
osanneei yhteit6n me-

not eivet saa olla tuloja suuremmat, mutta
juppikauden taskulaskimet ia mikrot eivAt
tunne ndjn yksinkertaista asiaa. Ihmiset
haluavat ja himoitsevat uutta ia uutta.
vaikkei kvEvzi niiden
maksuun- 6lisikaan
eikti todellista tarvettakaan.
Ihminen ekiri halutessaan pienillekin tuloilla, mutta se vaatii
sopeutumista. KuIutusveloissa on kvse itseasiassa sydririsveloista. On oslettu kaikenmaailmal
tarnee-

nut sen verran. kun
on iljennyt mouruta.
SiksipA nousukautenakin oli sadantuhalnen W6tt6miin vakiojoukko, jolle ei kelvannut mikeiAn tv6.
kun joutenolosta 3ai
paremm.rn yhteistuoton kuin tvdssrikArmniski. Olisi kiintoiiaa
nAhdzi sosiaalitiitien
vuosittain iakamien
rahoien meidrrit. Joka
tapauksessa ne ovat
Iniljardeja.

Ylivelkaiset
ottava ilmaiset
tonta kraaseaia +llatavarat
pidettSr
kulissia-pd{,iekaupastaja
miseste mainosten
rahaa sosiaalimalliin.
Pitriisi olla
oma itsensaja elae vatoimistosta

rojensa mukaan. Kouluissakin voisi opettaa
enenimiin ko titaloutta
ja vaatehuoltoa. Valmisruokien asemesta
voi kokata kotona itse
menestyksellA. Perheenisdkin voisi kapakkaillan asemesta
survoa kzidet kv-merpiiita mvdten le-ipa- ia
pullataii<inaan ldsteirsa kanssa, i olloin
muuten avioerotkin
vahenisivet ia lapsetkin oppisivat kevtann<illisilisi .
Kun rahat loppuvat, Ioppuu rakkla-uskin. Raha ratkaisee
monessa. Siksi kulutukse_ssa, pitaisi olla
ylen harkitsevainen.
Toivottavasti yleinen
lama-aika opettaisi
parsinneulan- kAytdn
ja pikkunikkarin- taidot. Entisvanhaan oli
taloudellisesti ahdasta. Avioerotkin olivat
vAhdisempizi, kun oli
pakko ponnistella lastensa elAttiimiseksi ilman turhiayhteiskunnan apuia. Sosiaalihuolto on oilannut ihmisten omavastuisuuden. Ihmisten ei ole
tarvinnut Mrtva tvdtt 6 myys ko iira u ki i i n
eikri pAiveirahoihin,
kun ennakoivaa toimeentulotukea on saa-

Ylivelkaiset ovat moniongelnaisia ja monen viraston asiakkaita. Poliisi. sosiaalivirasto ja oikeuslaitos
ovat tuttuja. Kysl'rnys
on siis eraenlaisesta
kAyto shAiri<iisyydestzi
ja pahantapaisuudesta. Sosiaalivirastosta
on saanut rahat ouhelin- ja siihk6laskuun,
vuokraan ia vhtidvastikkeeseeri, trilevisiolupaan, yhden sanomalehden tilausmaksuun, kohtuullisiin
korkomenoihin, sakkoihin ia muutenkin
kahisevba on annettu.
_ Systeemina on ollut se, ette tiiilli pzirjdriviit pummit, pakolaiset.ia pohatat. )nivelkaiset ovat tiillaisia
pummaajia, jotka os-

tavat ja ostavat uutta
ja uutta uudesta paikasta, kun entisestd ei
saa eneiAvelaksi. Varkaallakin on iotakin
hApyti tekonsa"moitittamudesta, kun hAl
salaa neDistea taskuunsa usein v6aikaan. Mutta velliaveijari on jo niin karaistunut sekd poliisia etki
ulosottomiehizi pelkZi;imzit6n, etta hen
kasaa tavaraa kassit
tayteen ia pl'lrkie lahettama-al l-askun tie toisena siita, ettii entisieikAzin ei ole pystyn\'t maksamaan eike
oikeastaan halunnutkaan.
Miksi siis tiillalsia
petkuttaiia Ditiiisi arinahtaa vleniv6rnises tii? Selvhii pelostahan
se on, ette ostaa velaksi salaten maksumut\rvytt6myyden,
ta petostuomion saanti
oikeudesta on vaivalloista. Syytettye palI(ataan avustamaan
valtion varoin vahvaan
liituraitaan verhoutunut ammattilainen sananselittiiizi, ioka selittae asiat barhain
pdin. Loppululos on
se, ettd tzimA vziiirw,
den puoltaja on kLrStunut muutaman tonnin palkinnon ja myyjzi on yhtA koyha min
ennenkin.
RangaistuskaytAntdri sielaisi
koventaaja pama oh.ienuoraksi lakiin, ettA
ulosotossa todetunvarattomuuden iAlkeinen velaksiostb olisi
aina petosta selittelvistri hrlolimatta.
L]losotossavarattomaksi todettuia on
palion,ia lisriA viin tuIeel Oii<eammin oikiisi puhua ulosotossa
itsense va-rattomaksi
ilmoittaneista, sillzi
monella on pankissa
rahaa ia muutakin
omaisuitta onmuiden
nimisse. Ulosotto on
nlrt toki tukossa, inutta aiernminkin on riittzinyt ulosottomiehen
moraalista riippuen

pelkkd. opastava kvsvinvs "eihlan sinulli oie
mitaan omaisuutta".
Ulosottovelalliset
ovat erittiiin kovia valehtelemaan. Takana
on kiero, ahne. sairaalloinen ia rikollinen
mieli siita, etta tavara
pitee saada ilmaiseksi. He ovat oppineet.
ette niskoittele:rialla i a
kiemurtelemalla sda
tavarat helDosti ilmaiseksi. Monelta ouuttuu kzisitys siitzi-, etta
velaksiosto on Deriaatteessp. kauppaa eikd
ranl"Kansalaisten
aKSlsaantra.
moraali rapistuu valtion
ja eriiiden muiden iulkisten tahoien esimerkistri. DevaivaationAytelma opetti, ettti vllehdella saa. Kun
muistetaan vielA Wzirts a Marinet, KOP:n ia
Postipankin sekavit
selitykset Kouri-kaupoissa ynne monet
muut iulkisen sanan
palstdilla kerrotut
ptirssiyhti6iden y'nnzi
muiden suuret kuDlat.
-ettri
niin ei ole ihme,
kansalaisetkin katsovat oikeudekseen viettrizi hulvatonta elimAA.
Pankkien harioittama
rahal lrylviiminen ilman harkintaaonvain
ajanut ihmisizi ahdinKOOn.

Ylivelkaisuus
myiis
kauppiaiden
anteliaisuutta
Ylivelkaantumisesta
saa slvttiizi eriMsesti
Suomen Panki<ia ia
pankkeja vleensdLkiir.
Run kiyliiii rahaa iaettiin kaikille halukkaille, niin tottahan ilmainen raha vetae kuin
mehilziisie hunaiaan.
Rahan tulvim-inen
markkinoille nosti hinnat pilviin.
Pankkia
johtivat todellisuudessa markkinapea[ik6t
jalat tukevas-ti ilmassa. Perinterniesten nekemyksille suorast€urn

naurettiin.
Pankkiirinkin piuiisi ajatella
siui, ettii "milliihiin se
tamakin Doloinen velkansa malsaa tosipaikan tullen".
NAin se on muillakin velaksimyyjillii.
Pitiiisi aina muistaa
pahin mahdollinen tilalne.
Ylivelkaantumisesta saa swttiiii
myos kauppiaita itseaen. Kukaanhan ei
saa tavaraa velaksi,
ellei toinen sita anna.
Pankit tyrlqlttiviit rahaa riiikeiisti ilmoituksilla, vaikka rahan olisi luullut kiiyvrin kauoaksi ilman kiihottainistakin.
Postiluukuista tulvii jos jonninmoista
erikoistariousta.
Kauppiaat ovat liian sinisilmaisie velaksimurnnisse. He uskovat puheitaja lupauksia. Kenellti ei ole rahaa taskussa muutamaa satasta, niin ei
hiinellii ole my6hemminkean. Jos haluaa
viiLlttrimiittii tehdA luottotappion, niin samahan se olisi antaa rahat suoraal kassasta
lahjoituksena, j olloin
ehkiiviilttyisi liikevaihtoveroltakin.
Kulutustavaroita ei
pitriisi myydri lainkaan
velaksi. Kun ne on
sv6tv tai muuten kuluttaen kriytetty, ne
ovat kadonneet. Velaksimyyntiai
ei toki
aivan voi v:iitte:ikii:in,
mutta voisi kuitenkin
asettaa jonkinlaisen
alarajan, vaikka viiteen tonniin. i onka alla
olevia ostoklsia mwdAAn vain valitd;ia
ktiteismaksua
vastaan. Muutamal satasen ia tonnin laskujen peiinui on turhauttavaa.
Arvokkaampi velkaesine voisi olla mv6hemmin ulosoton kohteena ia sen kaitkdui
vaimon valhenimiin
voisi seurata. Mydskin se voisi olla osamaksun kohteena ja
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omistuksen Didatvk,i, ..
sella. r aranset svotavrit j a helposti hiivitettziveit pikkuesineet piUiisi ietftie vksin kateiskiuoan iraraan siten, ettd tavara luomtetaan samanaikaista
kdteismaksuavastaan
sek5 luor,rrtaan kiteislaskutuksesta. Iasku
on aina lasku ja kaupan lopputulos epiivarmaa. Aensa hikaa
kuluttajia
uskovat
kauppiaat ovat jossakin vaiheessa entisia
kauppiaita.

