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Puh. (90) 425 Orl
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Jasenrentr
llmestw neliri kertaa r,-uodessa

Pddkirjoitus

Kevdt keflkku@Dooo
Talouden s''va lama koettelee ennenndkemat-
tomzisti sekd. luotonantajia etta luotonsaajia.
Konkurssit lisAiint]'viit sekA lukumddrdisesti
etta luotonantajien tappioiden kannalta erityi-
sesti markkameerziisesti mitattuna. Tuleva
kes2[ huolestuttaa niin luotonantaiaa kuin ve
lall is takin.

Tuleehan eteen yritysten lomapalkat, volyy-
min heikkeneminen kesilomineen seka sita
kautta sisddntulevan kassavirran vahenemi-
nen.

Syksy:i ajatellen pahinta olisi, ett2i ns. luot-
toiama saisi todenteoila jalansijaa. Kaikki lie-
nevAt yhtii mieltA siitA, ettA pankkijArjestelmA
on pidettevA toiminnassa, vaikka se poikisi
vielA uuden tukiDaketin. Edelleen luotonanta-
jien puolella ta1'tyy sai$ttAa hermot ja keskit
tye tarkasti valikoivaan rahoittamiseen; tava-
raluoton saantimahdollisuuksien. vakuuska
pasiteetin seka kaytopaeomahuollon turwaa-
miseen elinkelpoisilleyrityksille. TAssA asia-
kasseurannassa nousevat uudelleen arvoonsa
yritystutkimus, luottotietojen kAytt6 ja aikai-
sempaa realistisempi suhtautumi.nen vastava-
kuuksiin.

Naissa oloissa on lohdullista todeta, etta
oman yhdistyksemme taloudellinen tilanne on
hywA, toiminta koulutuspainotteista ja yhteis-
kunnallinenkin merkitvs esim. alaa koskevien
lausuntojen antajana on kasvamaan pein.
Unohtaa ei sovi mydskriiln yhdistyksemme toi-
minnassa niin tdrkeriii jiisenten yhdessaoloa ja
!'uorovaikutusta esim. y'ritysvierailujen ja ilta-
mien merkelssa ammatiliisesta hv6dvs&i ia
yhl  eistyosta puhumat takaan.

Hyvziri kevzittzi,

Pertti Nykzinen
Peetoimittaia

Luottomiehet r.y.
c/o Ita-Helsingin
Toimistopalvelu Oy
Linnanherrart 1e 27 D
0O95O Helsinki
Puh. (9O) 323 32O

Luottomiehet r.v.
SYP Hki-Rautafientori
208918-73866
KESP- Kellokoski
401612-21467

a
i Ki{oiLtajien lehd€ssa esittamAt

mielipiteeL ovat heidan omiaan
eivetkA siten valttam:itt.i edusta
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Luottomiehet - Ifteditmflnnen
r.y.:n

Puheeniohtaja Timo M e k i ja sihteeri Siru S y r i e I a luotsasivat kokousta ruliinilla,29.01.1992

Katojo,nokan
Kq.sinon
perinteikiis soli
tiigttgi iiiiriiiiin
rngiiten
ghdistgksemtne
glimiiiiriiisessii
kokouksessrr
29.O7.7992.
Kokousrrtiini
oli hgtin
puh,eenjoh'tajo
Timo M iien jo
sihteeri Siru
S g r j i i l i i n
ho'llinncrsso'

Kutsuvieraina oli
luottotutkinnon juuri
suorittaneita melkoi-
nenjoukko, vain muu-
tama oli estlnyt saa-
pumasta. Traditio iat-
kuu, tiimA olijo toiiren
piiZitokseen viety kurs-
si ja kolmas on hyvAA
vauhtia menossa. Toi-
vottavasti ne vierais-
tamme, jotka eivatvie-
Ia olejasenia, koriaisi-
vat puutteen ensi ti-
Iassa. Asiaan liittyvaa
materiaalia ainakin
jaettiin heille. Yhdls-
tyksemme painoarvon
kannalta j risenmiiiiLriil-
lii on tEirkeA merkityk-
sensa.

Hovioikeudenneuvos Kari
Ku janen p i tamassa

kokousesitelmde.@



Tuorei la luoltotutkinnon suorit-
t ane i t a  puheen joh ta ja  T imo
Meenonn i t e l t av i na .

To im i tus joh ta ja  Th  omas
F e o d o r o f f  t o i  F e c m a n  t e r -
veiset Franklurt ista.

