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Kevdt keflkku@Dooo
Talouden s''va lama koettelee ennenndkemattomzisti sekd. luotonantajia etta luotonsaajia.
Konkurssit lisAiint]'viit sekA lukumddrdisesti
etta luotonantajien tappioiden kannalta erityisesti markkameerziisesti mitattuna.
Tuleva
kes2[ huolestuttaa niin luotonantaiaa kuin ve
lall is takin.
Tuleehan eteen yritysten lomapalkat, volyymin heikkeneminen kesilomineen seka sita
kautta sisddntulevan kassavirran vaheneminen.
Syksy:i ajatellen pahinta olisi, ett2i ns. luottoiama saisi todenteoila jalansijaa. Kaikki lienevAt yhtii mieltA siitA, ettA pankkijArjestelmA
on pidettevA toiminnassa, vaikka se poikisi
vielA uuden tukiDaketin. Edelleen luotonantajien puolella ta1'tyy sai$ttAa hermot ja keskit
tye tarkasti valikoivaan rahoittamiseen; tavaraluoton saantimahdollisuuksien. vakuuska
pasiteetin seka kaytopaeomahuollon turwaamiseen elinkelpoisilleyrityksille.
TAssA asiakasseurannassa nousevat uudelleen arvoonsa
yritystutkimus, luottotietojen kAytt6 ja aikaisempaa realistisempi suhtautumi.nen vastavakuuksiin.
Naissa oloissa on lohdullista todeta, etta
oman yhdistyksemme taloudellinen tilanne on
hywA, toiminta koulutuspainotteista ja yhteiskunnallinenkin merkitvs esim. alaa koskevien
lausuntojen antajana on kasvamaan pein.
Unohtaa ei sovi mydskriiln yhdistyksemme toiminnassa niin tdrkeriii jiisenten yhdessaoloa ja
!'uorovaikutusta esim. y'ritysvierailujen ja iltamien merkelssa ammatiliisesta hv6dvs&i ia
yhl eistyostapuhumat takaan.
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Kutsuvieraina oli
luottotutkinnon juuri
suorittaneita melkoinenjoukko, vain muutama oli estlnyt saapumasta. Traditio iatkuu, tiimA olijo toiiren
piiZitokseenviety kurssi ja kolmas on hyvAA
vauhtia menossa. Toivottavasti ne vieraistamme, jotka eivatvieIa olejasenia, koriaisivat puutteen ensi tiIassa. Asiaan liittyvaa
materiaalia ainakin
jaettiin heille. Yhdlstyksemme painoarvon
kannalta j risenmiiiiLriillii on tEirkeA merkityksensa.
Hovioikeudenneuvos
Kari
Kujanen pitamassa
kokousesitelmde.

Tuoreilaluoltotutkinnonsuoritt a n e i t a p u h e e n j o h t a j aT i m o
Meenonniteltavina.

Toimitusjohtaja
T ho m a s
Feodoroff
t o i F e c m a nt e r veiset Franklurtista.

Tllaisuuden odotettu esiinq/ja oli ho\rioi
keuden net'r\ros,proj ektipeeillikko Kari
Kujanen oikeusministeriosta. Hiinen tehok
kaan esitelmdnsd ai
heena oli riita-asioiden
kesittely uudessa alioikeusjerj estelmesse.
\'1eiso kyseli ja komrlentoi aktiivisesti.
Uudistuksen ensimmeinen vaihe otetaan
kfuttoon Ol 12.1993,
toirrottavasti olemme
\ralmiina. Asian tarkeyden vuoksi siitA
tulee lehteemme oma
artikkelinsa.
Thomas Feodoroff
toi Fecman Franklur
tin kokor-rksestaten ei
sia. Jerjeston taloutta
oli siellii pantu kuntoon ja jasenmaksuja
korotettu. Kuluvana
r'.uonna yritetiiAn jdr
jestaa seminaari Kolnissa, tasta on kuitenkin vielA pientA epA
vannuutLa.
\'hdis[rksemme rahastonhoitaja Seppo
Palmu kaytti puheen\ruoron ja totesi yhteisomme talouden ole

van h1.r'zilleimallilla.
Ilmankos kokousvAen
ei tarwinnut narikkalantteja kaivella.
Keva:in tulevasta
ohjelmasta ennakko
tietona mainittakoon
toukokuun kevAtko
kous. Kokoukseen on
varatta\ra koko pAiVA.
Tarkoitus on matkata
Kymenlaaksoon Ver
lan rlrukkiin ja Woi
kosken tehtaille, min
kA jAlkeen Neste Oy:n
luottop:iAllikko esitelmoi.
Luottomiehet - Kreditmannen r.y.:n ko
kouksen lopuksi LTStutkinnon suorittaneet
asettautuivat ryhme
kuvausta varten ja tAhan esteettiseen ja
elzihdyttArrziAntapah
tumaan paatryi tilaisuuden virallinen
osuus.
I1tapa1a11aluottohenkilot tapansa mukaan plrivat ajankoh
taisia kysymyksiA vapaamuotoisessaja ystavallisessa ilmapiiris -

sa.

Jukka Marttila

Etflisopiskeluatyiin ohessa

Markkinointi -Instituutin ohjelmaan kuuluu noin !'uoden mittainen perintii- ja luottoalan koulutus, luottotutkinto.
Saimme
tietoa
kurssista tyotovereiltamme sekd Luottomiehet R.y.:n l?ihettAmasta esitteestii. Innostuimme asiasta ja
aloitimme tutkinnon
suorittamisen lokakuussa -9O. Opiskelu
oli etAisopiskelua ja
siihen kuuluivat my6s
tentti- j a seminaariprij-

vat.

Opiskelu jakautui
kahteen koulutusj aksoon, joiden aikana
perehdyimme eri oppiaineisiinj a suoriumme kaltanndniaheisizi
esimerkkej e kAsittelevie kotitehtaviA. Teht2ivAt l2ihetettiin postitse tarkastettaviksi
opettajille, jotka palauttivat ne takaisin
ko{ attuina ja kommenteilla varustettuina.
6

Ensimmaisessa
koulutusjaksossa k2isiteltiin yrityksen luottotoimintaa ja luottokelpoisuutta, erilaisia
maksutapoja, rahoitusmuotoja ja luottokaupan oikeudellista
s:idntelyA. Toisessa
koulutusjaksossa tutustuimme vakuuksiin, yrityksen korkopolitiikkaan, perintamenetelmiin, ulosottoon, konkurssiin seke
lrrorovaikutukseen ja
viestinta:i-n. Eli etenimme luottosuhteen
aloittamisesta Iuottotappion ki{ aamiseen.
Kummankin koulutusjakson peatteeksi j ii{ estettiin koulutuspAiviit, jolloin kertasimme ja tentimme
kaikki jakson aineet.
Ensimm:iiset tenttiulaisuudet hiukan jiinnittivAt, koska edellisista koitoksista oli
kulunut j onkin verran
aikaa. Alun jiilkeen
tunnelma kuitenkin
vapautui. PiiLivien ai-

kana meillii kurssilaisilla oli tilaisuus tutustua toisiimme ja
opettajiirnme. Opiskeliiat tulivat eri aloien
-oli
yiityksista. joten
mielenkiintoista vaihtaa mielipiteita ja kokemuksia opiskelusta
ja ty6stA. Jaksojen
vahssa vietimme arrkesaloman
saitun
unohtamatta kuitenkaan opiskelua, sillA
korkokirja oli matkalukemisena Kreikassa
ja Espanjassa.
Haastavia kotitehtavia tehdessemme
opimme soveltamaan
asioita todentuntuisiin
tilanteisiin ja poimimaan laajasta aiheesta olennaisimmat osat.
Saimme kurssilla luottoalan eri a.lueista runsaasti uutta tietoa,
mikti on altanut varmuutta piiivitfiiisissa
tydasioissa ja tehnyt
ty6stA mielenkiintoiMeille jAi
semman.
j
aetusta
matear,rrksi
riaalista monipuolinen

Tyytyvaisia luottotutkinnon
suoriltaneitayhdistyksemme
hallituksenjasenten kanssa
"oerhekuvassa".

luottoalan "kesikirj asto", josta voimme tarvittaessa hakea tietoa
ja vahvistusta.
SitA
olemme jo tehan mennessa kaytt,ineet hyodyksi.
Tutkintomme p:izittyi joulukuussa -91.
Nyt kaksi "r,'uosikertaa" luottotutkinnon
suorittaneita soveltaa
tietojaan tydtehtevisse ja seuraava ryhma
on valmistumassa.
Tutkinnosta on varmasti hy6tyA kaikille
luottoalalla ty6skenteleville, joten kaikki innokkaat sitA suorittamaan.

Pirjo Holm
Marja Luhtala
Marjatta Merivirta

PALSTA
EilWenlerflmtatapa
kuluttagaperflnnHss6
Kuluttaja-asiamiehen j a oikeusministerion yhteishankkeena on valmisteltu h!'vae Derintatapaa koskevat ohjeet. jotka tulevar Su'omenPerimistoimistojen Liitto r.y. :n jesenyrityksizi velvoittaviksi. Ohjeita voidaan kuitenkin pitae
hwiin Derintatavan vAhimmdisvaatimuksina
khikessl kuluttajaperinniissii.
Tulkintaa voidaan edelleenjatkaa niin, etta ohjeet ovat soveltuvin osin kiy'tettiivissA myos liikeperinnAssii,
koska maassamme ei kerran ole perintdlakia.
Ohieistuksessa tukeudutaan keskeisiltzi osin
voimassa olevaan lainsaadzintodn, mm. Uetosuoja-. korko-. kauppa
ia kulu t I ajasuojalakei^v-anlia
hin. Runkona on
hywiizi "periniiitapaa
koskeva suositus. Kun sAdltoiti eri l:ihteiste
kootaan yhteen ohjeeseen. ovai ne niiin helpommin ldydettavisse ja hyddynnettavisse.
Samalla myds tarve saataa erilliste perintAci
koskevaa lakia vaistly ehk:i useaksi vuodeksi.
Ohjeetjakautuvat kah teen piidkappaleeseen:
I) vapaaehtoinen perintd ja II) oikeudellinen
perinta. JAlkimmdjseen on keratty summaadsen laink2iyton eli lehina maksamismAdrtiys- ja
lainhakuasioiden kesittelyssa esiin tulleita hakemuksen sisAlt66n, liitteisiin, oikeuspaikkaal,
yms. liilrywie seikkoja. Samoin on runsaasti
huomiota annetlu korkovaatimuksen rakenteelleja sisziIlolle. Kun ohjeet kuitenkaan eivAt
voi muodostua tuomioistuirnia sitoviksi, on niillA
oikeudellisen Derinnan osalta enimmakseen
yksitkiisten veikojien menettelyri ohjaava luonire. II) paekappal6.latetUineenlijn vdrsinaisesta
ohieesta pois ia sita voidaan maldollisesti iakala kiinnbstunei Ile k u nna-llisen kulu ttaianduvonnan kautta.
Vela-llista tulee muistuttaa avoinna olevasta
velasta ennen oikeudellisten toimien kaynnistamisui. Reldamaaliot tulee asianmukblsesti
selvittae. Velalliselle tulee artaa kohtuullinen
aika hoitaa maksunsa. HEinelle on mvbs selviteltdvd ne seurauksel, iotka maksuir laiminly<innistA saattavat aiheutua: korkoa juoksee

maksupeive:in, perimis- ja oikeudenkriyntikulut saattavat kohota tuntuviksi, velallinen saattaa joutua maksuhdiri6rekisteriin j a ulosotosta
slrrtlT/ aikanaan kustannuksia.
Toisaalta ohjeissa kautta linjan hyviiksytzi6n periaate, jonka mukaan velallisen tulee
korvata perinnast€i aiheutuvatkohtuulliset
kustannukset. Niinpe ki4e- ja puhelinperinndn
kohdalta viitataan kohtuullisten kustannusten
korvaamisvelvollisuuteen.
Samoin velallisen
kalssa mahdollisesti tehttiviin maksusuunnitelman tai jopa tarkoituksenmukaiseksi tehtAvdn maksusuunnitelman osalta. Perimiskustannusten korvaamiseenhan on Korkein oikeus ottanut kantaa ratkaisussaan KKO 1987 t.
105.
Julkisuudessa esitetAdn epzitarkkojatai suorastaan virheellisia v:iittemia vela-rrmaksuun ia
perinteen liitt).vista asioista. Niinpii esim. TV:n
paauutislahetyksessa
ereiine maaliskuun lopun lauantaina haastateltiin oikeustieteen professoria kuluttaj aperint*in liitty'vistri kyslmyksiste. HZiLrr
esitti haastattelussa kaksi oerusvAitetta: I. kuluttaia ei ole velvollinen maksamaan
velkojan muistutus/ karhukirjeess:i vaadittua
perimismaksuaja 2. kuluttaja ei joudu maksamaan 16 o/o:a korkeampaa viivastyskorkoa.
Molemmat vdittarnat voivat iossain vksittdistapauksessa olla perusteltuj'a. mutta eivAt ole
yleistett ivisse. Yleisd uskoo sokeasti taimankaltaisia vriitteitA. Kun valmisteltava ohieistus
on kuluttajaneuvonnan ja velkojien tukena.
voidaan siihen viittaamalla ehkeiristamonta tarpeetonta oikeusjuttua.
Niissa jutuissa, jotka kanteluna menevat
kuluttajavalistuslautakuntaan
tai kuluttajaasiamiehen kiisittelyyn, tulee ohjeilla epriLilemAttA olemaal tiirkeri merkitvs. Kun ohieet on
virallisesti hyv2iksytty, tullaan ne julkais"emaal
tiissA lehdessA tai muutoin jakamaan yhdistyksen jdsenille.
Timo Mdki