Konkurssipesien
hoidossa olen seurannut saatavalistoi a. Samat tututhan ne ov6rivetjoka paikassa. bn
ostetu velaksi sementtia, puuta, rautaa, kodinkoneita. ruokaa.
matkoia vnna muuta.
Kaupfiait ovat unohtaneet sen. etta Derintii alkaa jo ennen
mv!'nua.
Asiakkaiden valinta on menestwAn wittriiiin salaisrius. Velkaisten kanssa seurustelu tekee itsestriihkinvelkaisen, kun
heitii uskoo ia heille
m1y. Liike-eliirnisszi
j a varsinkin perinnassii sArili on sairautta.
Jos joku erehtyy uskomaan velallista ia
ioustaa, niin kohia
huomaa tulleensa pahemman kerran Detkutetuksi.
Armoiralkaa kinuavat velalliset
iAttAviit sanomatta
-sen,
ettri he ovat velkaa muillekin ia muil-

lekin on luvattu samanlaista aikomusta.

Ei
velkaneuvojia,
vaan reippaita
ulosottoniehili
Kulutusvelkaiset eivdt
ta.rvitse armoa. Yhteisvastuukeriiys kauppapusi takuusddti6tii
huen takauksesta. Sanottiin ettei oikeastaal
ole tarkoitus maksaa
toisten velkoia. Puheet ovat hyvbuskoisten ihmisten petkuttamista, si[e takuu on
vastuuta toisen velan
ottamisesta.
Yleensa tarkoitus
on auttaa vankilasta
oalaavia. Se ei onnistu. Oikeudet ovat io
kohtuullisesti tuomiirneet vahingonkorvauksia eika asianomistaiat saa sitii viihiiistdkean, jos kirkko alkaa vielii hdssottea
vtilissii. Entisil&i vangei.ltapuuttuu maksukykyja ennen kaikkea
maksuhalu.
Heistiikin on toivoa saada
kunnon kansalaisia
vasta sitten, kun he
omakohtaisella tydllaen sovittavat asianomistaialle korvaukset.
En ole kuullutkaan
rosvosta. ioka linnareissun iriikeen menisi sopimaan uhrinsa
kanssa viihittiismaksusta. Herkkeuskoinen kirkkovdki uskoo
mite tahansa velkaista ja on yhtena painostusioukkonavaatimassa velkasaneerausta. Viisaimpaa kirkkomiehillekin olisi
saarnata henkildkohtaista vastuuta. Drotestanttista kuria, ahkeruutta ja yksinkertaista eliimee.
Kulutusvelkaiset
ovat siipiveikkoja. Tokihal kerAvsvaroilla
ioku hwAntahtoinen
-silm2idiroantava
virkailiia saa elantonsa
hetpbsti, mutta tulok-

set ieevet laihoiksi.
Er?ii6sA paikoissa on
io perustettu vapaaehylivelkaisten
toisia
neuvonta-asemia. Viiitetaan ainakin nd.in
alussa, ettii olisi saatu
hyvid tuloksia. Parin
vuoden DAastii voitaneen jo todeta, ettii he
ovat repsahtaneet takaisin velkaostoihin.
Saneerauslaki toisi kunnalliset velkaneuvoiat. mikii on rahoien- haaskausta.
kuh kuntasektorilta
pit?iisi potkia muutenkin lar.mmeni?i tuhansia i oirtilaita virkarniehiui oois. Kvllii ihmisen bitea itle wittiiii
keksie keinot velkaisuuteensa. Kulutustottumuksia on muutettava iamenot on sooeutett-ava
tuloihin.
^
Yksinkertaisten totuuksien opettamiseen tuskin tarvitaan
erilli svirkami ehiri,
vaa-rr aitoa hiitiii tunteva velkainen voi kylle Eysaista neuvoa aivan ilmaiseksi oankinj ohtajalta, sosiaa-livirkailijalta, ulosottomiehelta, poliisllta ja kelt?i tahansa s:intillista.
kurinalaista
elemee
vieftav€i]ta. Ja ios vlpeys antaa myot-en, voi
marssiaj onkun omassa kodissaan asuvan
vanhuksen luokse ja
lrysriisui elZi,m:fr ohj etta. Ndrnd. sotaveteraanit ovat omin kasin
hankkineet talonsa ia
omaisuutensa paherimin velkaantumatta.
Heillii kun on ollut taistelutahtoa ja itsenriiste aiattelua olla uskomaita vaikeissakaan
oloissa vihollisen suitsutusta Daremmasta
huomisesta.
Ka uppiaiden mainokset ovat juuri samanlaisia houkutuksia luovuttaa rahat
tyhjiinpiiiviiiseen tavaraan ia ruveta tavaran
javelin orjuuteen. Kulutusvelkaisuus ei ole
suinkaan ongelma
nAille velellisille, vaan

velkoj ille . TzitzikAAn
Iain puuhaajat eiv:it
ole huomanneet. On
turhaa silmdnlumetta
puhua velkataakasta,
kun sitri todellisuudessa ei ole. Nimittailin
meilkihin
toimii jo
kAytiiLnndssA arteeksianto oikein viranomaisvahvisteisesti.
Ulosotossa varattomaksi totearninenj ohtaa siihen, etta my6hemminkin katsotaan
vanhoja rekisteritietoja ja leima lAtkiiistaiin
papereihin asiaa kummemmin tutkimatta.
Velkoja on tyytyvziinen
ja saa luottotappion
kirj anpitoonsa. Harva velkoja enea \,'uosien pAAstri kaivelee papereitaan.
f]losotossavarattomiksi todetuille ei saisikaan antaa laintasoista anteeksiantoa, koska se johtaa
siihen, ettzi anteeksiantoa vain kaltetaan
h)'vaksi ja tehdaiin lisAA velkaostoksia.
Ulosotollinen alteeksianto riittak66n. Velkojien hApeA olkoon
se, ette menee m]4ymddrl ulosotossa varattomaksi todetulle
tai monimaksuhziLiridiselle.

Velkasaneeraus
on alennuksen
antoa tavaran
hintaan
oikeuden
ptiiitiiksellii
Velkoj at voisivat omilla toimillaan ehkiiistA
itselleen tulevaa luottotappiovahinkoa
keyttamalla hyvakseen tehokkaasti Suomen Asiakastieto Oy:n
rekisterid. Ja vaikka
rekisteria ei lukisikaar, niin kiiytAnndllinen silmd" luulisi sanovan riskiostajasta.
T!'ypillinen maksuheirikkdh:in on kaupungissa asuva, ruumiillista ty6ta tekevA