Tllaisuuden odotet-
tu esiinq/ja oli ho\rioi
keuden net'r\ros, pro-
j  ekt ipeei l l ikko Kari
Kujanen oikeusminis-
teriosta. Hiinen tehok
kaan esitelmdnsd ai
heena oli riita-asioiden
kesittely uudessa ali-
oikeusj erj estelmesse.
\'1eiso kyseli ja kom-
r lentoi  akt i iv isest i .
Uudistuksen ensim-
meinen vaihe otetaan
kfuttoon O l  12.1993,
toirrottavasti olemme
\ralmiina. Asian tar-
keyden vuoksi  s i i tA
tulee lehteemme oma
artikkelinsa.

Thomas Feodoroff
toi Fecman Franklur
tin kokor-rksesta ten ei
sia. Jerjeston taloutta
oli siellii pantu kun-
toon ja jasenmaksuja
korotettu. Kuluvana
r'.uonna yritetiiAn jdr
jestaa seminaari Kol-
nissa, tasta on kuiten-
kin vielA pientA epA
vannuutLa.

\'hdis[rksemme ra-
hastonhoitaja Seppo
Palmu kaytti puheen-
\ruoron ja totesi yhtei-
somme talouden ole

van h1.r'zillei mallilla.
Ilmankos kokousvAen
ei tarwinnut narikka-
lantteja 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 esitel-
moi.

Luottomiehet - Kre-
ditmannen r.y.:n ko
kouksen lopuksi LTS-
tutkinnon suorittaneet
asettautuivat ryhme
kuvausta varten ja tA-
han esteett iseen ja
elzihdyttArrziAn tapah
tumaan paatryi tilai-
suuden  v i ra l l i nen
osuus.

I1tapa1a11a luotto-
henkilot tapansa mu-
kaan plrivat ajankoh
taisia kysymyksiA va-
paamuotoisessaja ys-
tavallisessa ilmapiiris -
sa.

Jukka Marttila



Etflisopiskelua tyiin ohessa

Markkinoint i  - Inst i -
tuutin ohjelmaan kuu-
luu noin !'uoden mit-
tainen perintii- ja luot-
toalan koulutus, luot-
totutkinto.

Saimme t ietoa
kurssista tyotovereil-
tamme sekd Luotto-
miehet R.y.:n l?ihettA-
masta esitteestii. In-
nostuimme asiasta ja
aloitimme tutkinnon
suorittamisen loka-
kuussa -9O. Opiskelu
oli etAisopiskelua ja
siihen kuuluivat my6s
tentti- j a seminaariprij-
vat.

Opiskelu jakautui
kahteen koulutusj ak-
soon, joiden aikana
perehdyimme eri op-
piaineisiinj a suorium-
me kaltanndniaheisizi
esimerkkej e kAsittele-
vie kotitehtaviA. Teh-
t2ivAt l2ihetettiin pos-
titse tarkastettaviksi
opettajille, jotka pa-
lauttivat ne takaisin
ko{ attuina ja kom-
menteilla varustettui-
na.

6

E n s i m m a i s e s s a
koulutusjaksossa k2i-
siteltiin yrityksen luot-
totoimintaa ja luotto-
kelpoisuutta, erilaisia
maksutapoja, rahoi-
tusmuotoja ja luotto-
kaupan oikeudellista
s:idntelyA. Toisessa
koulutusjaksossa tu-
tustuimme vakuuk-
siin, yrityksen korko-
politiikkaan, perinta-
menetelmiin, ulosot-
toon, konkurssiin seke
lrrorovaikutukseen ja
viestinta:i-n. Eli ete-
nimme luottosuhteen
aloittamisesta Iuotto-
tappion ki{ aamiseen.

Kummankin kou-
lutusjakson peatteek-
si j ii{ estettiin koulu-
tuspAiviit, jolloin ker-
tasimme ja tentimme
kaikki jakson aineet.
Ensimm:iiset tenttiu-
laisuudet hiukan jiin-
nittivAt, koska edelli-
sista koitoksista oli
kulunut j onkin verran
aikaa. Alun jiilkeen
tunnelma kuitenkin
vapautui. PiiLivien ai-

kana meillii kurssilai-
silla oli tilaisuus tu-
tustua toisiimme ja
opettajiirnme. Opiske-
liiat tulivat eri aloien
yiityksista. joten 

-oli

mielenkiintoista vaih-
taa mielipiteita ja ko-
kemuksia opiskelusta
ja ty6stA. Jaksojen
vahssa vietimme arr-
sai tun kesaloman
unohtamatta kuiten-
kaan opiskelua, sillA
korkokirja oli matka-
lukemisena Kreikassa
ja Espanjassa.