Innostuneen tuntuinen n. 4o-henkinen
luottomiesioukko oli
kokoontuneena Finnair Oy:n pa:ikonttorin kahvioon, kun
isentinamme toimineet apulaisjohtaja
Petri Pentti, tiedottajaLeoBj6rkroth
j a maksuliikennepiitillikk6 Mervi MAkelii
toivottivat meidrit tervetulleiksi tutustumaan edustamansa
vhtidn toimintaan. Ystav€illinen vastaanotto
oli rvhmiillemme tietvsti- mieluisaa. vaiklia vierailumme osuikin isdntiemme ooikkeuksellisen klir6iselle tydptiivtille.
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Perinteeksi muodostunut ja suosituksi tullut Luottomiehet - Kreditmiilnnen ng.:n auotuinen excursio
kokosi aktiiuijiisenet tutustum,ao:n
o altiojohtoisen Finno;ir Og:n gritgsja tentotoimintqon piiiikoupunkiseudulla.

kntotoiminnalla
vankat perinteet
Suomessa
Nauttiessamme talon
tarjoamasta pullakahvista apulaisjohtaja
Petri Pentti ia UedottaJa r-eo _t{orKrotn Kertoivat Finnair Oy:n historiasta, konsernin eri
toimiala-yhtdiden toiminnasta, konserniyhtioden kannattavuudesta ia tulevaisuuden riekymiste
seka toimintasuunnitelmista.
Finnair Oy on perustettu v. 1923 ia on
maailman kuu-denneksi vanhin lentovhtio, joka erityisesti on
Danostanut mvds kotimaan reittiliikenteeseen. Suomen kotimaan reittiverkosto on
Euroopan tihein. mika
osoittaa maallamme
olevan vankat oerinteet lentotoiminnan
alalla. Yhti6n kerrottiin myos olevan n.
4o:ksi suurin maailman lentoyhtidista,
iotka kuuluvat IAIAr lnnarrla{esroon.
konserni ty6llistAi n.
1 I.OOOhenkildA. ioista n. 8.OOOon embyhtiSn palveluksessa,
Konsernin liikevaihdon kerrottiin olleen
I

Finnair Oy:llii kerrottiin olevan yhteensa 54
kpl eri tyyppiste lentokonetta. ioista suurin
osa on halkittu Yhdysvalloista McDonnell-Douglas yhtidltn.
Nvkvaikainen Finnairlehtirkalusto kuli ettaa
r,rrodessa n. 5,5 miljoonaa matkustajaa,
minkA i ohdosta kalustoa on huollettava ia
uudistettava sAAnn6llisesti.

Maksuliikennepeellikko
MerviM ekela kertomassa
Finnairinluottotutkinnosta
tarkkaavaiselle
kuuliiakunnalle.

edelliselki tilikaudella
n. 5.6 miliardin mk:n
luokkaa, j-osta emoyhtion osuus oli n. 4,5
miliardia markkaa.
Maaliskuun looulla pAAttyneen tilikauden liikevaihdon ia
tuloksen ennakoitiin
Dutoavan vallitsevan
suhdanteen ia tilikaudella lentofoimintaa
haitanneen maailmantilanteen takia.

T i e d o t t aL
i ae oB j a i r k r o t h
toivotti vieraattervetulleiksi
Finnairinpadkontoriin.
Tekniikanesitellvt laiteteknikl ordlund esittek o R a i n eN
bmassa isoa lintua.

I

joista saksalainen
Lufthansa mainittiin
merkittivimp:inA
yhteistydkumpp anina
Euroopan liikenteessa. Finnair Oy uskoo
lentomatkailun j zilleen
lisiiAntyviin kunhan
lama vziistyy ja uudet
reittilennot Baltian- ja
IVY-maihin saadaan
avattua ja markkinoitua.
Apulaisj ohtaj a Petri Pentin ja tiedottaja
Leo Bj orkrothin puheenvuorojen jiilkeen
Finnair Oy:n perintrija reskontratoiminnasta vastaava maksuliikennepeallikkd
Mervi MiikelA selosti
yhtidnse kaytAntdi
maksuliikenne-ja perintaasioissa.
Han
kertoi eri maiden lentoyhti6ila olevan yhteinen ns. Clearing House-jarjestelma,
jonka kautta yhtiot
laskuttavat toisiaan.
Finnair Oy laskuttaa
lis:iksi konsemin maksatuskeskuksen kautta.

Finnair Oy:
telaeineir
osaaminenia
huoltotoiminta
kansainvAliski

huipputasoa

Mielenkiintoisen tiedotustilaisuuden jalkeen suuntasimme
iinja-autolla kohti Helsinki-Vantaan lentoasemaa, jotta saisimApulaisiohtaiaPetri Pe ntt i
esittelemessa
orqanisaatiota
ia me kriytzinn6n koketilinpeatitslukuia:
muksen my6s Finnair
Oy:n lento- ja palvelutoiminnasta. Matkan
Finnair Oy:n ker- aikana uusi kerhorottiin olevan porssi- mestarimme Jaana
noteerattu yhtio r,rro- Uponen esittaytyi ja
desta 1989 lAhtien, piti huolta, etta ta{otjosta valtion omistustua virvoketta oli kaiosuus on n. 70 o/o. kille riittemiin.
Yhti6 kuuluu niiden
l-entoasemallameivaltionyhtioiden j ouk- tzi oli vastassa laitekoon, joita yksityistei- teknikko
Rainer
miskeskusteluissa on N o r d l u n d ,
ioka
tuotu esille. YhUo toi- kiertokeilmnin aikana
mii lziheisessAyhteisselosti lentoaseman
tydss:i maailman eri vieresse olevan tekniIentoyhti6iden kanssa,
sen- ja huoltoyksikdn

toimintaa. Saimme tutyt sketsit ja vitsit yltustua uuteen Leko-7 kittivrit vrilillA varsinhuoltohalliin, joka on kin "ma-halaskun" aiSuomen suurin rakenkana. l,entoesityksen
j:i-lkeenjerjestettiin panusjajonka lattiapinta-ala on n. 2,7 }re}r- perilennokin heittokiltaaria. Laiteteknikko
pailu, jossa lentokoneNordlundin opastusmuotoilun viime ajan
kierroksen aikana kesuuntaukset nakyivat
vimme hallin eri huolkilpailuun osallistuto- ja korJ'auspisteisse neiden mallikoneiden
sekrl sisiillA suuressa aerod]mamiikassa.
MD- I I suihkukoneesNautittuamme
sa, jonka ohaamon
maukkaastailtapalasteknisiin hienouksiin
ta ja hiemal toi\r-rttuoli myds ainutlaatuiamme pdivdn lentomenen tilaisuus tutusIusta seurasi illan kotua.
hokohta Karaoke-kilpailut.
Kiertokeyntimme
TAhiin viime
lopuksi laiteteknikko
aikojenJapanista SuoRainer Nordlund ker- meen tulleeseen villitoi, ette suomalainen
tykseen opastivat illan
lentoalan tekninen juontaj amme esittaosaaminen ja huoltomdlli oman tulkintantyon laatu on maailsa suosikkikappaleismalla h)'vin arvostettaan.
tua.
Han mainitsi
Jdnnittrivrin Karauseiden ulkomaisten
oke-kilpallun voittivat
lentoyhti6iden kAyttri- d u o P i i i v i K o k k o van Finnair Oy:n tarn e n, Suomen Yritysjoamaa huoltopalve- rahoitus Oy:stAja Railua \,'uosittain. Kierto- n e r S a a r i , K a n s a kAynnin paatyttya
Yhtioiste.
suuntasimme jelleen
kohti Helsingin kes- ...jailtamissakaraokesoi..,
kustaa, jossa odotetut
iltamat olivat alkamassa.

Karaoke-iltamat
kilpailuineen
Vauhdikkaan maineiset iltamat oli perinteisen yrityskliynnin
pzi:itteeksi jarjestetty
tdnA monna kauppatorin laidalla olevan
Finnpap-yhdistyksen
toimitiloissa. Vauhti
ei hellittdnyt tzinAkziAn
vuonna. "Lennokkaat
luottomiehet" -konetta ohjasivat vanhat
konkarit Taavi Kall ^ - t - ^ - t
.l<"

u.1,1|

jotka
Nuorinko,
piiivrin vierailukohteen
inspiroimina olivat
sonnustautuneet lenL.Ucrd - rr rr ru l.

Lentokapteenit
Kallankari ja Nuorinko kutsuivat mukaan
lennolle, ionka aikana
parodioifiin lentamiseen liit!,'villzi asioilla.
l,ennon aikana esite-

Kilpailun pnzity'ttyri
estraadi oli vapaa halukkaille esiint5i ille j a
muutama virtuoosimainen esitys kuulUinkin. Illan paetteeksi halukkailla oli mahdollisuus siirtya viele
Sky- B ar-ytikerhoon
kuuntelemaanja ihailemaan eksoottisen
laulajattaren esiintymistzi.
Kiitokset iszinnille ia
Jarlesral re srsallonKkaasta paivasta!
Teksti: Kim Valkonen

AA Antero Kassinen
Asianajotoimisto Antero Kassinen Ky

Lapsiluku luottokykyisSryteenvai-

kuttavanatekijene

Yritys tutkimu k seen on kehitetty erilaisia taloudellisia mittareita mittaamaan
y'riq/ksen tilaa ja voimaa. Pankkien )'ritystutkijat ja tavaraluotonantajat ovat ansiokkaasti soveltaneet
kaytantoon mittaamistapoja tutkiessaan
asiakasfirman tilin-

pAatosta.

Yksittdisten henki16iden, kuluttaja-palkansaajien awiointi on
jaanyt vahemmalle,
vaikka kuluttaj ien ylivelkaisuus ja maksu-

hairidislys lisaantyy.
Muhkeista palkkatuloista huolimatta asiakkaalta ei ole saatu
ulosottotoimin mitaan, vaikka hanella ei
olisikaan etuoikeutettuja elatusapur:istejii
pakkoperinniissii. Ellei asiakkaalla oIe
panttaamatonta reaaliomaisuutta, on palkansaajalta vaikea
saada omiaarr poisjohtuen ulosoton suojasAAnndksistii. Monikaan tilivelkoja ei ole
hoksannut kysyziluottosuhteen alussa niin

intiimiA asiaa kuin lap- ei velkoja saa omiaan.
Palkan ja eliikkeen
silukuaj a perhgel la,aI entumrssuunlrermra, nettomaaresta voidaan ulosmitata 1/3
vaikka elatusvelvollisuus on olennainen tai jos nettomaara on
osa arvioitaessa asiak- kuitenkin enintEiEin
saadetyn suuruinen,
kaan maksukykyA ja
ulosmitataan maksuluottokelpoisuutta.
kauden nettomaaren
Luottoa myonnettaessa pitaa olla ter- ja suojaosuuden erotuksesta 3/4. Tuloisveellii tavalla varovainen ja miettiii sitzi ta on j iitetivA ulosmitmahdollisuutta, ettei taamatta seadetty
markkamaera maksuasiakas maksaisikaan
erapaivane vapaaeh- kauden kutakin p:iitoisesti ja entapa sit- vAA kohti velallisen
ten? Ajatus siitA, ettti omaa ja elatuksen varassa olevien aviopuoulosotto hoitaa loput,
on unohdettava ja lison sekZl omien ja
puolison lasten ja otmuistettava, ettA laki
tolasten elatusta varasettaa uiosottomiesten toimeliaisuudelle
ten. UlosottopidA[rs
rajat. Ulosoton suoja- toimitetaan palkan tai
osuudet ovat kahlitseeldkkeen nettomaavia rajoja. Velaliiset rasta ennakonpidatyksen jriikeen eli asiovat oppineet tuntemaan olkeutensa ja akkaan tuloistaan iIosaavat hdrskisti os- moittamia bruttopalktaa velaksi tavaraa tie
koja ei kannata tuUott o i s e n a s i i t a , e t t a taa, vaan on otettava
ulosoton kauttakaan
selvaa lapsilurusta.