mokralla asuva nuotunut ja velkaan lan- hing o n k o rvau sva s rehko mies, jolla elo gennut ottakoon yh- tuulla.
Velallisetkin
meneeviihteeksi. Kas- te1'ttii velkojiinsa sekA siipsZiht€iisivAt aj oissa,
pifi ik66n yhteispalavesalla voisi vzihtin katkun
ulosottomies
sella pitempAzin sekA rin. Siihen ei tarvita
hyokkriisi heti alussa
ottaaa selvdA tarkemylimaereisia virkamierehvakkaasti ajaen
paal. Sanoohan sen hiii. Jajos oikeus sit
ulosmitattavan henkijo terve vaistokin, ettA ten vahvistaisi maksuloauton parempine
talaisella tJ,T,? e ei ole suunnitelman
saleekodinkoneineen vouydn vanhaa satasta. rauslain mukaisesti,
din varastoon odottaH:inelki on sita vas- niin lipsumisen ja uumaan pikaista maktoin enemmdl satunden velan teon pitaisi
sua.
naisia tyosuhteita sekA rauettaa sarreeraus.
Mutta eivdthdl ne
satunnaisia
heiloja
Perinnessiikin teh- nama ulosottomiehet
ettzi yhteiskunnan
dAiin paljon suunnimonastikan saa isomhuollon varassa oievia telmia, mutta pari en- paa aikaiseksi. He lli.yksinAisiii lapsia.
simmaista eraa pelaa hettelevet lappujaan,
Kauppiaat ovat hy- ja sitten se repsahtaa. mutta uhkailuja ei
vinA aikoina m).lmeet Veropuolella suunnipanna toteen. Heti
liikaa velaksi. Aika
telmat onnistuvat vie- alussa olemalla tomekirii ja entista enem- la vehemman ja uudet
ra, saa velalliset saimdl tulee luottotapveroer6t jSAvAt makkAhtAmA:in.
Mutta
pioita. [6ttomyyden
samatta velkapatin
kun velallinen tottuu
varjolla ei pide antaa vain kasvaessa.
asioimaanja oppii tunanteeksiantoa kenelletemaan ulosottoapukAan oikeuden peAlaisen, ettei se niin
Luotomiehet
toksell:i. Ihmisen pipaha olekaan, se viitaisi osata harkita ja
meinenkin maksuhaennakoida maksu$opintomatka
Iu hiipuu.
kyns:i pahan pAivAn
Samaten on turha
!
Saksaan
varalta. Oikeuden anulosmitata ylikiinnitama huojennus mertettyjii taloja. Pitaa
kitsee tosiasiallisesti
ulosmitata haltuun
vakavaa puuttumista
heti otettavaa irtainta,
joka kipeasti koskee
kahden partin sopimukseen. Huojennusvelallista. Silloin se
han merkitsee sitri,
panee velallisessa liietta valfo altaa tavaketttA niveliin. Ulosrasta alennuksen eikA
ottomiesten tulisi Iomyfie, jonka rahoilla
pettaa turha selitysten
riskipeliA on pelattu.
kuuntelu. Jos rahat
Jos velkainen on
eivZit tule kuukauden
rehellinen ja vastuunparin kuluessa, niin
tuntoinen, niin han
huutokauppa kAynylattavan maksuestiin. HAtAdrtlneet veteen ilmaantuessa otlalliset kaivaisivat rataa heti yhteyttA vel- Ylivelkaisuutta voitalhat.
kojaansa ja kertoo to- siin slis karsia kaupKiinteistdhuuto siasiat. Mutta neinpiaiden tehostuneella
kaupoissa komeilee
h:in tapahtuu vain
luottotietoj en hyvriksivelallisennimi.
Irtaih5,win, hy'vin harvoln.
kziytollei, asiakasvalinmen huutokauppoihin
Yhdessii katsomalla
nalla, vzilittomauin ke- pitaisi my6s panna nivoidaan etsiA ratkaiteiskauppaan siirb/mimilistat. Se edistaisi
suaja antaa alennusse a tietyisse tavara- perintriri ja esteisi ylita sekd maksupidenhyodykkeissri sekzi velkaantumista. Konnysta.
luottosuhteen katkaikurssej akaan ei juuri
Velalliset heittal,tysulla hAirioiden il- tarvittaisi, jos ulosotvat yleensa vdlinpitamaErntuessa.
to kykenisi hoitamaan
mAttomiksi eivetke
TaytantoOnpanoa
tehtiivAt. Muutamasmaksa edes lyhennys- ja perintZiA tulisi te- sa paikassa on tosi
tA. EprisziAnnollinen- hostaa muutenkin.
reippaita ulosottomlekin ja pienikin raha- Kun asiat lAhetetdiin
hi:i, joilta homma hoierd silloin tzilldin vel- ulosottoon, niin ulos- tuu.
Hoitulrrus onkojalle viestisi maksuottomiehen verkkailuonteesta
kiinni.
halusta, mutta tata
suutta pitziisi valvoa. Ndinhdn se on vastaavZihiiListAkaAn elettti ei Saamattomia ulosot- vasti velkaantunei
juuri tapaa. Tilapzii- tomiehi2i pitiiisi uhata
suuskin.
seen vaikeuteen jouhenkil6kohtaisella vaKauppiaallakin tu-
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lisi luetuksi Daivan
huuto kaup p ali s tan
nimia Daremmin kuin
Asiakdstiedon oouksia. Eike muutenhalttaisi vaikka kunnan
virastossa voisi kaydii
lukemassa listoja j oista ilmenisi erilaisten
sosiaaliapuj en saaj at.
Niitiikin turhaal
salaillaan. Pit.iisi ottaa
ohienuoraksi se, ettii
iulkisen vallan antamat rahasuoritukset
ovat mydsjulkisiajoka
sunteessa.
SosiaaliDuoli on 01lut hirveA rahanhaasta, jonka tiiy.ttil:ninen
kaaia.
Suurtvdttdon mydhemmin mahmyys ;a valtion kdyhdotonta ia vastuunsit''rninen toivottavasti
toutumishetkelliikin
tuo saksalaiset asen- kohtuutonta hAnen
teet. Radioesitelmas- sen hetkisiin varoihin
se kerrottiin kuinka
niihden. Takuun mziASaksassa hrid5n het- re ei saisi ylittAii tietkellZi saa rahaa sosi- tvii miiiiLrAri takaaian
aalivirastosta, mutta
sen hetkisistzi var6issen ioutuu maksa- ta. Takauskin makmaan takaisin Dikkusettaisiin helpommin,
korolla. Saksassa ei kun se olisi kohtuullihwiiksvtii
nen eike raunioittaisi
-vaanilmaisia
la\oja,
kunkin
takaaial taloutta.
on elatettave itsensd.
Pahkinj ohtaj an tuSe olisi hwd periaate
lisi tuntea vastuuta.
meillekin. Oliii muuios vaikkakin taattava
ten mukava saada laa- itse olisi valmis suihjemmin perehtye sak- kaisemaan nimensi
salaiseen perinuien ja
satojen tuhansien palu oto nvalvontaan.
pereihin. On niin palLuottomiehet voisivat
jon surkeita tapauktehd5 retken Saksaal
sia, joissa takaajalta
opintomatkalle.
on mennyt kaikki
omaisuus asuntoineen ia kaikkineen
Ylivelkaantumisen sekzi ioppuiziksi on
jaenyt viele maksettaeitdmiseksi
On outoa, ette
takauslakeihin vaa.
ty6ttdmiriyksinhuoltamuutoksia
jaZiitejn on kelpuutetTakaajat ovat joututu satoien tuharrsien
massa liemeen. Sa- markkoien takuisiin.
nonnan mukaan "ken
Vastuun raiaksi
ottaa taatakseen, ot- oikiisi riittAti asunnon
taa maksaakseen". myl.ntirahat ja loput
Pankit ovat ottaneet antaa kziyt:innossi
takaaiiksi suuriin asi- anteeksi. TakuuiArj estelmriti pitziisi kehitolhiri viihtivaraisia.
Takaaialla saattaa olla tziii reaalivakuuden
sosiaalisia Daineita
suuntaan siten. ettri
panna nimensii sellai- takaajan pitiijsi antaa
siin vastuisiin. ioista reaalipantti eikri pelkhAn ei voi selvitd. Ta- kAzi nimeA enee hykuunottaialta vaadit- veksytuiisi.
Asia pitaisiin p;lisilmaa ja
kiisivielA olla niin, etta
ryhtizi eiki saisi takaa- jos reaalipantista ei
j akandidaattia panna
saada kaikkea velkaa,
vastuuseen sellaises- loppu jzijsi luotottajan

I2

tappioksi, kun on arvioinut takuudet vii?irin.
Saneerauslaki luo
hullun tilanteen, jos
piizivelallinen saa anteeksi, mutta takaaja
maksaa hanenkin
puolestaan. Takaajaakin kohtaan olisi reilua se, ettii hrln etukiiteen tietaa, mika omaisuusesine ltihtee, jos
piizivelallinen ei maksa. EpiirniiiiLriiisistii nimivakuuksista pitaisi
paesui ja suorastaan
saisi vaikka kieltiirikin
lailla.
Ylivelkaantumista
voitaisiin estae siis takaajalle asetettavilla
vehimmeisvaatimuksilla.
PAAvelallinenkaan ei saisi velkaa,
kun kaikkia ei hywdksytteisi takuumiehiksi. Takuumieskin saisi turvaa vastaisen
varalle, kun hiinen
vastuulry\'rrsii etukziteen harkittaisiin heneltd otettavine turvaavine vakuuksineen
siten, etta h:inelle jeisi
myos elamisen mahdollisuus vastuiden
kaatuessa maksuun.
Luotontyrlqlttiij iinkin piteisi olla sosiaalisesti vastuullinen.
Liiallisella luototuksella hzinkin tekee viime
kiidessii vahinkoa itselleen. Kahden asunnon loukkuun tipatrtaneet ovat surkeassa
jarnassa. Hekin liiLhtivat ahnehtimaan parempaa. ja voittoja,
va tKa lsolssa rnvestoinneissa pitAisi olla
varovainen.
Pankkivetoiset kiinteistovahtysliikkeet tietenkin
puhuivat seireenien
kielellii, mutta harkitsevaisen asunnontarvitsijan pitdisi osata
erottaa markkinamiesten houkutukset
omasta raiallisesta
maksulryvystri.
Vanhan oikeusohjeen mukaan "huonoa harkintaa, ei tule suojata".
Asu ntovel allis et
ovat osin myds yhteis-

kunnal oolitiikan uhreia. Vailalla ollut kad6oolitiikka hzivitti
ennen hywin toimineet
vuokra-asuntomarkkinat. Oli oakko ostaa
oma asunto kalliilla
velalla. Asuntoa ei voi
ostaa ilman velkaa.
Tiillainen on hwdksr.ttAvA:i investirintivelkaa erotettuna maksuhAirikkdien kulutusveloista.
Omakotirakentaiat
nAyttAvdt usein olefan
maksuheirikditii, kun
he rakentavat tuloihinsa ndhden liian hulopean talon. Ostetaan
mite tahansa hienoa
velaksi, vaikka vaatimattomamoikin
kelpaisi. KorEo on kauhea ja perint:ikulut
tekevat talosta entista
kalliimman. Varlralta
tuntuu, ette talon rakennusvelkoj a piteisi
antaa anteeksi. Paremminkin talo oitziisi
laittaa mlrrntiin maksuvaikeui<3ien ilmaantuessa ja rahat jakaa
talon rakennustalkoisiin osa-llistuneille velkoiille. Jos velkaa viele leinsi mp'misen jAlkeen. se voisi iAAdA
velkoian murheeksi.
mitZipti on my1'nyt velaksi riski e. Kauppiaat tvrkvttavet velkatavaiaa iiian loysZisti.
Riittavat Iuottotappiot
opettavat myds m)14'ia
va-rovaisuuteen.

.&suntovelkaiset
sosiaalinen
ongelma
Kahden
asunnon
loukkuun -ioutuivat
etupAdssd riittavae
elemen kokemusta
omaamattomat nuoret. Panemalla kummankin
asunnon
myyntiin pikiisi yrittiiZi selvitA. Jos asunnoista ei saisi enaa
velkoien mdiiraii, niin
pankkien pit€insi bytva Dantteina olevien
asuirtoien hintaan.
Mita velbista iaisi saamatta. se iriiSi rahoit-

tajien tappioksi. Itse
hzin ne ovat hyvriksyneet asunnot sataprosenttiseksi vakuudeksl,
Siksi onkin turhaa
kiusata sinisilmAistai
ja markkinoiden h<iy
nayttamea ihmista
enriri jAlkikAteen satojen tuhansien markkojen maksuilla. jotka
suistavat elAmdnuskon. Vaikeus on vain
se, et&i potrjoismaiden
tapaan Suomenkin
panklt ovat menettaneet kannattavuuttaan konkurssien partaalle.

muiden velkavastuiden hoitamista. Asuntovelkaisten talot pi
tdisi palna m)']ntiin
vzikipakolla. Sitzi ennen pitaisi vuokramarkkinat saada toimimaan sAdntelyn
purkarnisella. Vuok
ra asuminen on yleistd liinnesszi.
Ylivelkaisuuden
poistamiseksi tarvittaisiin palion asenteiden muutiamista. Valtion byrokratiaa tulonsiirtoineen pitiiisi romuttaa ja panna aslat
uuteen uskoon. Ihmi
set tulisi saada tuntemaan omakohtaista
vastuuta. Kulutustottumuksia
pitaisi
muuttaa.
Tarvitaan
sekzi henki16kohtaisia
elzimdnmuutoksia ettei
poliittisia muutoksia.
Velaksi eldminen on
saatava loppumaan.
Samaten yhleiskunnan kustannuksella
eliminen on saatava
tiukkoihin aisolhin.
Ylivelkaaltumisen
estaminen vaatii vallankumouksellisia asenteita. SiinA taryitaan kokonaal muuta
lainszi:id:intrizi kuin
esitettya velkasaneerauslakia. Saneerausta voidaan tehdA niin
monella tavalla. Jos
saneeraus toteutetaal
vain pAioman lvhennyksin, eimaksaia saa
korkovAhennystAkeen. Korkoia maksamalla tulisi vzihennyskin j a valtiokin j ou tuisi saneeraustalkoiden maksumieheksi.
Valtio on ylivelkaisuuteen myos syyilinen.

Pankit
pitivit
markkinakohteinaan
nuoria, j otka tahallaan
velkaannutettiin yli
vastuuic5ri4m. I8-moden ika ei takaa kypsl'rreisyl,tte raha-asioiden hoitoon. Opiskelljat mouruavat lisazi
opintolainaa. Ei mitaan lisaetuuksia enee
heillekziAn. Asuntoloiden pihat komeilevat
autoistaja boksit ovat
tAynnA kodinkoneita
ym. Ja sitten mennean viela opiskeliiana avioonkin ia t6hdzitin lapsia velan keskelle. Holtitonta peliA
Uusia
kaikin puolin.
ajatuksia velkaMonet monilapsiset ovat rakentaneet
saneeraukseen
pankkilainalla talon la MaksuhziLiritiiden m:i:iovat sen lisiiksi teh- rd vain kasvaa. Ilmaineetmonenmoistavelnen tavarahan kelDaa
kaa, mutta ulosoton
asiakkaille. Jos asisuoj araj at ja ylikiinniakkaat eivAt osaa entetty talo estavet peri- nakoida maksvlrvlwtmisen. Lapsiakaal ei tomyyttAAn,
niin
piteisi hankkia ennen kauppiaiden luoton-

valvonnan pitaisi nAhdA ajan merkit. Luoton valvonnan pitaa
tehostaa toimintaansa
ja estAii luottotappioita. On asetettava luot
torajat, joiden ylittAminen olisi sallittua
vain tietlrr pnrillikon
he nkil o kohtai s e ll a
paatokselle. Vakuuden vaatimista ei saa
unohtaa. Nain tietokoneaikana luulisi voitavan saada ATK: t
piippaamaanjavilkuttamaan punaista valoa, kun sinne sy6tetaen tietyn henkildn
tiedot ja velkatilaukset.

m]l,nnit. Henkilokuntaa on kasvatettava
omakohtaiseen vastuuseen.
Myos velkakauppa yntykseltzi yritykselle
joutuu talouden taantuessa yleisen sanee
rauksen kohteeksi.
Velkasaneerauslakiin
saisi ottaa saanndkset
konkurssin tehneiden
kommandiittiyhtioiden ja avoimien yhtioiden yhtidmiesten
konkurssin jzilkeisistzi
vastuista. Yhtiomiehet ovat yleensa miljoonien vastuissa mu
kana eikA heill:i ole
kziytAnnossA enAri
mahdollisuuksia vastata edes koroista.
Elzirna on mennyttzi
ja henkilokohtainen
omalsuus
samaten.
Palkkaty6hdn yritteijzistzi ei yleensA ole.
Ulosottomiehen pelko
ajaa ]'rittajan perustamaan yr:ityksen toisten nimiin, josta tulee
vain vilpin ia karttelun pifileikkiei.
Yritykset ovat mlyneet velkaa t:illaisille
yrityksille ja siis tietaYksityi s hen kil o i - veit kaupan riskiluonden velkaantumisen
teisuuden.
estaminen on riippuKonkursseia hoitavainen kauppiaiden ia essani olen tavannut
pankkien asenteist-a. nZiidenjoukosta myos
Anteeksiannot voi- aitoa vastuuntunnetdaan iettae velkoiille ta tuntevia yhtidmiekulutfajien ylensfonhiai,jotka eivAt kuitenneistA. Luottotappios
kaan \rkene koskaan
ta piteiAottaa vaarinja
selvi),trneiiin vastuisseuraavalla kerralla
taan. Voitaisiin aiapitaa ona varovaisem- tella, ettA tzillaisilte
pi sekri pidritty'vampi.
vastuullisille tulisi
Tyottomaksi nvt
osittainen anteeksiandkillisesti j outuneiden
to. Henkilokohtainen
on vaikea alkuun su- vastuu jeisi konkurs
pistaa kulutustottusin idJkeenvain tanahmustaan, joten makturieiden yksityis6ttosuhuiirikoita tulee li- j en rahamriairziAn.
sae. Siksi kulutusTimei olisi reilua siin:i
kaupassa on palattamielessA, ett:ivelkoiilva vanhaan valittota syodyt rahatjoutuimaan kateiskaupsi maksamaal takaipaan, jolloin luottotapsln.
pio on mahdoton. RaMoni vastuunaiaihattomia varten olkoot
nen yhtiomieshen on
pankitja sosiaalivirasajanut muskeliveneiltot. Ennen osuuskau1A sekii muutenkin
panhoitajat joutuivat
humpuuttanut ra-haa
palkastaan maksaylenmri?iLrziiseeneluimimaan luottotappioseen. Jos konkurssi
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raukeaisi varattomana, vastuu olisi kuten
tiihiinkin asti. TiiydellisessA konkurssissa
joutuisi maksamaan
yksityiseen riskitt6mAAn kulutukseen
otetut rahat, mutta riskinalaisissa operaatioissa menetetyt rahat
j+qt"+t velkojien tapproKsl.
Uudistuksessa toteutuisi ajatus, jonka
mukaan kaikkien on
elitettdvA itsenszi. TiiLlloin henkil6kohtaisen
vastuun meara jaisi
kohtuulliseksi j a ylensyoj iitj outuisivat suurempa€rn vastuuseen
kuinmuutenvain epdonnistuneet yrittaj et.