Oikeusministeritin vahvistamat suojaosuudet ja tulorajat palkan ja el2ikkeen ulosmittauksessa vuonna 1992 ovat seuraavat:
Velallinen
rrlrcin

Tuloraj a
mk/kk
Suojaosuus
mk/<k
Tuloraja
rrrk/2vk
Suojaosuus
rnk/2vk
Tuloraja
mkl l vk
Suojaosuus
mk/ I vk
Tuloraja
mk/ I pv
Suojaosuus
mk/ I pv
j osta
Tuloraja,
ulosottomies saa teyden l/3-osan, on ylIettaven korkea. Suojaosuus on vahintaen
siis jatettava seke suojaosuudenja tulorajaI
valisesta erotuksesta
voidaan nipistziA loivennetulla asteikolla
3 / 4-osaa. Niinpzi kar-

lo

Velallinen
I perheen
jasen

Velallinen
+ 2 perheenjrisentii

Velallinen
+ 3 perheenjesente

Velallinen
+ 4 perheenjasenta

4.590 mk

5.886 mk

7.182 nk

8.478 mk

Y-/ /4 rnK

2.550 mk

3.270 mk

3.990 mk

4.770 nk

5.430 mk

2.142 mk

2.747 rnk

3.352 mk

3.956 mk

4.56I mk

1 . 1 9 0m k

1.526 mk

1.862 mk

2. 198 mk

2.534 rnk

I .O71mk

1.373 mk

1.676 mk

1.978 mk

2.281 rnk

595 mk

763 mk

931 mk

LO99 mk

7.267mk

153 mk

196 mk

239 mk

283 mk

326 mk

85 mk

lO9 mk

133 mk

157 mk

1 8 1m k

hunkoura
piiiisee
raappaamaan tdydellai voimallaal velallisen + 4 perheenjisenen kasitteven perheenpdd.n palkasta
vasta 9.775 markan
nettotulon j rilkeen.
NAin ollen ei ole ihme,
ettii tyypillinen maksuhziirikk6 on'"rrokral-

la asuva henkilo, kun
reaaliomaisuutta ei ole
mista ottaa ja kun
ulosottomies ei saa
palkastajuuri mitAih.
N2iin ollen nuorille lapsiperheille, joissa ziiti
on fertiilisse iasse, veikamyynnissri pitziri olla
varovainen. Tokihan
lapsiperheet ovat ko-

via kuluttamaan ja
synnyttAmAdn kauppaan liikevaihtoa,
mutta kauppa ka]'tekoon pelkastaan kateisellii, jos halutaan
vAlttiiii ikAvirl ynefksia.
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Tavarantoimittajat jaivat ilman rahoja

Luottokelpoinen
PC-Micro
teki ovelankonkurssin
Llelsingin
kesk!stassa
ro,mila PC-Micro Oy
Ltd toteu[i vuodenvaihressr juonik*aan nimenvrihto ja konkunsikdv i o n . . j o l l as e n o l h s i t a v a '
ranroiDriltajien saalavia
yli 500 000 markkaa.
I'C'Micro on toiminut
vuosrr Annankadun ja
Ecnkirkadun kulma$r
Hcisinsinydinkeskusta$
s!. Se oli hyvtmlineinen
yritys viimc joulukuun
Joulukuln
puolesa
!iilissii yhti6n toinirus
johhj^ Kati R anot oli
yhrcyttii useisiin ravaranloimiLLajiinja ilmoiui haluavansa h€ilrii !!otteita
joulukampanjointia var-

vclkoville
5!atavira.
ravaraDroimiuajille uu,
den PC-Midon toimius
.Johtaja Ka.i Ruhancn ilmoitli. eLteAT Mikro osti vanhan PC-Micron toi'
mioimcn. vaihto- ja k:iyF
tijomaisuuden
Liyle€n
hintaan, cikii vdstaa sen
vunha! ja uuden PC
Micron paaomistrja 60
p.oscnun osuudella on
jntisti
Rino Kolitunot.
veljekset ](1/rr jr r/drli
Dazrl/, omistaval Ioput

Disihurulir konku6si
raukesi varoFn plutteeseen 28. trmmikuuta.
Yhtiii! va.at olivat runsaat 56 000 narkkaa ja
PC Mi.ran nnrcnrdihta- jd kohkur$ioreraa'io.i
hiikr,lt ntitenkniin kolukwdsso. Anukin
v e l a t r u n s a a t1 , 1 m i l j o o Tuorreer
roinire iin osu tdyatanbntilttjhtt
o, ase arut PC-lrli.a
toi,nruski.lta.rJd
hukea saatarioon
ttiliij
n.a markkaa. Siitt on
ruLiiniinkuuluvien luoF
jalmyynrs.atavia
512 000
Iotietotrrkistusien
keen. PC-Mifo osli HelDigihuht H€lp atrd Information
H e l p a n d l n f o r m a l i o t narkkaa. palkkavclko.ja
singin Sanomisia runServicc Oy:ksj, .joka haki 145000, D[ksamaltomia
Sysl€m Or:tr suurimmatlelkoj.t
tel,makslj.
saani ilmoitunilaa, jo$a
itscn*i konku.ssiin viel) vcroja ja
O y T o p M e m oA b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , .
247 000 ja pantkivelka!
piircny joulupukki sanoi
Pc-Microssa ol€van nyl
Sanana p;iiv.ini alun' n o i n 2 l l 0 0 0m a r k k a a .
lavaraa "yllin kyllio".
271mk
perin joulukuuss. I987
J o u l u k u u n3 1 . p a i v e n i i
rekiste.ijily AT Mikro
652nk
PC-Micro muurti ylhr
Advarccd
Technology
uen nim€rs:i Disihu6t
muutti nimensii PC Mic'

Meris eminaaris sa
saimme kuulla mielenkiintoisen tarinan
mlkromyyan anke
asta kohtalosta.
Kaikki kun olivat
pienyrittajae vastaan.
Otressa tapaus
PC-Micro OyLtd. Ansiokas juttu, johon
sitten "selittaja Kekki
forklarare
Kecken" on jattanlt
vasuneensa.
Luottomiehet a1kavatj o varmasti olla
kyllasb,neite naihin
"llikemiehiin", jotka
aina ldltriviit jonkun
muun syylliseksi
konkurssilnsa.
Ja
sentaan ovat suojelleet tavarantoimitta
jia ja pesenhoitoku
lujakin sziAstyi, kun
konkka raukesi!
Kie rtakaamme
kaukaa. Ikkunateipit ja muu rekvisiitta
ovat m)rymaldssa entiset.

@
74 zt.z.tggz

Vastine
pG-Micron
konkurssiin

n#ftffi
pC_Lticro
Ov
6ari Ruhane'n
tolnt&sjohtaja
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Uudistuneet
velallisen
rikokset
Osana rikoslain kokonaisuudistusta
on
1.1.1991 tullut voimaan joukko kokonaan uudistettuia riKOSraln ruKuJa.

I KSI

neiste on rikoslain 39
luku, joka aiemmin
koostui nimense mukaisesti konkurssirikoksista. Nyt tehan
lukuun on koottu velallisen rikokset -nimikkeen alle kolmen
tllppisia velallisen rikoksia eli:
- petostj,f,ppiset rikokset kuten velailisen
petos, t6rketivelallisen
petos, velallisen vilpillisyys ja velallisrikkomus,
- epiirehellislyst)'yppinen rikos eli velallisen
ep5rehellisyys ja
- velkojansuosinta.
Uudistuksen tavoitteena on mm. ollut
yhdessri samaan aikaan voimaal tulleiden lainmuutosten
kanssa entiste kattavammin kriminalisoida velkojien oikeutta
ia etuia vaarantavia
iekoja. Nimense mukaisesti kaikkien uusien tunnusmerkistdjen soveltaminen ei
edellyt2i sitei, ettii veIallinen tulee asetetuksi konkurssiin, vaan
rangaistussaennoksie
voidaan soveltaa osin
muutoinkin, kun velallinen syyllistyy tekoihin, joilla vela-llinen
aiheuttaa maksukyq'tt6mtiksi tulemisensa tai oleellisesti pahentaa sitii.
Vanhan rikoslain
velallisen konkurssiri-

t2

kos on Iumsta poistettu kokonaan. Kirj anpidon laiminlyontia
ja virheellisyyttei koskevat rangaistukset
tulevat arvosteltaviksi
ki4' anpitorikoksena tai
tuottamuks ellisena
kirj anpitorikoksena
samaan aikaan voimaan tulleen elinkeinorikoksia kAsittelevAn 30 luvun 9 ja 10
$:ien mukaisesti. Kokonaan uusija luotonantajien nakokulmasta mielenkiintoinen
saZinnds on lumn 6
$:nvelkojan suosintaa
koskeva s:iiiLnnos,johon palaammejriliemp,irre.
Kokonaisuutena
tarkastellen uudistus
ei juurikan tuo uusia
elemenltej e, vaan lryse
on paaaslassa srnansa ta-rpeellisesta systematisoinnistaja modernisoimisty6stA.

TekijA
Tekijaasema edellyttae, etta k5rseessdon
henkild tai yhteisd ,j olIa on velkaa. Oikeushenkilon osalta rikoksen tekijene tulee tuomituksi se henkild,
joka lain tai tosiasiallisen asemansa r,rroksi toimii velallisen puolesta. Rangaista\,'uus
edellyttiiA my6s tietoisuutta vela-llisasemasta ja mahdollisuutta
kayttea taloudellista
valtaa yhteisossti.
NZiin ollen myos bulvaanina toimiva henkil6 voidaan tuomita
rangaistukseen velallisen rikoksesta.

Velallisen
epiirehellisyys
(RL39:l)

Szirinn<iksen mukaan
taloudellisissa vaikeuksissa oleva henkilo
tai henkild , j oka tietaia
niihin j outuvansa, voi
syyllisty?i velallisen
epiirehellisyyteen, mikrili hzivittaa, hhjoittaa, siirtd.ri ulkomaille
omaisuuttaan tai lisae
velvoitteitaan ottamalla lisiiii luottoa ilman
Iiiketaloudellisia perusteita. Teko edellyttziAtahallisuuttaj a tietoisuutta siite, etta toimilla loukataan velkojien oikeuksia.
Tapauskohtaisesti saattavat tekomuotoina
tulla \rseeseen my6s
mainituissa olosuhteissa annettu osakaslaina yhuolain vastaisesti, kohtuuttoman
suuret yksityisnostot
henkil6yhti6iste jne.

Velallisenpetos

(RL3e2)

Saannos vastaa perinteisti konkurssipetosta. Lainkohta mainitsee tekotapoina omaisuuden salaamlsen,
perusteettoman velvoitteen ilmoittarrisen
tai vearien tietoj en antamisen konkurssi-,
akordi- tai ulosottomenettelysszi. Tyypillisimmill:izin tunnusmerkiston te)ttaeviieriin pesAluettelon varlnominen konkurssissa tarkoituksena saIata pesriiiLn kuuluvaa
omaisuutta.
Aikaisemmin ulosottopetoksena tunnettu rikos
on nyt rangaistava velallisen petoksena.
Ulosottomenettelyssa
teko toteutuu esim,
vaerien tietojen antamisella ulosottoselvityst2i laadittaessa tai
turvaarnistoimenpiteitA (takavarikko, myymis- ja hukkaamiskielto) tziy'tiintodnpantaessa. Teon rangaistavuus edellyttriti ta-

hallisuutta ja hyotymistarkoitusta.
Teko rangaistaan ankarammin tdrkeena
velallisen petoksena
jos taloudellinen intressi on ollut suuri tai
teko on muutoin arvostellen t6rkeA. TAlI6in my6s r.rngaistus
voi olla ainoastaan
vankeutta.

Velallisen
vilpillisyys
Jos velallisen petos
tehdriAn ilman, etta
teolla pyrittirin hankkimaan taloudeilista
hydrye, mutta teko on
tehty tahallaan tai trirkeAn huolimattomasti, on rangaistusasteikko huomatttavasti
lievempi. SiiAnndksellzi pyrittdneenkin erityisesti korostamaan
velallisen velvollisuuksiaantaamahdollisimman oikeat tiedot.

Velallisen
rildromus
(RL39:5)
Ainoastaan sakolla
rangaistavaa on, jos
velallisen petoksen tai
vilpillisyyden arvioidaan olevan vdhdmerkityksellinen.

Muitavelallisen
rikoksia
Vaikka rikoslain lukujen otsikointi rajaa vela,llisen rikokset ainoastaan 39 lukuun, on
velallisen ja my6s velkojien nekokulmasta
merkittevia uudistettuja ralgaistussiirinnoksie myds muualla
rikoslaissa j a lainsaedenndsse.
Tzillaisia
ovat mm. jo mainitut
(RL
kirj anpitorikos
30:9ja 1O), arustusrikokset (RL 29:5-8) ia
verorikokset (RL 29 : I 4). Amstusrikokset
ktisiteltiin aiemmin 1AhinnA petoksina. N1't
paatekomuotoinamainittakoon avustuspetos ja al'ustusten vaa-

rinkaytto.
Todettakoon, ettA avustuksella tarkoitetaan tAssA
yhteydessii kaikenlai
sia tukimuotoja, joita
esim. yritykset voivat
\raltiolta, kunnilta tai
muualta saada. Lain
kohdan tarkoittamana
ar,'ustuksena pidetaan
myos lainaa, korkotukeaja lainan vakuutta
eli soveltamlsala on
varsin laaja.
Verorikosten tunnusmerkist6t uudistettiin myds. Uutena
kriminalisointina otettiin lakiin ns. passiivi
nen verorikos. Aikai
semminhan ei veropetoksesta voitu tuomita, jollei veroilmoitusta lainkaanjatetty. N:4
veron valttamiseksi
antamatta jatetty veroilmoitus tulee rangalstavaksi, jos ilmoituksen laiminiyonnillzi on pyritty vAlttA
maan veron mAiirZiriminen oikeansuuruisena. Kaytannossa
ainakin lukumAAralsesti merkittavin verorikkomus eli ennakonpidAtyksen tilittaimisen laiminlyomlnen on
siirretty ennakonperinteilaista rikoslain 29
luvun 4 $:dAn. Samalla soveltamisalaa laa
jennettiin myos mm.
liikevaihtoveroon. Toisaaltaverottajan todistustaakkaa lisAttiin
niin, etta verottajan
tulee osoittaa, ette verojen suorittamatta
jattaminen johtuu
muusta kuin maksukyr'yttdmyydestzi. TZi
ma on kzisitykseni
mukaan vAhenteinyt
rikosilmoitusten maaraizihuomattavasti aikaisempaan verrattuna. Saennoksen tosiasiallinen merkittA
\.11rson slina, ettA rangaistusseuraamuksen
liseksi tekoon slyllis
t]'nyt tuomitaan korvaamaanvaltiolle suorittamatta jetettyjen
verojen meiArzi,joka
usein nousee nopeastl
satoihln tuhansiin

lisointia voi ulottaa
laaj emmalti kuin tapauksiin, joihin takaisin
saantiseanokset ulottuvat. Toisin sanoen
niiden soveltamisala
voisi hyvinkin olla
pririllekkAinen. Hallituksen esityksen mukaan velkoja, j oka
Voiko nerinlA
osallistuu lainkohdassa rangaistavaksi
Jonula
maarattlyn
tekoon,
rangaistusvolsl tulla rangaistavastuuseen? vaksi osallisuutta kosRikoslain 39 lur,.un 6 kevien oppien mukaisesti eli siis vaikkapa
$:ssd.on sAiidetty rangalstavaksi velkojan a\,'unantajana. Voisisuosinta. Aikaisempi
ko pantin saaminen
vastaavantyyppinen,
velalliselta takaisinmutta
s u p p e a m p i saannln
kannalta
szieinnossisAltyi RL 39 kriittisena aikana tol u r ' r - r n 3 g : n 4 - k o h - teuttaa myos rangaistaan. Uudistetun lain- tavan teon, jos velkoja
kohdan mukaan makon siihen myotAvaikutsuky\yton velallinen
tanut?
syyllistyy rangaistaPerintehan onjuuvaan tekoon, mikeli
ri slta. etta velallisen
hAn suosiakseen jo- m aks u kayttaytym i tain velkoiaa muiden
seen pyrittiiin vaikutkustannuksella:
tamaan lzihinnzi sitA
- maksaavelal ennen
nopeuttamalla ja peaikaisesti olosuhteisrinta pitaa sisAllAAn
sa,joissa maksu ei ole myos pyrkimyksen
tavanomainen,
saada lisavakuuksia
- antaa velkojan saa- vakuusvajauksen yltavastavakuuden,josliittriessA.
Lisavata ei ollut sovittu tai kuuksien antamisveljota ei ollut luvattu
voillsuus on usein sivelkaa otettaessa,
sAllytetSr esim. pank- maksaa velan epitakien velkakirjaehtoi
valliselia maksuvehhin. Myos lainkohdan
neellA olosuhteissa, "ryhtyy muuhun selj oissa teillaistamaksua
laiseen velkojan aseei voida pitaa tavan- maa parantavaan jarjestel]yn" soveltamisomaisena, tai
- ryhqy muuhun sel- alavoisi olla hy'vin laa
laiseen velkojan ase- ja. TAlldin heraiAkysymaa parantavaan jarmys, voisiko velkojaa
vastassa olla paitsi taJesrel,T/n.
Tunnu smerkistot
k a i si n s a a n t i k a n n e
ovat tuttuja, mutta sl- niin myos sylrte avunviilipuolelta.
alnosta velkojan suo
Tunnusmerkistot
sinta nimiseen rikokloy'tywatjo kumotusta
seen? Rikoslain ja takonkurssisdinnon 46 kaisinsaantilain asig:sta ja myoskin uu- anomaiset kohdat ovat
desta 1. ]. 1992 voi- niin samanlaiset, ettei
maan tulleesta ta- niiden samanaikaikaisinsaantilaista. Ai- seen soveltamiseen ainakin allekirj oittanutnakaan lain sanamuota vaivaa se, miksi
don perusteella olisi
mainittuja tekoja on estettA. Eri asia on,
szirinnelty sekA rikosetta tete ei van]rastioikeudellisesti ettai si- kaan ole tarkoitettu.
viilioikeudellisesti.
Huolestuttavinta asiLain esitoissA to- assa on mielestani se,
detaan, ettei kriminaetti raj ankAyntiei tAsmarkkoihin vAhAnkin
laajempaa toimintaa
ha{olttavissa yrityksissa. Itse rangaistusseuraamus onkln ollut tuomittuihin korvausmaariin nAhden
vAhAinen.

sa siviili- ja rikosoike
uden taitekohdassa ei
ole esit6isszikri:il riittavasti tehty. Aihe ei
ole vain teoreettinen,
sillzi oikeuskril'tAnnossa on ennen uusittuj akin lainkohtiaj oskus
oliut sattumanvarais
ta, onko esim. ennen
konkurssia suoritettu
ja oikeustoimia kiisitelty rikosjuttuna vai
s iviiiio ike u d ellis ena
takaisinsaantij uttuna.
Rajan tulisi kAydeiselvemmin ilmi erityisesti kun uudet saenn6kset sekA rikos- ettai siviilipuolella on kirjoi
tettu entiste yleisempean muotoon kasuistiikkaa vAlttien.

pano
Sy5,'tteeseen
Virallinen syftnjn ei
saa nostaa slytetta
velallisen eparehellislydestA, velallisrikkomuksesta eikri velkojansuoslnnasta, ellei
asianomistaja ilmoita
sitA sl4rtteeseen pan
tavaksi. Muut 39 hrr'rrn rikokset ovat virallisen syytteen aiaisia.
Uutuutenavoidaan
mainita se, etta jos
velallinen on asetettu
konkurssiin, asianomistajien puhevaltaa
velkojien puolesta
kayttee konkurssipesa, joskin myds yksittainen velkoja voi itsekin kziyttAA puhevaltaa omasta puolestaan.

I{i ri niifa n I r+'

Jorma Tuomaala
asianajaja, Helsinki
Asianajotoimisto
Teperi, Tuomaala &
Malviluoto
Temppelikatu 6 B 25
OOlOOHELSINKI
Puh. (9O)44). 6rr
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LUOTTOMIEHET - KREDITMANNEN r.y.
TOIMINTAKERTOMUS \-UODELTA T99 T
Vuosi l99I oli yhdistyksen kolrnaskvmmenes toiminl a!'uosi.

.OsastopZiiillikko La"ssiKantola,
Suomen Yhdysparkki Oy
.Toimitusi ohta'i a Aulis Lindell,
Neste Liiliennef alvelu Oy (ent. Oy
Union-Oljy Ab)
.Toimitu sjoh laja M ikko Parjanne.
Suomen Asiakastieto Oy
.Toimitusj ohtaj a Jaakko Pohj arlpelto, Perimistoimisto Lainvoima

JASENISTO

Uusia jesenia hyvAksyttiin !'uoden I99l aikana I02. JAsenmAiird. oli r''uoden lopussa 735.

FIALLITUS

Yhdistyksen hallitus toimi seuraavassa kokoonpalossa:
.Puheenj ohtaj a, varatoimitusj ohtaja Timo MAki, Perimistolmisto
Contant Oy
.Varapuheenjohtaja, luottopziziiIikko Petri Carp6n, Luottokunta
.Sihteeri, iuotonvaivojaAiia O1\''t1la. Hoover Oy
.Rahastonhoitaj a, osastopAa[ikko Seppo Palmu, Korpivaara Oy
.Kerhomestari, luottopzizillikko
Tuulikki Viirt6, Independent Ra
hoitus Oy

.tuottopiiiillikko Veikko Semi, Oy
Stockmann Ab
.KonsulttU ohtaj a Risto Suviala,
Perimistoimisto Contant Oy
.Toimitusjohtaja Esko Tuovinen.
Suomen Luotonantaiain Osuuskunta [ent. Suomen Luotonantajayhdisgs)

Varsinaisia hallituksen jziseniA
olivat:

JAsenet:

eTalousjohtaja Hannu Markkanen, Osuuskunta Helslngin KTK
(ent. Helsingin KTK-yhdistys)
.Reskontrap?iAlllkko PziiviKousa,
Ov Philips Ab - 21.5.9I alkaen
a5iakasf alvelupAtillikko Sim Syr
jAlA, Oy Valitut Palat - Reader' s
Digest Ab
.HallintopAzillikko Reijo Aarnio,
Suomen Asiakasrieto Oy
.Yhteyspea[ikko Pertti Nykiimen,
Eliiketurvakeskus
TILINTARKAST.{.JAT
Toimitusj ohtaj a Jyrki Pekkala,
Lakiasiaintoimisto Jyrki Pekkala
Luottopiiiillikkd Jukka Lumiaho,
Suomen LM-Tukku Oy
VARATILINTARKAS'TAJAT
ToimistopaAlikko Pi4o Lahti, Elakevakuutus Oy Ilmarinen
Talousjohtaja SeUal€htonen, Perheauto Oy.
TOIMIKUNNAT
Luottoalan neuvottelukunta
.Puheenjohtaja, varatoimitusjohtaja Timo Mdki, Perimistoimisto
Contant Oy

Ov

Lakitoimikunta
.Puheenj ohtaja, varatoimitusjohtaja Timo Meki, Perimistoimisto
Contant Oy

.Hallintop2iZillikkd ReUoAarnio,
Suomen Asiakastieto Oy
.Osastopeiillikk6 Erkki Mikonsaari. ElAkevakuutusOy Ilmarinen
.Luottoj ohtaja Matti Riihimtiki,
Kansallisrahoitus Oy (ent. Finansor-Rahoitus Oy)
.LuottopAAllikkkd Antero Teittinen, Osuuskunla E KA-yht)'rn,i
.LuottopAAllikkd Pertti Pennanen,
Oy Kontino Ab
.PerintAlakimies Paavo J. Hamaleinen, Tapiola-Yhtidt
Koulutustoimikunta
.Puheenjohtaja. hallin topdiiLllikko
Reiio Aarnio. Suomen Asiakastie
to Oy
JAsenet:
.Oik.kand. MaUa Sakslin, Helsin
qin Yliopisto
.usasl opaalrlKKoLero 5eppa.
Aspo Oy
.KonsulttUohtaja Risto Suvia]a,
Perimistoimisto Contant Oy
Ulkomaantoimikunta
.Puheenjohtaja, toimitusjohtaja
Thomas Feodoroff, Credit-Justitia Oy
JAsenet:

Jasenet:
.LuottopA:illikk6 Tom G. Ahlroos,
ABB Asea-Skandia Oy

t4

.Luol ropaallikko Pelri Carpen.
Luottokunta
.Kehityspntillikko Raimo Jdrwisa-

lo, Suomen Luotonantai ain
Osuuskunta (ent. Suomen Luotonartajayhdisfrs)
.Kamreeri Kaj Lundstrom, Suo,
men Yhdyspankki Oy
oToimistopzizillikkd Pi{ o Nurmi,
Eurocard Oy
Luottolinkin toimitusneuvosto
.Paetoimittaj a, yhteysp:ielikko
Pertti NykAnen, Blaketrirvakeskus
Jzisenet:
oLuottopAzillikk6 Jukka Marttila,
Enso-Gutzeit Oy
.Luotonvalvoja Aila Oi-"rrla, Hoover Oy
.LuorIojohlajaPenlli Toivonen.
Onninen Oy
.Luottotietotutkija Kim Valkonen,
Suomen Luotonantajain Osuuskunta (ent. Suomen Luotonantajayhdistys)
.Toimitusjohtaja Jorma y{ole,
Pressman Oy
HALLITUKSEN KOKOUKSE"T
Hallitus kokoontui moden l99l
aikala I0 kertaa.
VARSINAISET KOKOUKSET
Varsinainen kevzitkokous

syttlin hallituksen ehdotus talousarvioksi 'r,rrodelle lgg2 sekA vahvistettiin varsinaisen sekA kannattaj ajesenmaksun suuruus.
Yhdistyksen hallitukseen 3-l.uotiskaudeksi eror,.uoroisten tilalle
valittiin seuraavat henkilot:
Luottojohtaj a Pentti Toivonen,
Onninen Oy
HallintopAzillikk6 Jaana Uponen,
Suomen Luotonantaiain Osuuskunta (enl. Suomen Luotonanta
jayhdistys)
OsaslopeEillikkoAnna-Maiia Urpelainen. Oy Teboil Ab
Hallituksen puheeniohta'iaksit'uodelle I 992 valittiirivara'toimitusjohtajaTimo Mziki, Perimistoimis1o Contant Oy ja varapuheeniohtajaksi luottop-azltittr6 petri earpen, Luottokunta.
Tilintarkastaiiksi modelle 1992
valittiin I oirilistopri.illikko Pirio
LahLi. Eleikevakuutus Oy llmaiinen ja ralousjohtaja Seija Lehro
nen, Perheauto Oy. Varatilintarkaslajiksi valilLiin luotonvalvoia
Auli Niemi, Siemens Osakevhtio
ja varaloimirusjohraja Kihmo
Oksa, Hakaniemen LiSkdriasema
Oy.
Luottopaauikko Pertti Larva, Sanoma Oy piti kokousesitelmAn
Helsingin Sanomien ilmoitusasiakkaidtn luotonvalvonnasta ia
perinn:istA.