Synkiit ajat
edesse
Suurtydtt6myys, vientikaupan vaikeudet,
devalvaatio, veronkorotukset, nollatupo
J,/m.pienentavat ostovoimaa. Vuoden 1992

ellei se tee jl.rkkiiii linj austa luottomlynnis-

sa.

budjetin ennakoitu yli
4O miljardin vaje panee asioita enemman
sekaisin. Rahattomia
ostajia tulee entistA
enemrndn. Ihmiset eivet osaa radikaalilla
tavalla supistaa ja
muuttaa kulutustottumuksiaan. Mainok

set, j oiden meare na)'ttiiii laman moksi lisaZintyneen, houkuttelevat heikkoja ostajia paatternaan kaupoista nyt.
Laman
kourissa kamppaleva
kauppa tavallaan kerjaa itselleen luottotappioita mainonnalla,

Nykyihmisten
maksumoraali on olematon.
Ulosotto on
nltkin liian hampaaton. Ny'tkin velalliset
ovatkAyneetr6yhkeiksi ja avoimesti kyseleviit velkasaneerauslaista. Viesti on selvEi,
ettei haluta maksaa,
kun tiedetiiiin, ettii tarpeeksi velkaantumalla saa anteeksiannon.
Ylivelkainen on kuitenkin saanut kulutushyodykkeet ja yhteiskunta on sallimassa tzillaista toisten siivella elamista. Ei ole
ihme, ettd maksulrykyiset puolestaan ersyyntyviit j a alkavat
keksiA keinoia kartella veroja. Miksi maksaaveroja systeemille,
joka lain voimalla yrit-

tae hemertaakesityk-

sen oikeasta ja vaaraski?

IDPERINTApISTE

Leasing.
ia osamaksu.
perintddn
saatavien
perintdtoimisto
erikoistunut
oikeudenkAynnit
osamaksutilitykset
takaisinhakupalvelut
realisoinnit
jalkiperintA
tiedoksiannot
ulkomail
le
I4

PerintapisteOy
PL25
00511HELSINKI
Puh.90-70018001
Fax 90-7014400

VTSA
lsa kaysiella
a

o

a a

MlSSA

sindkin.

lqg"tJglinlttti
Julkaisija
Julkaisija:
Osoite:

Toimitus
Paatoimittaja:
Plr helin:

Ilmoitukset
Yhtevshenkilo:
Osoiie:
Puhelin:
nmoitushinnat
llmoituskoko
2/l si\u
I/I sivu
I /2 sivu
i /4 si\.u
Kannet:
\rarilisa:
Tekniset tiedot
Lehden koko:
Painopinta ala:
Palstoien maara:
Palstan leveys:
Rasteritiheys:
Painomenetelma:
Aineistovalmius :

Luottomiehet Kreditmannen r.y.
PL 891, 00lOl Helsinki
Pertti NykAnen
90-1511
Jorrna Tehtinen
Mainosateliee Tahtinen KV
Vuorimiehenkatu 14A li
OOl40 Helsinki
90-669 848
90-666 301
Mv
3.400 mk
2.20O mk
1 . 1 0 Om k
9O0 mk
Takakansi: 3.IOO mk
2 ja 3 kannet,ei korotusta.
Sovitaan erikseen
A4
2IO x 297 rnrn
4 kpl
1p41 mm,2 o87rnll:L
+D nnlaa/ cm
Offset
Paste up, negatiivifilmi

Painopaikka
Painopaikka:
Osoite:

Painoseppe Oy
Ka{alankatu 2
00520 Helsinki

Puhelin:
Telekopio:
lhteyshenkilo:

9 0 1 4 86 1 0 0
90-r4a 5127
Ari J. Taivanainen

Maksuosoite
Matsun saaja:
Pankkiyhteys:

Luottomiehet r.y.
s\? 208918-73866

Reklamaatiot
Reklamaatiot:

Peruutukset
Ilmoitusten
peruuttaminen:

Ilmoitusten painoasua
koskevat reklarnaatiot
7 \.rk:n kuluessa lehden
ilmestlrniseste ki!allisena.

Viimeistaan 14 vrk ennen
aineiston toimituspaivaa.

Ilmestymispeivet -92
t\ro

Aineisto

IlmesBy

2/92
3/92
4/ 9 2

r/92

05.o1.
25.O4.
o5.o9
21.10.

18.01.
09.05.
r9.09.
0 5 . 11

Levikki
I-evikki:
Painos:

820 kpl
i.10okpl
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HATLITUS

LU()TTOATAN Kimmo Oksa
varatoimitusjohtaja
NEUV()TTELUKUNTA
Hakaniemen L:iekZin-

Puheenjohtaja
Timo Miiki
varatoimitusjohtaja
Perimistoimisto
Contalt Oy
puh. (921)27OOO0

Puheenjohtaja
Timo Miiki
varatoimitu sj ohtaj a
Perlmistoimisto
Contant Oy
puh. [921) 27O oo0

Varapuheenj ohtaj a
Petri Carp6n
luottopzirillikko
Luottokunta
puh. (9o) 696 41

Jasenet
Tom G. Ahlroos
luottopaallikko
ABB Asea-Skandia Oy

Sihteeri
Siru Syrjdld
asiakaspalvelupezillikko
Oy Valitut Palat Reader's Digest Ab
puh. (90) 5O3 4445
Rahastonhoitaja
Seppo Palmu
osastopaellikko
Korpivaara Oy
puh. [90) 851 81
Kerhomestari
Jaana Uponen
hallintopiiAllikko
Suomen Luotonantajain Osuuskunta
puh. (9o) 513 711
Varsinainen iasen
Reijo Aarni<i
hallintopAzillikkd
Suomen Asiakastieto
Oy
puh. [90) 148 861
Varsinainen iasen
Pertti Nyk6nen
yhteyspri.rillikko
ElAketurvakeskus

puh. (9o)r51r

Varsinainen jasen
Pentti Toivonen
luottojohtaja
Onninen Oy
puh. [90) 87 55r
Varsinainen jesen
Anna-Maija
Urpelainen
osastopaa ikko
Oy Teboil Ab
puh. (9o) 618 81r
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Lassi Kantola
osastopAzillikko
Suomen Yhdyspankki Oy
Aulis Lindell
toimitusjohtaja
Neste-Liikennepalvelut Oy

asema Oy

K()ULUTUS- ULK()MAANTOIMIKUNTA T()IMIKUNTA
Puheedohtaja
Reijo Aarnio
hallintopAAllikko
Suomen Asiakastieto
Oy
Olli Kivelii
markkinointijohtaja
Tietoperinte Oy
Eero Seppe
rahoituspArillikko
Aspo Oy
Veijo Laakso
apul.luottopee
Luottokunta

Mikko Parjanne
toimitusjohtaja
Suomen Asiakastieto
Oy

Risto Suviala
konsulttijohtaja
Perimistoimisto

Jaakko Pohjanpelto
toimitusjohtaja
Perimistoimisto

Paula Nysten
luottopAzillikko

I4in--^i-^
L4rrvvurr4

r\-,
vJ

Veikko Semi
luottop:irillikkd
Oy Stockmaln Ab
Risto Suviala
konsulttijohtaja
Perimistoimisto
Contant Oy
Esko Tuovinen
toimitusjohtaja
Suomen Luotonantajain Osuuskunta