MUUT KOKOUKSEI JA TAPAFITUMAT
Yhdist5rksen varsinainen kevdtkokous pidettiin 21.5.1991. Koko,
JAsenkokous
uksessa hywdksl'ttiin yhdistyksen
tilinp:iAtos .ja ioimiritakertomus
30. 1.1991 pidettiin idsenkokous.
modelta 1990. esitettiin tilintarKokouksesSa iaettiih Luottomiekastajien kertomus seka myonhet r.y.:n ja Markkinointi-instineltiin vastuuvapaus I i liveltollituutin yhdessd kehittaiman luotsille.
totutkinnon ensimmAisen kurssiKokouksessa valittiln uudeksi
tutkinnon hywziksytysti suorittahallituksen j Aseneksi hallituksesneille kurssilaisille LTS-todistus,
ta eronneen Peiivi Kousan tilatle
jolla yhdistys myonsl heille oikeujeljella olevaksi toimikaudeksi
den kAytteizi nimense yhteydessA
v. I992 loppuun asiakaspalveluLTs-nimiketta.
Tutkiirtooh osalpaiellikko Siru Swiel:i.
-Disest Ov Valitut
listui 86 opiskelilaa. Yhdistyksen
Palat - Reader's
A"b.
stipendilld palkiiUin kurssiir priiHovioikeuden presidentti Touko
mus
Meria Hannele Paasonen.
pili
Kosonen
kokousesilelmdn riiVaratuomari
Risto Suviala Diti kota-asiain oikeudenkAEtimeneuekousesitelmd.naiheesta Rahavirlvn uudistamlsesta.
ran kriittiset kohdat - kokemukVarsinaisen kevAtkokouksen vhsla kehittemistoimenpiteiste.
teydesszi-Rei
ierieslelriin kevzilretki
Turkuu n.
ki siselsi la ivaristei3O-r,rrotisjuhlakokous
Naantaliin ja yritysk€iynnil
?t"l
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luontevaa hoitamista ja ylliipitiilikk6 Teuvo Kallio. Oikeusminismiste. Hanen katsotaan edisteterio: loimitusjohtaja SeppoJyrneen luottoalan tuntemusta mm.
krimA, Luottokunta sekri ylijohtaja Sixten Korkman, Valtiovarain ollessaan ulkomaantoimikunnan
ja hallituksen puheenjohtajana.
ministerio.
Lisiiksi hdn on kehlttanyt johtaJuhlivaa yhdislystziolivat muis
mansa perintd.alan ]Tityksen toilaneel seuraavathenkilotja yhmintaa menestykseliisesti useiteisot: Willhlre Group Limited,
den r''uosien ajarr.
ICM Institute of Credit ManageVuoden luotto-mies palkittiin dipmenl. Sylvesler Perrel. Markki
lomilla ja taide-esineellA.
nointi-instituutti, Suomen Yhdyspankki Oy sekAY{o Lehtonen, Oy
Yritysvierailu j a iltamat
Stockmaln Ab ia SKOP Rahoitus
Oy. PuheenjohlajaJan Fritsc esitti
26.3. f 99I jerjestettiin yritysvie
Svenska Kreditmanna i Stockholm
-vhdistvksen tervehdvksen
railu Oy Sinebrychoff Ab:lle isdn
tzinA luottopZiiillikko Matias Salo,
Kokouksessa juhlapdhujana toijoka plti esitelmen Sinebrychoff
m i n u l a s i a n a j a j a .v a r a l u o m a r i
Oy:n luottohallinnosta. Tilaisuu
Liisa Manninen muisteli nitAmdsteen osallistui 134 jzisentzi. Yri
sAen Duheessa omia hallituksen
ja
tysvierailu n peeMryzi siirrylIiin
pu heenjohtaja-aikojaan
kan
viettzimAiiLnluottoiltamia Indepen
sainvdlisia tapahtumia yhdis{kdent Rahoitus Oy:n tiloissa.
sen Derustamisvaiheen aikana.
3O-r'rrotisjuhlien yhteydessA j aettiin yhdistyksen viiri seuraaville JASENLEHTI
alsioituneille i dsenille :
Yhdistyksen julkaisema Luotto
Toimilusiohlaia Thomas Feodolinkki-1ehti ilmestyi \.uoden aikaroff, Credit Jtistitia Oy
na nelje kertaa, jolsta 3/91 neliLuottopaelikko Pertti Larva, Sa
vdrisena 32-sivuisenajuhlanumenoma Oy
rona.
Talousjohtaja Selja l,ehtonen, Per
13.12. 1991 pidetyssehallituksen
heauto Oy
kokouksessa paatettiin lehden
Laklmles Anne Leppala-Nilsson,
taitto siirtee Mainosateljee TAhtiAsno Ov
nen Ky:lle \'uoden 1992 alusta
Vaiatubmari Liisa Manrrrrrerr.
alkaen.
Asianajotoimisto L. Svinhufinrd &
UO

Toimitusjohtaja Jari Nuorinko,
Justitia-JzilkiDerinte Ov
Toimit usjohl aja Mikko-Pa4'anne.
Suomen Asiakastieto Oy
Luottop:iAl1ikko Pertti Pennanen,
Oy Kontino Ab
Lu o l t opziiiLlli kko PekJ<a
Tiilikai nen.
Valtameri Ov
Juhlaseminaarin, 3O-r,'uotiskokouksen ja juhlailiallisen onnistu
misesta vastasi iuhlatoimikunta,
johon kuuluivat yhdistyksen hallituksesta kerhomestari Tuulikki
Verto ia sihteeri Aila Oii,rrla.
Lisziksi toimikuntaan kuuluivat
Jari Nuorinko, Seija Lehtonen,
Pertti Larwa ia Pekka Tiilikainen.
Vuoden luottomies
3o-motisjouhlakokouksessa julkistettiin Vuoden Luottomies -valinta. Vuoden luottomies valittiin
nyt seltsemdnnen kerran. Valituksi tuli toimitusiohtaia Thomas
Feodoroff, Credit-iustiiia Ov.
Thomas Feodoroffin ansioina oidelaienyhdisfyksen kansainvdlisten yhteyksien luomista ja niiden
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MUU TOIMINTA
Jasenluettelo 1991 ilmestyi syyskuussa ja postltettiin jasenistolle
3/91 lehden mukana. Jdsenluettelon valmistumista edelsi rekisterin perusteellinen lzipikAy'nti tarkoitusta varten nimetyssA tyoryhmessa.
Yhdistyksestai valmistui l'uoden
1991 aikana esite,joka postitettiin vhdistvksen iesenille Luotto
linkki 3/9i mukina ja jaettiin
30-vuotlsi uhlakokouksessa.
\aHDIST\aKSENTALOUS
Yhdisfrksen taloudellinen asema
kehittyi t ilikauden aikana varsin
suotuisasti. Yhdistyksen taloudellinen asema selviiiii. oheisesta
tuloslaskelmasta ia taseesta.
Yhdistyksen kiq' anpito j a juoksevien asioidenhoilo siirre((iin
1.10.1991 lAhtien Itri Helsingin
ToimistoDalveluOv:lle. Siirron
ynl eyoessaon ulrKarttaalaajen
nettu vastaamaan Daremmin tamAlhetkisizi tameila. Ndin ver-

tailu edellisr,rroden lukuihin ei
kaikilta osin anna oikeaa kuvaa.
Mm. v. l99l kannatusmaksut sisalt''vet j asenmaksuihin ja jesen
luettelon ilmoitustuotot on kiriattu jasenrekisterin myl.mtituotioinln,
TOIMIKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUKSET
VUODEUTA 1991

vien LTS-kurssien osalta niiden
tutkintovaatimuksia.
LTS-tutkinnon suorittaneille luor,,utetilin vhdistvksen iAsenkokouksessa tir Lkinnbsta rrierkiksi diplomit3o. l. 1991. Tutkintoon osallistui 86 opiskelij aa. Opettajina
toimivat paaosin yhdistyksemme
iisenet. Toimintavuoden aikana
vaihtui kaksi opettajaa.

Luottoalan neuvottelukunta

Meriseminaari

Luottoa-lan neuvottelukunta kokoontuil'uoden l99l aikana kaksi kertaa Oy Stockmann Ab:n ja
Suomen AsiakastieloOy:n vieraana.

LuotLomiehetr.y. :n meriseminaari
i,lriestettiin27.11. - 28. I l.l99l
md. vikins Isabellalla. Seminaariin osallis-tui kuulijoina 6O yhdistyksemme jiisenl e. Meriseminaari rakentui konkurssi- i a maksuvaikeusteeman Srmp?irille.

Lakitoimikunta
Virallisia lausuntoplyntdja
ei yhdistykselle ole vuoden aikana tullut, ioten toimikunta on kokoontunut tavdessa kokoonoanossa
vain kerian.
Toimikunta on muutoin ollut yhteydessii etenkin paakaupunkiseudun tuomioistuimiin seka
ulosot toviranomaisiin kaU ermon
yhteistydhdn fittyvissri lrys1.rnyksisse.
YhdistystA on kuultu lainsrizidiilt66n liittyvissa hankkeissa ulosottolain kehittiimistyoryhmAssii.
konkurssilain uudistamistvdrvhmdssd sekd kiiLrziiiioikeusuudistuksen asiankasi[telviiiriest"elrn:in
kehi l tiimisprojekussl. IViinitaan
on keskusteltu luotto- ja perintiialan uudistuksista Oikeusministeridn korkeimman virkamlesiohdon kanssa seka luomiois{uinten
ia ulosottoviranomaisten suuniaan tapahtuvasta kanssakd)'rnisesta rrlinisteridn yleisen osaston
kanssa useaan otteeseen.
Koulutustoimikunta
Toimikunta kokoontui toimintavuonna kolme kerLaa, joista yksi
kokous j Zi{ estettiin teemalla LTStutkinnon opettajain kokous.
Kokouksissa kesiteltiin yleisten
koulutusasioiden ohella erit5risesti
Meriseminaarin j A4'esteimiseen
lltUT.4 asioita ja LTS-tutkinnon
slsartoa.

Ulkomaantoimikunta
Toimin tavu osi l99I oli tavanomainen sis: taen ulkomaantoimikunnan j iirj estiimiin matkan Bergeracin saarelle Jersej[m. Alunperin matkaan piti kuulua osallisI uminen Fecmarj:i{est:imii:in seminaariin. joka kuitenkin peruutettiin osallistujapulan takia. Ulpriiitti lyhyelkomaantoimikunta
lii varoitusajalla jiirjestaa seminaarin. joka sitten vietiin liipi rutiinilla. Tutustuimme sekii Coooers & Lvbrandin ett?i Citibankin
Lii.oimlntaial witvsvierailuin.
siiksi olimme viranneet esiinMia
Irlannisl-a. Hollannistaja Belgidsta puhumaan luottohallinnosta
Euroopassa. Eurooppalaista kAyt:llltda vertailtiin myos Yhdysvaltoj en luottopolitiikkaan.
Timo MiiLki ia Thomas Feodoroff
osallistuiva:t Fecman hallituksen
kokoukseen 6.6. l99l.
Petri Carp6nja Thomas Feodoroff
osallistuivat Fecman hallituksen
swskokoukseen 28. - 29. I l l99 l.
Fecma on vuoden 1991 aikana
j arj estrinyt taloutensa kuntoonj a
yrittiiii tarmokkaasti j ii4'estiiii toi
mintaansa vastaafila€rn parerurrin
toivomuksia.

LTS-tutkinto
LTS-tutkimon kehittzirniseksi ie-rjeslel"liin yhteinen kehittiimis-kokous yhdessti Markkinointi-instituutin kanssa. Tuolloin pAzitettiin tarkentaa mvdhemmin alka-
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Luottomiehet - Kreditmiinnen r.v. TULOSLASKELMA

VARSINAINEN TOIMINTA
TUOTST
Luottolinldri
Luottolinkin ihnoitustuotot
Koulutus
Koulutus- j iisentilaisuustuotot
Fecrnan matkatuotot
Yhteensii
Yhteensd
KULUT
Luottolinkl<i
Painatusja postitus
Toimituskulut
Yhteense
Koulutus ja kokoukset
Jesentiliaisuudet
FECMAN:nkulut
FECMAN:nkokousla ut
Tutkimusjatutkinnot
Tlrtldntokulut
Tlrtkimuskulut
Yhteense
Palkatjapalkkiot
Palkaua palkkiot
Flallintokulut
Toimistopalvelut
Toimistokulut
Painatus, postitus
Hallinnon kokoonhrmislnrlut
Muuthallintokulut
YhteensA
Yhteens2i
TUOTTO/KULUJAAMA
SUONJISET
Korkotuotot

Tilikausi
o 1 0 1 9 1 - 3112 9r

82400.00

Ed. tilikausi
olo190-311290

54456.OO

224324.40
70640.OO
29A964.40
381364.40

37129.65
91585.65

-60866.15
-6r7r5.60
-t2254r.75

-103796.30
o.00
-103796.30

-203a3r.47
-90504.60
-3350.00
o.00
-3350.OO

o.oo

37r29.65

o.o0

-t7277.40
-33525.45
-4197.OO
-18801.90
-22954.90
-10266,75

-35875.00
-7695.20
-15462.90
- 13507.40
-2513.50
-75054.OO
-49532r.42

-22009.35
-209874.t5

-r13957.42

-r 18288.50

155r6.25
-9444r.17

-l7l3l .oo
-4a7a.35

0.oo
o.oo
o.oo

8481.55
-109806.95

VARAINHANKINIA
TUOTCI
Jiisenmalsut
Kannatusmaksut
Jiisenrekisterin myynti
Yhteensa

158852.OO
0.00
25060.00
r83912.00

KULUT
JAsenrekisterin kulut
Yhteensi

l839l2.OO

0.oo

-1640.O0
94830.OO

-272.70

o.oo

KORKOKULUT
Korkokulut

85r98.13

l8

42450.OO
13000.oo
1020.o0
96470.OO

-r4976.95

Luottomiehet

- Kreditmdnnen

r.y.

TASE

VASTAAVAA
Rahoitusomaisuus
Rahat ja pankkisaamiset
Tili sYP 208918-73866
Keski-Uudenmaan SP 401612-2 1467
Mlyntisaamiset
Siirtosaamiset
Muut rahoitusvarat
Yhteensil

VASTATTAVAA
Lyhytaikainen vieras paaoma
Ostovelat
Siirtovelat
Yhteensa
OMAPAAOMA
Oma pAAoma
Edellisten tilikausien
Tilikauden tulos
YhteensA

tulos

Yhteensd

3ll29r

311290

8044.06
r35954.O3
3300.oo
r7700.00
o.00
164998.09

23068.06

13665.20
9500.00
23t65.20

r6433.30

56634.76
85198.r3
r4r832.89

7t6tt.7l
-14976.95
56634.76

r64998.O9

73068.O6

o.oo

0.00
0.00
50000.oo
73068.06

o.oo

16433.30

ffi
Olemme tarkastaneet Luottomiehet-KreditmAnnen r.y:n kiq'anpidonj a hallinnon vuodelta l99l
hyviin tilintarkastustavan edellyttiimassa haj uudessa.
Tilinpeet6s, joka osoittaa ylUeiirnea 85. 198,13 mk, on laadittu voimassaolevien saadosten
mukaisesti,
Suorittamamme tarkastuksen perusteella puollamme
- tuloslaskelman ja taseen vahvistarnista
- vastuuvapauden mydnftimistA vastuuvelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta.
Helsingissa, 23.3. 1992

Jpki

Pekkala

Jukka Lumiaho
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Luottomiehet-Kreditmannen r.y.:n 3o-vuo
tisjuhlassa 3. 10. 199l
Hotelli Strard Intercontinentalissa oli toimintaa eri vuosilta
kuvaava valokuvaniiyttely. Sen tarkoi
tuksena oli kertoa uusille ja vanhoille jrisenil1e muistoja vireelte
30-r'.uotiskaudelta.
Nayttely oli suunniteltu niin, ette kat
saus saatiin viidelta
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viimeksi kuluneelta
r,rrodelta.TAmii oli iuhlatoimikunnan toivomus, sila Luottomiesten 2S-vuotisjuhlan
yhteydessA valotettiin
yhdistyksen aikaisempaa toimintaa.
Henkilokohtainen
tuntumanija tietouteni yhdistyksestA parani, sillAjouduin eri ldhteista kirjaimellisesti
kaivamaan ko . vaiokuviaja haastattelemaan

yhdistyksessA pitkiiAn
mukala olleita jaseniA. Mieleenpainuvim
pia hetkia valokuvanaytteljm kokoamises
sa oli pitkat keskustelut kunniajesen Veikko Kaupin kanssa alkutaipaleen historiasta. Se panos, mita
kaikki perustajaj tisenet, joihin Kauppi
itsekin lukeutuu, yh
dislrksemme hyvAksi
tekivAt, nallfy toimin-

nassa vield tanakin
pAivZirA.
Ohessa muutamia
kuvia tuosta naiyttelyst?i. Kuten voitte todeta, tuttuja kasvoja on
paljon. Muiden muassa nema henkildt ovat
vaikuttaneetyhdisgksemme 30-\''uotiseen
toimintaan.

Jari Nuorinko

7. Kuka olet ja
mistii tulet?

2. MftA ket ja
mitii olet tehngt?

7, Luottolinkki?
Auttaa pysymaan
ajan tasalla ja tekee

Toimin
Suotr'ren
Ari Iskanius,
oik.kand., Por-voossa LuotonantEain Osuus-kunnan luottoti et o
asuva helsinkildinen.
paallikkone.
Aikaisemmin perin
rakennusyhtion saata,
via ja vedin etsivAtoimrstoa.

mahdolliseksi alan
kehityksen keftaamisen vuosikerta vuosikerralta.

S.Konkurssiniikgmiit?
trikohen sateen jd1keen tule taas auiinko.

3, Miksi olet
Iuottoalo'lla?
Ta4outui mahdollisuus olla mukana
mielenklintoisessa kehitysvaiheessa

4. Mikii sinusta'
piti tulla isona?
Ainakin autoinsi
noori ja ammattivalokuvaaja, katsotaan
nyt.

5, Mistii saq,t
potkua.
eliimiiiin?
Kotona rentoutumisesta, harrastuksis-

9. Mille nouroit
viimeksi?
ta ja tyoeleman haas
teista.

6. Miksi kiigtlet
kiig kokouksissc?
Kdyn tilaisur-rksissa kuuntelemassa
mielenkiintoisia asioi
ta ja nielipiteitA. Samalla on mahdollisuus
tutustua alalla toimiviin ihmisiin.

Vuoden ikeisen
leonberginkoiramme
Nabuccon puuhasteiulle.

70, MitA haluat
kgsgii ghdistgkselta?
Miten saisimme
uusia kasvoja tilai
suuksiin?
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jdsen
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Saatavien
turvaaminen
Perintd
Luottotutkimukset
Mechelininkatu
15 B 32
O OO
l OH E L S I N K I
Puhelin
90-446500
Telefax90-441633
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Hallituksen kokouksessa 7.4. 1992 hywriksyt5rt uudet jasenet
l€inonen MerJ'aEliisa
A\,'ustava lakimies
Oy Capital Collectors
Ab
PL 227
OO12I HEI-SINKI
Kinnunen Taria
Perintzisihteeri
Oy Capital Collectors
Ab
PL227
OO12I HEI,SINKI
MeritAhti Vesa
Rahoitu sneuvoj a
Oy Stockmann Ab Autoyksikk6
PL I57
OO38THEI-SINKI
Tuomaala Jorma Tapani
Asianaj aj a
Asianaj otoimisto Teperi, Tuomaala Ky
Temppelikatu 6 B 25
OOTOOHEISINKI
Kokkarinen ReUa Marita
Perintdsihteeri
Oy Capital Collectors
Ab
PL227
OOI2I HELSINKI
Kamari Ari Jorma
Markkinointipi i l likkd
Intrum-Justitia Oy
PL 47
OO241 HEISINKI
Virkkunen Toivo
Luottopea ikkd
Oy Henry Nielsen Ab
L<innrotinkatu l8
OOI2OHELSINKI
PietilA Ari Juhani
Lakimies
Postipankki Oy
Sriristdpankinranta
OOOOTHEISINKI

2

Korhonen Eini Irmeli
Mylmtireskontran hoitaja
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S.G. Nieminen Oy
Nihtisillankuj a 6
02630 ESPOO
Saastamoinen Ari a
Hannele
Tutkiiaharioitteliia-Oy
Esselie Soiiditet
Sinimaentie 14 C
02630 ESPOO
Patjas Eeva Anneli
Tutkimusvalmisteli ja
Esselte Soliditet Oy
Sinim:ientie 14 C
02630 ESPOO
Gr6hn Tuula Anneli
TutkUaha{oittelUa
Esselte Soliditet Oy
Sinimeentie 14 C
02630 ESPOO
Lajunen Helena Marjatta
l,askentamerkonomi
Esselte Soliditet Oy
SinimAentle 14 C
02630 ESPOO
LUOTTOMIEHET KREDITMANNEN T.V.
Hallituksen kokouksessa 4.3. 1992 hy'veksytyt uudet j ti.senet
Mdkelzi Mada-Terttu
Luotonvalvoia
Oy l-ohja Ab
PL 49
OO441 HEI-SINKI
Lindberg Johan
Luottopiiiillikkd
Oy Esso Ab
PL 37
022rl ESPOO
Kuronen Sirkka Kaanna
Luotonvalvoia
Scansped Oy
PL 498
OOlOl HELSINKI
Tarkkonen Tarja ka
Anita
Luotonvalvoia
Scansped Ojr
PL 498
OO1OIHELSINKI
Lindberg Peter Christian

Talouspzirillikko
Oy Atlas Copco Tools
Ab
Masa-lantie 33
02430 MASAI-A

H),'tti Susanna MirJ'am
Luottotarkastaja
Luottokunta
Heikkiltintie l0
OO21OHELSINKI

Pulkkinen Tarja Liisa
Luotonvalvoj a
Independent Yksityisrahoitus Oy
Malmin kauppatie 18
OOTOOHEI,SINKI

SundbergTuomasAntero
LuottopAzillikkd
Oy HuolintakeskusAb
PL 4O5
OOIOl HEI-SINKI

Ahokalgas Marl'a Helena
Luotonvalvoia
Independeni Yksityisrahoitus Oy
Malmin kauppatie 18
OOTOOHEI^SINKI

LUOTTOMIEHET KREDITMANNEN r.y.
Hallituksen kokouksessa 29.1.1992 hyvdksytjrt uudetjasenet

NS,yss6nenPaula Marja
Luotonvalvoja
Independent Yksityisrahoitus Oy
Malmin kauppatie l8
OOTOOHEI.SINKI
Stenmark Anna Katarina
Sopimussihteeri
Independent Yksityisrahoitus Oy
Malmin kauppatie 18
OOTOOHEI-SINKI
Nyman Jaakko Juhan1
Luottotarkastaj a
Luottokunta
H eikkiltintie 10
OO2TOHETSINKI

Kivisoj a Carita Rigmor
Perinnenhoitaja
Instrumentarium
Oy
Kuortaneenkatu 2
OOSIOHELSINKI
VAisiinen

Eeva Aria

-tslelena

Luotonvalvoja
Siemens Osakeyhti6
Majurinkatu 6

02600trsPoo

Hywonen Lea Riitta
Perinnenhoitaja
Instrumentarium
Oy
Kuortaneenkatu 2
OOSIOHELSINKI
Luovula Elina Kaarina
Perinnanhoitaja
Instrumentarium
OJr
Kuortaneenkatu 2
OO5IOHEISINKI

Rantanen Satu Katri
Birgitta
Perintiikesittehj a
Perimistoimisto Contant Oy
Uudenmaankatu 24A
OOT2OHELSINKI

Sandstrdm Arja Tuutikki
Tilipalveluesimies
Ellos Suomi Oy
Tiilitehtaankatu
7
O425O KERAVA

Kdnonen Krista Johanna
Luottotarkastaj a
Luottokunta
Heikkileintie l0
OO21OHELSINKI

Alarautalahti
Sauli
Johan
Varatoimitusj ohtaja
Viisrauta Oy
Joensuunkatu 12
24100 SALO

Laurila Pekka Kalervo
Luottopee[ikk6
Oy Huber Ab
Jylpyntie 16
48230 KOTKA

Ihalalnen Ulla-Maiia
r rnpalverunnottata
"
Ellos Suomi Oy
Tiilitehtaankatu
7
O425O KERAVA

Kanalen Pirkko Liisa
TalouspAAllikko
Ellos Suomi Oy
Tiilitehtaankatu 7
04250 KERAVA
LUOTTOMIEHET
KREDITMI|.NNEN R.Y.
Hallituksen kokouk
s e s s a 1 4 . 1 . 1 9 9 2h y
vAksy{t uudetjiisenet
Luhtasaari Jukka Olavi
Osastonjohtaja
Ticl^ncrinf4

..)\r

PI,45
00521 HEI.SINKI

Kellokoski Keiio Johannes
LankentapAAllikko
SGN-Yhtiot
Nihtisillankuja 6
02630 ESPOO
Kettunen Senoo
-- Ilma
ri
Johtaja
Kesko Oy
Satamakatu 3
OOl60 HELSINKI
Hedberg Sture Dan
trrik
Dipl.ekon.
Intrum Justitia Oy

Pasilanraitlo 5
00240 HELSINKI
Nylund Sari Ma4'ut
M].ryntisihteeri
Suomen Asiakastleto
Oy
Ratamestarinkatu 1 1
00520 HELSINKI
Peussa Ma{a Peivikki
MaksuryhmAn esimies
Valitut Palat - Reader-s
Digest Ab
Sentnerikuja 5
OO44OHELSINKI

l,akimies
TietoperintA Oy
PL 45
OO52I HEI^SINKI
Alanen Jari-Eerik
LuottopiiAllikko
Kesko Oy
Varastotie 9
60lOO StrINAJOKI
Sorsa Ma4a-Liisa
Lu otonvalvoj a
Suomen 3M Oy
Sinimaentie 6
02630 ESPOO

Hietamies Virpi

TIALLITUKSEN KUULUMISIA
ovat kuluvan vuoden
aikana olleet mm. Hyvan perimlstavan oh
jeistus sekziOikeusministeri6n yhdistykselle esitt€lmEitlausuntopyynnot Etuoikeusj Zirj estelman uudistami
sesta sekd. Yrityksen
saneerauksesta.
Uudehkona yhdlstyksen ja hallituksen
jasenene Luottomiehet r.y.:n hallituksen
tyoskentelyA kuvaa
mielesteni erinomaisesti Hannu TarrTf on
"Ajatuksia
kirjassa
bisneksesta ja politiikasta" oleva mietelau
se: "Kaikki mikel kannattaa tehda, kannattaa tehdii hy'vin".
Vd-s.istumassai SinL SArjaIa. Ann.JMelia Urpekltlerlje Jeana Uponei.
Vas. seisomassai Petri CcLrpen.Seppo PctltrrLr.
Tiiro )litki je Pentti ToiDonen.
Il.rDasia puuttlruot Peftti Nuk.inenja ReUoAarnio. Iirrrr1uspaikLo.]n.'Onninen OA:i padl.ol1ttorL

Luottomiehet Kreditmannen r.y.:n halli
tuksen tyoskentely on
pitkalti keskittynyt
operatiiviseen toimin
taan laaja-alaisestiyhdistyksen saantoj en
puitteissa.
Hallituksen tyoskentellrr taso nakyyj eseniston suuntaalyhdisq/ksen toiminnassa
ja taloudenpidossa.