Antero Teittinen
luottopeellikkd
Osuuskunta EKAYhb/ma

rr^-+^-+
uurrrdrr

n
--i--^
vru
rlrLrr

ikko

r\-,
vJ

r\-,
vJ

Puheeniohtaia
Thoma"s Feddoroff
toimitusjohtaja
Credit-Justitia Oy
Petri Carp6n
luottopeelikko
Luottokunta
Raimo Jiirvisalo
kehityspaEillikkd
Suomen Luotonantajain Osuuskunta
Kaj Lundstriim
kamreeri
Suomen Yhdyspankki oy
Pirjo Nurmi
osastopaeihkko
Eurocard Oy

LU()TT()LINKIN
T()IMITUSNEUVOST()

sivulla
LAKIT()IMIKUNTA
Puheenjohtaja
Timo Miiki
varatoimitusj ohtaj a
Perimistoimisto
Contant Oy
Reijo Aarnio
hallintopeeilikko
Suomen Asiakastieto
Oy

Paavo Hiimeleinen
perintAlakimies
TILIN-TARKASTAJAT
Tapiola-yhtiot
Varsinaiset
Pirjo Lahti
Ahti Nuutinen
toimistopAAllikk6
hallintopzizillikko
ElAkevakuutus Oy
Suomen Tilirahoitus
Ilmarinen
Oy
Seija Lehtonen
talousj ohtaj a
Perheauto Oy

Matti Riihimiiki
luottopaeihkko
Kansallisrahoitus Oy

Varalle
Auli Niemi
luotonvalvoj a
Siemens Osakeyhii6

Markku Riikonen
apul. osastopAziliikko
PlAkevakuutus Oy
Imannen

3

T()IMINTASUUNNITELMA
29,L,92 Jzi"senkokous Katajalokan
Kasinolla Helsingissd
24,3.92 Yritysvierailu ja mahdollisesti
luottoiltamat
19.5.92 Varsinainen
keviitkokous
4.-5.6.92 Fecman
seminaari
15.9.92 JiisenkokoLlS

3O.9.-1.1O.92Luottopaivat
3.f 1.92 Varsinainen
l'Jys11,u11'uus

l. Kuka olet ia
mi"stA tulet?Auli
Niemi.
Ka4'alassa, rajan tuntumassa syntvnrt ia
kasvanut,- pAai<aripunkiseudulla viihtvn5rtj o melkein 3Omoita.

2. Mitii teet ia
mitii olet eingt?

ty6ni kannalta erittain
hy<ldylliseksi.

Ulen toiminut Sie_
mens Osakevhtidsse
luotonvalvoia-na melkein 17 vriotta. sitA
ennen "fVO-ura", ioka
kesti noin l0 vuotta.
Sairaalarr poliklinikan
toimisto sekra putki_
liikkeen konttori-kin on
testattu.

7. Luottolinkki?
Ihan "Yes"

8..I(onkurssiniikgmiit?

3. Miksi olet
luottoalo'lla?
Viihdlmtassatyds- 5. Mistii
sa,joudun tekemisiin potkua sao:t

ihmisten kanssa, eikA
eliimiiiin?
se "rahan repiminen"
Hyvien ystrivien
niin hirveeizible, kun
asiakkaat ovat l,r_rosi- seurassa vietetvista
en aikana tulleet tu_ hetkista, romdanit
ovat myds aina kuulutuiksi.
neet vapaa-aikaani.

4. MikAsinustc
piti tulla i.sono.?

Jaa-a, enp:i todella
muista. etta minulla
olisi ollut lapsena joKtn lrranneammatti
naaveena.

6. Miksi kiiutlet
kiig kokouldsissc?
- OIen yrittiinyt olla
aktiivinen koko iasen1yteni ajan, kbska
Koen mukana olon

Todella masenta_
vaa, toivottavasti td_
men vuoden lukemat
eivAt ainakaan lisAiintyisi edellisvuoteen
verrattuna.

9. Mille n.o;uroit
aiimeksi?
Itselleni. (iaoli slwtdkin)

70. MitAllaluqt
kgWiighdi"stgkMilliihrtn tavalla
yhdistys voisi vaikuttaa luottoalalla tvriskentelevien (ninienomaan naisten) tv6n
arvostukseen ja 6ita
Kautta myds palkka_
ukseen, uskoakseni
tarvetta olisi.

WUUDE]IJASENETW
Luottomiehet - Kreditmiinnen r.v.
Hallituksen kokouksessa r g. iz i 6s r nynaksytyt
uudet jdsenet:
EeinoUlla

KevoJussi

Osastopzizillikk6
Kansa liisrahoitus Ov
Etelii Esplanadi 2O "

Varanotaari

Iaukkanen
Hannu

Permiaho
Muia-liisa

Europerintzi Oy
Ruissalontie li

Markkinointipaelikk6
Kansalliskortli Ov
Malmin Kauppatie lg

OO13OHelsinki

Reskontranh6itaia
Oy Suomen Tvrofit Ab
Bulevardi 28-

2020OTurku

OOTOO
Helsinki

O072O Helsinki

JokinenJari

KohoAarno

Luhtasaari
Jukka

PeriilflJuha

Johtaja
Perintepiste Ov
Porvoorikatu S'

Oik.kand.
Kansallisrahoitus Ov
Etela Esplanadi 20 "

Osastoniohtaia
Tietoperintri 6y
PL 45

Varatuomari
Postipankki Oy
Haka 425

O05lO Helsinki

OOIOOHelsinki

O0521 Helsinki

OO0O7Helsinki

IammiOsmo

Orpana
Jyrki

f,eskiPuttila,Iukka

SchildtPirkko

Toimitusiohtaia
Indepeniient
Yksityisarahoitus Ov
Malmin Kauppatie ig

Yo-merkonomi
Vaasan Szihkd Ov
Kirkkopuistikko 4

OTK
Kansa-Yhh,rnA Ov
Hemeentie 33

Talouspii:illikkd
Oy Harhvall Ab
Fistipellontie 4

O07OOHelsinki

65lOO Vaasa

OO5OOHelsinki

OO39OHelsinki
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Luettomoflcstcn
uudet
hCilfltuksem
j6semet

1. Misseyfityksessiitydskentelet,temevesiia taustasi?

2. Toimintasiyhdistyksesse;koskatullut jeseneksijne.

3. MiEiasioitayhdistyksentulisi kehifteebiminnassaan
ja mitkii ovatalan yleisetkehitystarpeet?
4. Onkoluottoalanaruostusri Hve? HIei, mike ofisivat
keinoja senkohenta
miseen?
5. MiEiongelmianiietluottoalallaolevantit e he*e e?

Siru Syrjiilti
1. Tvoskentelen Ov
Valitut Palat - Reader!
DigestAb:ssa asiakaspalvelupaarrlKKona.
Valitut Palat on osa
maailmanlaai uista
Reader's Digeit Inc.
kustannus- ia suoramarkkinoint-ilritvst5.
Asiakasoalv6lucisaston vastluualueeseen
kuuluvat tilausten ia
maksujen kasittely,
tuotteiden laskutus- ia
perintii.toimet seEii
palvelu puhelimitse,
kirjeitseja henkil6kohNvkvisess2i
taisesti.
toimessani irleh ollut
!'uodesta 1989. Olen
Turun Kauppakorkeakoulun kasvatti ia aiemoaa
tvokokeriusta
-kertvivt
valmistuon
misestdni 1973 tehtien sekd suoraan kuluttajalle etta I'rityksille suunnatusta
markkinoinnista
-ia
asiakaspalvelusta.
2. Yhdistvksen ieseneksi tuiin vu6nna
1991.
3. NykyisessA tydsseni olen havainnut kansainvAlisten kontaktien tuoman hvddvn.
Yhdistyksen t<insdinvZiliset aktiviteetit ovat
avainasemassa ia iasenkunnan inforinointi kehityssuunnista
voisi olla eras haaste
muutenkin aktiiviselle vhdistvksellemme.
-Tawe4.
awostuksen
lisA€imiseen on aina
olemassa. Pitkai?inteinen tyd mm. koulutukseen oanostamalla kantan-ee hedelmAri
luottoalallakin.

IB

5. Nvkvtalouttamme
tarkdst-eltaessa eriis
keskeisimpiii ongelmia
on kokonaisten toimialoien heikko kannattari:us, ioka luonnollisesti ori riippuvainen
suhdanteista ja maailmanmarkkinoista.
Tema vaikuttaa ty6ttdmyyden lisiiiintyessa n,iin ollen jo yksitvisen kuluttai ankin
o-sto-ja maksuliaytkiytymiseen.

Jaana Uponen
1. Tlrdskentelen Suomen Luotonantaiain
Osuuskunnassa, entisessd"Suomen Luotonantajayhdistyksessa,
hallintoo iiiillikk6nA.
Vastaan ialous-ia henkil6s t6 halliniosta,
sekA markkinoin kotimaisia tutkittuia vritvs lu o tto tieto i"am-me
dlkomaille. T;tin taloonv. -9O. Sita ennen
toimin viisi \,'uotta perinlaosaston esimiehenZipaperiyhdistyksesse vastaten ulkomaan
perinneistri ja luotonvalvonnasta. Vuoden
verran toimin myds
oman toimen ohella
valuuttadealerinA.
Koulutukseltani
olen
kauppateteiden maisteri.
2. Yhdistyksen rivijriseneksi tulin v. 199O.
3. Yhdistyksen tulisi
oanostaamarkkinointiin ja aktivoida jaseniaen kertomaan vhdistvksestri ia sen toiminhasta. iuottoalalla on tulevaisuudessa
Daneuduttava entista
Enemmrin kansainvl-

luotonvalvontajaos ja
hoiti kihinne 6ljy-yhtidmme luottokorttiperintiiii. Nvkviirin osaston vashiisiin kuuluu
korttiluottoj en my6ntdminen. luotonvalvonta ja perinte, yhti6n luottotoimintoien
valvontaja ohjaus sekii
vuoden -9O swskuusta mv6s vhti<iir laskutusj drj esielm5t. Taustiuian.
4. NvkvisessS. taloutaltani olen hyvin tedellises3a tilanteessa boililainen. Yhtidn oalluottoalan awostus ei velukseen tulin iorlluole riittiivA, vaikka se kuussa -74. Aikiisemmin olen tydskennelviime \,'uosina onkin
kasvanut.
lyt lakiasiainosastolla
Liikelritvksissii
on sekA henkilostdhallinnossa. Peruskouluswta kiinnittaa huomiota luottokuriin
ia tukseni olen saanut
m1rynnin ja luott6Svenska Handelshdposaston vhteistvdhdn.
skolanissa Helsin€i6Toisaalt-a yhtdistydn
sA. Perheeseeni kiuluu aviomies ia kaksi
luottoalan yritysten ja
niitd alrrstavien luotlasta.
totieto- ja perimistoi2. Luottomiesten iasemistoien v?ilillii tulisi
neksi liityin muistaakkehittya ny$fiski tiiseni vuoden -85 tieheisemmiiksi.
noilla. MikiiAn yhdisS.I,arnanaiheuttamat
tysaktivisti en ole oIpoikkeuksellisen no- lut. Toimintani raioitpeat taloudelliset
tuu j oihinkin yhdis-tykmuutokset asettavat
sen retkiin ja jdsentisuuria vaatimuksia
laisuuksiin, ioten halluottoalalle, eikA vfi i- lituksen j?idenyysehten luottotietotoimisdokkuus oli minulle
toille. ioiden tutkitutpienoinen yll2itys.
kin tiedot vanhenevat
3. Pidiim eritttiin tzirtavallista nooeamrnin.
ke:ina sita, etta luottoalalla toimiville on
saatu aikaiseksi peAnna-Maija
ruskoulutusta LuottoUrpelainen
tutkinnon muodossa.
Koulutuksen kehittii1. [dskentelen
61jy- minen edelleen olisi
vhtid Ov Teboil Ab:ss2i varmasti yksi oleelliiuotto-6saston osasto- nen avainalue. LuotpiiiiLllikkdnii. Nykyisestotutkinnon suorittasa yksik6ssa aloitin
neille kannattaisi ehkii
ajatella my6s jonkinty6skentelyn joululaista aiankohtais -tai
kuussa -84. Yksikkd
jatkokoulutusta.
silloin oli nimeltaiin
Lilisiin kauppasaaint6ihin. Koska olemrne
muiden Pohioismaiden kanssa inonessa
asiassa edelkikivii6itti. esim. viiviistvslo ron kAytdssii ja ferinUiasioissa, meidiin tulisi pyrkiii vaikuttamaan lainsAridiintddn
ny't kun yhteiseurooppalaisia seentdja mie-

a&u Syrjiile

Jaana Uponen

saksi kansainveliset
rdinnin kieltAminen
yhteydet ja mahdollivaikeuttaa huomattasen EY-ratkaisun vai- vasti luottoriskin arvikutukset luotto-alaan
ointia. Vakuuskannan
kiinnostavat. Yhdistys
arvon laskeminen ia
on lisdksiJmmzirHakvakuuksien saannin
seni melko tuntemavaikeutuminen heiton alan ulkopuolella.
kentzivrlt IuotonantajiEhka ionkiilainen
en asemaa sekA melko
profiiliri korotus olisi terveidenkin witysten
paikallaan.
vaikeasti enhalioita4. Arvostus riippuu
vissa olevat konkurstietysti suuressa mee- sit lisAivAt huomatta,
rin meista itseslarnme,
vasti luottotappiorismutta myds taloudel- kia.
lisen noususuhdanteen aikana taoahtuPentti Toivonen
nut "luottobuumi" on
osaltaan tehnyt alaa
1. Vuodesta 1970 aljulkisemmakdi. Toi- kaen olen ollut Onnisaalta oletan, etta ar- nen Oy:n palveluksesvostuksessa on toimisa. Aloitin Onnisen
alakohtaisia eroja ja Tampereen yksikdn
myos perinteiden mukonttoriptiAllikkonii.
kanaan tuomaa oainoJatkoin hallintoj ohtalastia esim. mvvnnin
iana, iosta siirrvin
-1986
jaluottopuolen-yhteisFelsingin piiritoiminnassa.
konttorin fraltintoioh5. Luottoalan ihmiset
tajaksi. TAmeityo vblhpainivat varmasti tzil- tui kolme vuotta sitld hetkellA melkoisen ten koko konsernin
tyotaakan kanssa. Ta- luottojohtajan tehtAloudellinen laskusuhvaan. Toimi oli uusi
danne on tietvst kaikOnnisella. Vastuullakein polttavin ongel- ni on mm. konsernin
ma. Lisaksi neen mel- eriyksik6iden asiakaskoisena ongelmana li- luottoasioiden koordisiiiintyvzit luottopetos - nointi j a kehittriminen.
ketjut, jotka nekin tunRaportoin yhti6n toituvat edustavan omalmitusjohtajalle. Tehia sarallaan melkoista
tzivienl vastuulueilla
"ammattitaitoa". Yksi- aina vuodesta 1963
tyisten ihmisten makovat ollleet luottoasisumoraalin heikentvat.
minen tuo sekin omdn 2. Ennen motta I991 ,
ikAvAn lisripiirteensA jolloin tulin Luottolintyoskentelylimme. Yk- kin toimituskuntaan,
sityishenkil6iden koh- vaikutin vhdistvksesdalla myds ns. positiise lahinrie vairl aktivisten tietoi en rekiste- voimalla Onnisen luot-

Anna-Malja Urpelainen
to-organisaatioon
kuuluvien henkikiiden
osallistumista luottomiesten seminaareihin.
3. Yhdistyksen tulisi
jatkaa aloittamallaal
Iinjalla. TArkeeieimielesteni on ta4'ota koulutustaj:isenist6n tarpeisiin jatkuvassa
muutosten virrassa.
Yhdistyksen olisi pyrittAvzi vaikuttamaan
peettajiin niin, etta
my6s luottoalan ndke,
mykset otettaisiin
huomioon lainsAziddnt6tyosse.
4. Vastaukset ovatvarmaan yksityiskohtaisia ia n.iin hyvin erilaisia. Jokaisen on itse
hankittava arvovaltansaja arvostuksensa ni,
menomaan omaa ammattitaitoaan lisaamiillzi, ei ainoastaan
"kantapeiiden kautta",
vaan myos jatkuvasti
opiskelemalla.
Ammattikirj allisuuttahan
on oremassa.
Keino luottoalan
arvostuksen kohottamiseen olisi "Credit
Managementin" ulottarninen luotto- organisaation ulkopuoTelle,
operatiiviselle puolelle^- mwr:ltiin ja'myynmn Jontoon.
5. Ongelmia on varmaan moniakin. Pari
ehkzi peirillimmiiisenA :
aJKonkurssin raukeaminen varojen puutteessa
Vuonna l99l ilmeisesti raukesi n.

Pentti Toivonen

2.0OO kpl konkursseja varojen puutteessa.
Jokaisella n:ijste .!'rityksistA oli kuiten-kin
velkoj a merkittevia
summia, ehkai miliooniakin markkoia. iostakin kumman syystii
niille ei kuitenkaan
jeeryt mitzien rahanarvoista tavaraa edes
muutamaa kj,.rnmenta
tuhatta markkaa, iotta konkurssi olisi voitu viedri loppuun. N;iin
rikollinenkin yrityksisszitapahtunut toiminta jetetean selvittAmette, ja se saajatkua
samaisen vritttAi:in
uusisszi yrityksissl.