Vapaaehtoinen tyo yh
distyksen hallitukses
sa on aikaa Vievaa
mutta antoisaa, sillzi
kasiteltevat asiat ovat
varsin usein lahella
kunkin hallituksen j zi.senen omaa tehteiviikenttae.
Toimintasuunni
telmassa olevien aktiviteettien lisdksi hallituksen kaisittelyssA

Siru Syrjriln

Muutos yhdistyksen

siitintiiihin

22.5. I99O varsinaisessa kevAtkokouksessa
hywAksytty 3 $:n szi.zhtomuutos on vahvistettu
OikeusministeriosseiI 0.2. I 992.
Yhdistyksen uusitut saannot j a j esenhakemus
kaavake iulkaistaan toisaalla tAssii lehdess:i.
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Kokouksessa kZisitellziiin saantojen 9 $:ssri
mainitut asiat ja kuullaan Neste Oy:n luottopeilhkkd Pertti Saanilal esitelmA vientiperinnasta.
Kokouksen yhtel,'teen on j?idestetty kevetretki
K1'rnenlaaksoon, joka sis,iltaa kril.nnit MK-Perinte Oy: sse, Woikoski Oy:n tehtaassa ia Verlan
tehdasinuseossa. Lisiilisi ohielmass"a on 1.5
tu nnin veneristeily Ku ltareitin erAmaajArvellii.
KevAtretken hinta on 25O mk sisdltAen kulietukset, veneretken, ruokailun ja sisAAnpAAsymaksun.
Luottomiehet-Kreditmannen r.v. :n varsinainen
kevdtjrokous pidet*in tiislaina'toukokuun lg.
peivenA alkaen klo l7.OO Orilammen Majalla,
Valkealassa.

Asianajotoimisto
Antti Kejo Ky

Asianajotoimisto
Antero Kassinen Ky

Kauppakatu 26 D 25
871OOKajaani
puh. 986-22436
telefax 986-27517

Kirkkokatu 17 A26
901OOOulu
puh. 98r-377750
telefax 98L-379394

ONKO TEHTAVASI TAI
OSOITTEESI MUUTTUNUT?
KERRO SIITA MEILLEKIN !
!r
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LeihetA kuponki taltettSrna osoitteella:
Luottolinkki-lehti
Tilaaiapalvelu
c/o lt:i-Helsingin Toimistbpalvelu Ov
Linnanherranue 27 D, 00850 HEISiNKI
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Nirni

TehtZivii

TehtiivA

Yritys

Yritys

Osoite

Osoite
Puh.
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UUDET TIEDOT:

Nimi

I rrrrr
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Mikzili olet kiinnostunut kevatretkestAmme, ota
yhteys palvelutoimistoomme p. 323 32O/Lisbeth Taunula ja $sy lisAtietoja.
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SUOMEN PERIMISTOIMISTOJEN LIITTO R.Y. :N
VTTOSIKOKOUS
Suomen Perimistoimistoj en Liitto r.y.:n puheenjohtajana jatkaa toimitusjohtaja Kari Kylldnen
Tietoperinta Oy: sta. Varapuheenjohtajaksi valittiin toimitusj ohtajaAulis Toyli Contant Oy:ste.
Muiksi hallituksen iaseniksi valittiin toimitusjoh LajaThomas FeodoroflCredit Jusl il ia Oy:sLi.
varatuomari Timo M:iki Contant Oy:sta, toimit usjoh taja Tapani Tu rkki Luot to rekjsterj Oy:ste
ja toimitusj ohtaj a Eero Sundqvist Cash-in-Consulting Oy:ste.

Tehtdvfr.muutoksia Kesoil
Oy:n hallinnossa
Kesoil Oy:n piirikonttorin hallintoyksikossZiTamoereella on r,'uodenvaihteessa toteutettu seuiaava tehtrivAjako hallintopeellikdiden kesken:

Suomen Perimlstoimistojen Liitto r.y. on perintrialalla toimivien yritysten etujerJ'est6, jonka
jasenet toimivat yhteisesti hy'veksyttyjen perinnan eettisten saantoien mukaan.

HallintopAAllikkd RitvaKreutzerinvastuualueeseen kuulu
vat 1.1.1992 alkaen
SuomenRealisoin- konttoripalvelujen lisiiksi Kesoil-kauppiaitikeskus Oy
den luotonvalvonta.
Toimitusjohtajaksi on HAn toimii myds o t o
nimitetty
Matti
KymppiperintA Oy:n
N u u t t i . H A n o n a i - toimitusjohtajana.
kaisemmin toiminut
pankinjohtajana STSPankki Oy:ss?i sekzi
yksityis- ettA yrityssektorilla.

HallintopAzillikko Aino
Pelko s en vastuualueena 1.1.1992 alkaen on tilipalvelu,
lii kke e nh oid o nn eu vonta seke siihen liittyvien asiakasjarjestelmien kehittAminen.
Kesoil Oy:n hallintojohtaja on Jaakko
Pitkanen.

INTRUMJUSTITIA . KONSERNI
Intrum Intemational Oy:n bralch manageriksi
on 1.2.1992alkaennimitettv Jari N u o r i n k o.
Hzinon ai ka isemmin toimiiu I J u s( it ia JalkiDerintA Oy:n toimilusjohtajanasamassakons-er
nlssa.
Credit-Justitia Oy:n markkinointipzieillikoksi on
1.3.1992 alkaen nimitetty Ari Krimriri. HAnen aikaisempia tvotehtevie ovat olleet: - lasken I ap:idIIi kk-oPaiagon Oy:ssrija raloussuu n niltelupziiillikko PG-Yhliossii 1968 1984 -talo usi olitaja Oy EfectorAb:ssa ja TMT Tietoyhtiosse 1985-1987 -talousjohtaja Tietoperlnta
Oy:ssa ja toimitusjohtaja Suomen Realisointikeskus Oy:ssA 1988- 1989 liiketoimintaiohtajana JOT-Sysleemit-yht ioissA1990-l99 i
Credit-Justitia Oy:n markkinointiassistentiksi
on 4.1 1.1991 alkaen nimitettv Minna
Lindholm.
H z i no n a i k a i s e m m i nt o i m i n u t
vastaavissa tehtiivissA mainosalalla.
Credit-Justitia Oy:n perintekAsittelijoiksi on
1.I.I992 nimitetty Nina Kiviaho
ja Petri
Auria.

'"qi:Tr;l
50'
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Kotimainen yritysluottotietotoiminta
keskittly
Vuosisadan alussa
yhdistyksinA perustetut, viime l'uoden lopulla yritysmuotoaan
muuttaneet, Suomen
Luotonantajain Osuuskunta ja Osuuskunta Luottotieto yhdisteta:in ensi vuodenvaihteeseen mennesse
Suomen Luottotieto
Osuuskunnaksi. Toimintaperiaate sailj,T/
ennallaan. Jesenille,
j oista osa on kummankin vanhan toimiston
jasenia, ja muille asiakkaille toimitetaan
perusteellisesti tutkitut yritysluottotiedot
kotimaasta ja ulkomailta mahdollisimman hywAIlA toimitusajalla ja omakustan-

nushinnalla. Luottotietotulojen on kuitenkin suotava mahdollisuudet toiminnan tekniseen ja kaikkinaiseen muuhun kehittamiseen.
Fuusiossa taloudellinen hyoty saadaan paallekkaistoimintojen, mm. tallennuksen, lopettamisesta ja suurien ajan tasalla pidettyjen tietokantoj en yhdistamisestii, mikii tekee mahdolliseksi myos uusien pika- ja arkistoluottotietojen entistii .paremman saatavuuden.
Uuden luottotietotoimiston toiminnan paapaino tulee kuitenkin
edelleen olemaan

mahdollisimman mo- va lisazintyminen antavat uudelle toimisnipuolisesti tutkituistolle taloudelliset mahsa luottotietolausundollisuudet toiminnan
noissa.
Ulkomaan asioissa edelleen kehittamiseen sekA yritysluotkummankin vanhan
totietoj en sisallon etta
luottotietotoimiston
uusien luottotietotuottietolehteet tulevat
teiden suhteen ilman
uuden toimiston ktiytolennaisia hinnankoto6n. Tiedot voidaal
rotuksia. Valvontapalhankkia maailman
velu tulee jatkumaar
suurimmalta luottotietotoimistolta Dun & entista suurempaan
Bradsreetilta tai sen tietokantaan perustuen huokeana ilman
lukuisilta kilpailij oilta
perusmaksuja. Paateeri puolilta maailmaa.
My6s Baltian maista, palvelu elektronisine
muista entisen Neu- posteineen lisaently
vostoliiton osista ja edelleen voimakkaasti
muista entisistd sosi- ilman liittyrnis- j a yIIAalistisistavaltioista tie- pitomaksuja. Luottodot saadaan suoraan tiedon yrityskohtainen
kehitys- , rahoitus - ,
siellA olevista liiLhteis
tii. Global Scanin on maksutapa- ym. tutline-yhteys vzi-littaa tie - kimus paranee edelleen yhdisty'rnisen tuodot jo n. 25 maasta.
mien liseresurssien
PiiAllekkAistoimintojen lopettaminen. tukemana.
kasvava tutkittu .ia
muu tiedosto, lisAdltyva valmiiden tietojen Raimo Jiirvisalo
Suomen Luotonantamyyntij a tutkimustoimeksiantoj en oletetta- jain Osuuskunta

Luottomiehet ry:n ja Markkinointi-instituutin kehittama
luottoalan koulutusohielma

LUOTTOTTJTKINTO
Kenelle tarkoitettu
Tutkinto on tarkoitettu luotonvalvontaa i^ peftntiLa hoitaville
henkiloille ja niihin tehteviin
aikoville sekii henkiloille, jotka
tafvitsevat tyosseen luottoalan
tietoja.

Koulutusohielman
sisilto ja lakenne
Koulutusohielman suorittaminen kest:ii yhden noden. Tutkinto koostuu kahdestaohtatlrsta eteisopiskeluiaksosta ta 7
seminaaripaiYaste,iotka sisiltevat luentoia, ha4oituksia ia tentit.

JOHDANTOPAIVA
l. koulutusjakso
ohiattua eteisopiskelua 6 kk
. kirjanpito (vapaaehtoinen)
. yrityksen luottotoiminta
. yrityksen luottokelpoisuus
. maksutavat
. fahoitusmuodot
. luottokaupan oikeudellinen
sAentely

SEMINAARIPAIVAT 3 pv

Hakeutuminen

2. koulutusiakso
ohiattua etdisopiskelua6 kk
. vakuudet
. yrityksenkorkopolitiikka
. perintimenetelmat
. ulosottoja konkurssi.
. lr.rorovaikutus ia viestinta

Hakuaikapn $yy 5.9.7992.
Opiskelualkaalokakuussa.

SEMINAARIPAIVAT
3 PV

Ooiskelu toteutetaarimonimuotokoulutuksena yhteistyossa
Luottomiehet ry:n kanssa.Luottomiehet ry myontee tutkinnon
suorittaneille oikeuden kelttei
LTs-lyhennette nimensi yhteydesse.