Neyttaa silta, etta

trimA yhteiskunta tieten tahtoen suosii selIaista rikollista toimintaa, joka "sovitetaal"
konkurssin raukeamisella.
Kysyin eraelte asianajajalta, joka oli
neuvonut velallista
tasse asiassa, hanen
moraaliaal. Vastaus
oli tietenkin: Se on moraalitonta, mutta tavsin laillista.
b) Tdnri aikana rakennusalan liikkeille tavaraa luotolla mll'vdn
tukkuliikkeen ty6ntekii AnA hirvittriA uuden
lain takaisinsaantiperusteiden 1O $:n sanarnuoto: "Eli mitAvAhemmdn pesasse on
varoja, sita pienempi
maksu perayqlr'." Katso Luottolinkln 4.9I,
si'r,'u10.
to

MERISEMINMRISTA
KERATTYA
aa

oa

LCva @nilastattuooo
'Todellisuudelta voi ummistolr silmiinsii. muistoilta
ei. Ja mukolof muistot jiii;l.iitkin jo neljiinnen kerrrrn
j iirjestetgstii Luottomiesten meriseminqqri.sto.
Mukqncr ollut mielenkiintoinen luennoitsijajoukko
tempasi kuutij akunnan v iilittii jopa hguiikin
oktiiuise en ke skusteluun.
Jyrki

Ta I a, Oikeuspoliittinen
tutkimuslaitos

Jo oerinteeksi tullut
Luottomiehet ry:n meriseminaari pidettiin
lokakuussa tuttuien
seurassa. Tariolla- oli
iAlleen mondnlaista
bsiaa. Yhdistyksen
puheenjohtaja ?imo
Miiki kiisitteli seminaarin avausouheessaan mm. oarhaillaan
tyon alla olevaa alioikeusuudistusta sekA
heratteli kuuliiakunnan mielenkiinioa uudelle "luottotietorekisterin laadun tutkimusproj ekti" -hankkeelle.

Korttitalon
kaatuminen
Kenties laivaseminaarin osanottai aluettelon
triyttymiski nopeutti
myds seminaa-rin aloitusesitelma: "Swt \'Iitykseni konkuissiin".
Mielenkiintoisen. sdosiihtiivAn ia vAlill2i trrrmisqttavankin
keriomuksen omasta konkurssistaan oli kertomassa Heikki Urho,
Oy ET-Computer Ltd:
stti. Todettava on, ettri
Urho kAsitteli lAhes
kaikkia nousukauden
huumaan liittyneitzi ilmi6ita; liikevaihdon
nopeaa kasma, yhtidittemiste, ristikkeisomistamista, listautumista ia kiinteistoinvestointejaja sita, miten komea korttitalo
kaatuu.

Velkajiirjestelmiin
kolme osaa
Paljon myos yleisokdtiikkia saanut esitelmaaihe oli Oikeusnoliittiselta tutkimuslaitokselta erikoistutkiia
Jyrki Talan "Velkasbneeraus". EsitelmiissAdrl Tala ehdotti, ette
Suomeen tulisi rakentaa erityinen velkajerj estelmzi,j onka ar,'ulla
korj attaisiinj a ehkiistiirisiin vksiMshenkildiden izelkaongelma.
Velkaj iirj estelmd sisAlteiisi kolme osaa. Kunnissa olisi annnettava
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velkaneuvontaa sosiaalitoimen tai kuluttaj aneuvonnan al.rrlla.
Toiseksi olisi velkavaikeuksiin joutuneille
tarjottava tukea. ionka avulla velallinen
voisi yhdess:i velkojien kanssa iariestaA
uudelleen vef<aduhteitaan, esimerkiksi saa
malla lis:izi maksuaikaa tai muuttamalla
l y h e n n y s o h i eI m a a .
KolmarinekJi
tu omioistuimille tulisi
antaa valta puuttua
velallisen hakemuksesta velkasuhteiden
slseltoon. Laissa sAAdetyin edellytyksin
tuomioistuln voisi esimerkiksi muuttaa velkojen maksuaikataulua sekA alentaa vel
kamAeir:iA. Yleison
puheen'"-Lroroissamietittiin mm. henkilorekisterilain vaikutusta
j5rj estelmiiiiLn,kuluj en
jakautumista valtion/
kuntien kesken sekA
positiivisten tietojen
turhaa poistamista
luottotiet6rekisteristzi.
Lisdtuntumaa en,
simmaisen peiven
luottoalan esitalmaai,
heisiin olivat antamassa Asiakastiedosta
Kimmo Pulkkinen
konkurssi- ja maksuheiri6tilaatoineen,
joka luentonsa lopuk
si .iZiliihmettelemaen
k o nku rs s iti ias toj en
muuttumista sen ialkeen kun raiat au-kenevat. Alan konkarin
Risto Suvialan aihe
kosketteli tAllzi kertaa
luottotappioita ia vrityksen muita iuoltokustannuksia.

Kansainviilistymiseen

"kantapiiiin
kautta"
Mukavissa tunnelmissa pitkArin venvneen
illan jelkeen s6uraavan aamun luennoitsija Tom Ahlroos,
Asea Skandla Oy:stA
ja Juha Taipale l(one

Meriseminaarintarkkaavaistakuulijakumaa

lllallisseuraa

Oy: stA virittivAt kuulij akunnan uuteen kuntoon. PAivAstAei tullut
tylsei. eikei tuskainen.
LuottopAzillikkd Ahlroos kehoitti luottoosastojen henkildstoa
j alkaantumaan ia menemadn kentAll-e ulos
norsunluutorneistaan. Asiakkaat on
opittava tuntemaan
kaymalle heidAn luonaan. Tolsaalta mwrrnin ja luotto-osa-sion
keskinAistzi !'uorovaikutusta on [settava.
Seminaarin luento-osar viimeisen pu-

heewuoron kail'tti la- ketteli esityksesseiAn
kimies Juha Taipale. -eri nAkdkulmastaEritttiin havainriolliosin samoia kummalsessaj a mieienkiintoiIisuuksia kuin Heikki
sessa esitelmessaan Urho seminaarin aTaipale kuvasi niitA vausesitelmesse. Nain
vaikeuksia ia erityismeriseminaarin pupiirteitzi, joika aiheu- nainen lanka, tiedbstuvat eri maiden laintaminen, torJ'uminen
s:iAdzint6-,tulkinta- i a ja varautuminen, oli
kulttuurieroista. Hdn seilyny.t tallessa koko
tariosi mvos useita seminaarin alan. Niin
keilitAnnollisiA neuvo- pitikin.
ja, mutta muistutti
samalla, ettA kansainv:ilistvmistri ioutuu
opetteiemaane"delleen Teksti: Ulla Salminen
"kantapziAn kautta".
Kuvat: Viking Line/foJuha Taipale kos- topalvelu
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Kokouksessa kAsitelliizin seuraavat asiat:
1) Hovioikeuden neuvos, projektipritillikkd Kari
Kujanen, Oikeusministerid, esitelmdi riita-asioiden kiisittelystii uudessa alioikeusjArl'estelmdssd.
2. Luottomiehet r.y:n ja Markkinointi-instituupeattaj:iiset.
tin kehittamiin loppututkinnon
3. Muut asiat
Kokouksen iAlkeen on mahdollisuus
yhteinen iltapala.

Luottomiehet - Kreditmiinnen r.v. :n vhmaarriinen kokous pidetean keskiviikliona 29.1.1992
klo l7.OO alkaen Helsingissd
ravintola Kataia"l,aivaslokatu
"
nokan Kasinolla, osoile
|.

nauttia

Tervetuloa!
Luottomiehet - Kreditmdnnen r.y.
Hallitus

Suomen Asiakastieto Ov:ssd on nimitettv- oalveluneuvoiak6i markkinointibsastolle Marika
Rankinen. HAnen
tehtAviinsii kuuluu
asiakkaiden neuvonta.

Suomen Asiakastieto Oy:ssd on nimitetty- myyntineuvotteliiaksi ir arkkin ointioSastolleyo-merkonomi Tiiria Immonen. Hanen tehtaviinsAkuuluvat s2ihkoisten palveluiden
my\mti seke peateaslikkaiden tekninen tuki.

ONKO TEHTAVASI TAI
OSOITTEESI MUUTTUNUT?
I{ERRO SIITA MEILLEKIN !

Liihetii kuponki tey'tettpa osoitteella:
Luottolinkki-lehti Tilaajapalvelu
c/o ItA-Helsingin Toimistopalvelu Oy
Linnanherrantte 27 D, 00950 HELSINKI
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