Trlaa esite

(9o)4ro 277
Pyydl esite koulutusohielmasta
numerosta (9O) 4lo 277 tai
fiksllla (9O) 4147 94, myds iltaisin ia viikonloppuisin.

fff

MARKKINOINTF
INSTITUUTTI
YKS]TOKOUIUTUSKES(US
OPETUSIIAI,LII'UKSENVALVOMA
AMMATILLINEN ERIKOISOPPILAITOS
Tdiildntullinkatu 6, 00250 Hclsinki
Puh. (9o) 471 6l
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I

Kun
haluatte

Tulemukaan
vakuuskaytdnn6n

PAREMPAA'TIEI()A
ajankohtaisongelmat
PERINNASTA -erikoisseminaariin!

palvelun
soittakaa
alan
tdyden
ammattilaiselle
Asiantuntevaa palvelua kaikissa yrityksenne perintitoimeen liittl.vissl asioissa:
TP esiperinti r TP-kuluttajaperint:i r TP yritysperinti. TP-pankkiperintl . TPJakiasiatr TPulkomaanperint:ir TP-jilkiperinti r TP-perintaohjelmistor TP-koulutus- ja informaatiopalvelut
r Ulkomaisten arvonlisiiverojen takaisinhakupalvelu . Realisointipalvelu.
Vain puhelinsoitonpd:issd!

HTmToPBRINTA
oY
TictoperintiOy, Helsinki,puh. (90)15631
Tamperc,puh.(931)123508
TP-International,Turku, puh. (921) 514 453

I

vEsFroY$lyfiurfil

PERTTIOOIIOR6UY

Biostroke on Suomenensimmiinen
luontoystdvdllinenkaksitahtioljy, joka
hajoaa vedessd.BioStroke on ihanteellinen oljy..vesijeiiihdytteisiin
2Tperamoomorelhrn.

:{a
Menestystekijii.
Kaikille teille.
28

Turku Hotelli Rantasioi lkituuri 19.5.1992
Helsinki Hotelli Kalastaiatorppa26.5.1992
Ohjelma:
. Asiakkaiden riskiluokitus ia aen vaikutus vakuuksiin
Riskienha inhpeel kkd Juha Pe6le, Postipankki Oy
. Konsernin ia yJilysryppedn kdytanniin vakuuspulmat
Varctuomai Ma*ku Tamminen
. Milloin ja milen vakuuksia kannattaahankkia
nykytilanteessa?
Luoftopee ikkd Anterc Teiftinen, Oy Renlund Ab
. Vakuuksien valvonta ia hoilo tdneen
Luoftopee ikko Kai Heiskanen, Kesko Oy
. Miten vilDillinen vakuusehdotus voidaan lunnislaa?
Rikosta*astaja, OTK Peti Knape, Keskusikospoliisi
. Uuden lakaisinsaantilain tulkintaDulmatvakuuksien
toteultamisesaa
Oik.lis..varaluoma Baimo lmmonen,Turun
kauppako*eakoulu
Jarjestajat:Yrjd Lehtonen KoulutusOy
Os.maksu:Turku1.850mU1.750mk/1.550mk
Helsinki2.250m1d2.050mk/l.850 mk
Soitahetija varaa paikkasipuh. (921)330 425/PaulaPenila

Luottomiehet - Kreditmeinnen r.y.
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Yhdistyksen nimi on Luotlomiehel -Kred itmzinnen r.y. ja ko Lipaikka Helsinki.
Ytrdistyksen tarkoituksena on edisf ziztluottoalan tuntemusta ia kehitvstii iiiu-iestamzilldjiis_enilleenesiielmzi-. lieskrist6lu -.1a
tiedotu scilaisuuksia vhdiswksen Ioirniala;n
kuuluvisla kyqnnylisiski. deuraarnalla luol foalan kehityste myos u lkomailla. hafioirtamalla kustannus-. iulkaisu-, kurss-i-ia
koulu tustoimintaa sekAantamalla lausuirtoja ja tekemiilki alaa koskevia aloitteita.

Jzisen. ioka on -kahdelta
iattiinw maksamatta ia(2) vu odelia.
senmaksunsa
voidaan hallituksen pziAtriksellti erottaa
yhdistyksestri. Sellai3enjrisenen.joka ei
enee toimi luottoalalla.jrisenyys v6idaan
hallituksen pAAtdksellii katsoa paattl'neek,
si.
Eldkkeelle siirtrmeelki izisenelldei ole idsenmaksuvelvollisuutta. Kunnia- ia lirjeenvaih tajajasenet eivdt suorita jdsenm.aksuja. Saavutetut jdsenoilieudet
sarr\,'vat.

3 S Yhdistyksenvarsinaisiksijriseniksivoidaan

4 S Yhdlstyksen asioita hoitaa hallitus, iohon
gtlaaluottoi latla toimivia yksityisiS henkuuluu yhdeksan (9)varsinaista jdientA,
kiloitA kaikkialta Suomesta. itiseneksi
joista \,'r-losittainyksi kolmasosalt/3) on
plrkiven on jatetteivziki riallinen iAsenhaerolnorossa. Eromorossa olevaa hallikemus hallitukselle. Henkil6nl ioka on
tuksen iasenta ei voida heti valita uudelpekasteen luotonsaa'ia,
leen.
- ei katsot-atoimivan luottoalalla.
Kesken toimikauttaan
kuolleen tai
H^llitus kisittelee sekd hwziksw tai hvlkZiii
eronneen hallituksen lAsenentilalle vhdisjAsenhakemukset. Jaseihakeiliukseh hyltyksen kokous valitsee uuden idsenen
eronneenj.iljellzi olevaksi toimika"udeksi.
EriAmisen syl,td ei merkitzi poyteki{aan.
Sihteeri ilmbittaa halli tuksi:n"pddtoiksen
f a]rijalte. Yhdistysvoi valitamy-dskr_urnia- 5 g Hallitus valitsee sihteerin ia rahaston
ja ki{eenvaihtajajasenie ia sllla voi olla
hoitajan. Hallitus voi valila"mvds muila
lrannattajajasenizi. Ehdotukset ku nnia- ia
loimihenkiloitzi.
ki 4eenvaihtaiaiesenista on toi mitettaia
Hallitus kokoontuu puheeniohtaian lai
hallilukselle.Jos sepuoltaa ehdotusta,se
temdn estjmeenii olleisa vardpuhdenioh-ku
esittAA ehdotuksen vhdisWksen kokouktajan kutsustajaon pziAtosvaltainen. n
selle.
vzihinL€ienviisi (5)iiisentii, puheeniohlaia
Ku,nniajeiseneksi voidaan valil a henkilo.
Laivarap uheen iohia i a mukaanluet [una dn
jolla on erityisia ansioitayhdistyksen tarkokouksessalSsnA.koitusperien
kehittemisesse.
Paetdkseen vaadilaan aina nelirin (4)
Ki4eenvaihtaiaidseniksi voidaan va.lita
jesenen yksimielisyys. \ftdeks€in (9)
ulkomailla vahinaisesti asuvia henkiloitA,
jasenen osallistuessadrinestykseenpddei kuitenkaan enempAri kuin kolmasosa
t6kseksi lulee semielipide, iota vrihin^tiirin
(1/3) koko jesenluvusta. Kanna aiaiaviisi (5)onkannattanui. Adi ten mennessii
seneksi voidaan valita kotimainen heiliilo
tasan ratkaistaanvaali an'alla, mutta muisl ai oikeuskel poinen yht eisd. Kiq'eenvaihsa. asioissa ra tkaisee puheenjohlajana
taJ'a-ja kannal t ajajAdenilldonpuhe- mutta
toimineen:ieini.
ei eenivaltaayhdistyksenkokbuksissa.
JATKUU
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6 S Yhdis$ksellA on luottoalan neuvottelu-

kunta, johon vaiitaan yhdisffksen hallituksen puheenjohlajarr lisdksi enintaan
yhdekszin (9) luottoalallaansioirunulta
henkiloa. Luottoalan neuvottelukunnan
tehtavena on antaavhdistvksen hallitukse1le neuvoja ja asiantunti;alausuntoja
yhdistyksen toimialaan ku uluvissaasioissa.
Neuvottelukunnan puheenj ohtaj ana toimii
yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja.
Yhdistvksen nimen klri oittaa hallituksen
puheenl ohta.la tai varaf uheenjohtajajompikumpiyhdesszijonkun hallituksenj ZisenenKanssa.

8 S Yhdistyksen varsinaisla kokouksia pidetaain \.uosittain kaksi. kevzitkokous toukokuun loppuun mennesse ja s5ryskokous
marrabkuun lopouu n mennessa.
Kokouksen ajanj a p-aikan mzizirAei.
hallitus.

ss

Yhdistyksen kevAtkokouksessa kasitellAdn seuraavat asiat:
1 valltaan kokoukselle puheenjohtaja
2 valitaan sihteeri ja kaksi poytakl{an
tarkistai aa
3 esitekiziivhdistvksentoimintakertomus
larulnpaaros
4 esitetei:in tilintarkastuskertomus sekd.
paiAtetaiin tilinpziritoksen vahvistamisesta j a vastuuvapauden myontamlsesta
5 kiisitellziAn muut hallituksen esitt:imAt
tai iZisenten ennen edellisen maaliskuun
viimeistA pziiveiahallitukselle kirj allisesti
ilmoittamat asiat.

1 0 s Ytrdistyksen

syyskokouksessa krisitellAzin
seuraavat asiat:
I valitaan kokoukselle puheenjohtaja
2 valitaan sihteeri ja kaksi poytakirjan
tarkistai aa
3 vahvistetaan talousanrio iavarsinaisen
seka kannattajajasenen j:isenmaksun
suuruus i a suorittarnisaika
4 valitaan seuraavaksi kolmeksi r,rrodeksi
hallituksenjzisenet ero\,'r-roroistensUaan
5 valitaan seuraavaksir,uodeksihallituksen
jasenista hallituksen puheenjohtaja ja
varapuheenj ohtaja
6 vaiitaan seuraavaksi r,rrodeksikaksi [2)
tilintarkastaj aa ja kaksi (2\ varatilintarkastaiaa
7 valitaan seuravaksi vuodeksi -iiisenet
luottoalan neuvottelukuntaan
8 kasitelaan muut hallituksen esittamat
tai jasenten ennen edellisen syyskuun
viimeist€i pziivaa halitukselle kiri allisesti
ilmoittamat asiat.

1 1 S Muita yhdistyksen kokouksia pideteen,

kun hallitus katsoo tarpeeiliseksi tai kun
vrihintiirin k5zmmenesosa (1/ 1O) jasenma?i.rastaon sellaisen kokouksen kokoon
kutsumista eritvisesti ilmoitettua asiaa
varten hallitukselta ki4alhsesti p11-tan1't.

1 2 S Yhdisfrksen kutsuu kokouksiin hallitus.
Kokouskutsut on ldhetettAvAiiisenille kirjallisestiviimeisleenkymmenen(lO) piii
vAAennenkokousta sil1eosoitteella. i onka
jZisen on yhdistykselle ilmoiltanul tai
julkaistava yhdislrksen kokouksen pei.A
toksen mukaisesti sen maaraamassa
sanomalehdessa tai sen maa-raamissa
salomalehdissi samassa aj assa.
13 $ Yhdistyksen kokouksissa suoritetaan
zliineslrkset avolmina, ellei joku osanottaj ista vaadi sulj ettua lippuAenesq/sta.
Asiat ratkaistaan yksinkertaisella Adnten
enemmistollA. ellei sddnnoisse toisin
mauirata. Kunniai -ett:i
asenen valituksi tulemlnen edellvttdd.
vzihintAAn kolme
neljasosaa (3/4) kokouksessa arinetuista
aenista on hdntd kannattanut. Aiinten
mennessd tasal ratkaisee Duheeniohtajan ziaini.vaaleissaja suljetuin iipuin
aanestetteessa arpa.
14 $ Yhdistyksen tilit laaditaan ja paatetaan
kalenteri\'uosittain. Yhdistvksen tilit ia
muu I hallintoa koskevatasiakiriat oner-n6n
h u h t i k u u n 1 5 . -p z i i v r i z li u b v u t e t t a v a
tilintarkastaj i1le, j oiden tulee antaa
tarkastuskertomuksensa
hallitukselle
ennen huhtikuun 30. paijvazi.
15 $ Nziiden sii2int6jen muuttamista koskevan
pEiAtdksenon voimaan tullakseen saavutettava vAhintzi2inkolmen nelizisosan
-annelu (3/
4l enemmisto kokouksessa
ista
eeniste. SiiZint6jenmuuttamisehdotus on
esitettAvd kokouskutsussa.
16 $ PAAtos yhdistyksen purkamisesta on
tehtAvA kahdessa viihinti:in kahden (2)
kuukauden vdliaj oin pidetyssa kokouksessa, joista toisen tulee olla yhdistyksen
va-rsinainenkokousja kummassakin purkuehdotuksen on saar,rrtettava viihintAiiLn
kolmen neljdsosal (3/4) enemmist6 annetuista a:inisti tullakseen kokouksen ntizitdkseksi.
17 S Jos yhdis[zs purkautuu, kAytetei:in sen
varat johonkin yhdistyksen toimintaa
liihellii olevaan tarkoitukseen.
18 $ Muutoin noudatetaanvoimassa olevaa
yhdistyslakla.
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