Haastavia kotiteh-
tavia tehdessemme
opimme soveltamaan
asioita todentuntuisiin
tilanteisiin ja poimi-
maan laajasta aihees-
ta olennaisimmat osat.
Saimme kurssilla luot-
toalan eri a.lueista run-
saasti uutta tietoa,
mikti on altanut var-
muutta piiivitfiiisissa
tydasioissa ja tehnyt
ty6stA mielenkiintoi-
semman. Meille jAi
ar,rrksi j aetusta mate-
riaalista monipuolinen

Tyytyvaisia luottotutkinnon
suoriltaneita yhdistyksemme
hallituksen jasenten kanssa
"oerhekuvassa".

luottoalan "kesikirj as-
to", josta voimme tar-
vittaessa hakea tietoa
ja vahvistusta. SitA
olemme jo tehan men-
nessa kaytt,ineet hyo-
dyksi.

Tutkintomme p:izit-
tyi joulukuussa -91.
Nyt kaksi "r,'uosiker-
taa" luottotutkinnon
suorittaneita soveltaa
tietojaan tydtehtevis-
se ja seuraava ryhma
on valmistumassa.
Tutkinnosta on var-
masti hy6tyA kaikille
luottoalalla ty6skente-
leville, joten kaikki in-
nokkaat sitA suoritta-
maan.

Pirjo Holm
Marja Luhtala
Marjatta Merivirta



P A L S T A

EilWe nlerflmtatapa
kuluttagaperflnnHss6

Kuluttaja-asiamiehen j a oikeusministerion yh-
teishankkeena on valmisteltu h!'vae Derintata-
paa koskevat ohjeet. jotka tulevar Su'omen Pe-
rimistoimistojen Liitto r.y. :n jesenyrityksizi vel-
voittaviksi. Ohjeita voidaan kuitenkin pitae
hwiin Derintatavan vAhimmdisvaatimuksina
khikessl kuluttajaperinniissii. Tulkintaa voi-
daan edelleenjatkaa niin, etta ohjeet ovat sovel-
tuvin osin kiy'tettiivissA myos liikeperinnAssii,
koska maassamme ei kerran ole perintdlakia.

Ohieistuksessa tukeudutaan keskeisiltzi osin
voimassa olevaan lainsaadzintodn, mm. Ueto-
suoja-. korko-. kauppa ia kulu t I ajasuojalakei-
hin. Runkona on 

^v-anlia 
hywiizi "periniiitapaa

koskeva suositus. Kun sAdltoiti eri l:ihteiste
kootaan yhteen ohjeeseen. ovai ne niiin hel-
pommin ldydettavisse ja hyddynnettavisse.
Samalla myds tarve saataa erilliste perintAci
koskevaa lakia vaistly ehk:i useaksi vuodeksi.

Ohjeet jakautuvat kah teen piidkappaleeseen :
I) vapaaehtoinen perintd ja II) oikeudellinen
perinta. JAlkimmdjseen on keratty summaad-
sen laink2iyton eli lehina maksamismAdrtiys- ja
lainhakuasioiden kesittelyssa esiin tulleita ha-
kemuksen sisAlt66n, liitteisiin, oikeuspaikkaal,
yms. liilrywie seikkoja. Samoin on runsaasti
huomiota annetlu korkovaatimuksen raken-
teelleja sisziIlolle. Kun ohjeet kuitenkaan eivAt
voi muodostua tuomioistuirnia sitoviksi, on niillA
oikeudellisen Derinnan osalta enimmakseen
yksitkiisten veikojien menettelyri ohjaava luon-
ire. II) paekappal6.latetUineenlijn vdrsinaisesta
ohieesta pois ia sita voidaan maldollisesti ia-
kala kiinnbstunei I le k u nna-llisen kulu ttaiandu-
vonnan kautta.

Vela-llista tulee muistuttaa avoinna olevasta
velasta ennen oikeudellisten toimien kaynnis-
tamisui. Reldamaal iot tulee asianmukblsesti
selvittae. Velalliselle tulee artaa kohtuullinen
aika hoitaa maksunsa. HEinelle on mvbs selvi-
teltdvd ne seurauksel, iotka maksuir laimin-
ly<innistA saattavat aiheutua: korkoa juoksee

maksupeive:in, perimis- ja oikeudenkriyntiku-
lut saattavat kohota tuntuviksi, velallinen saat-
taa joutua maksuhdiri6rekisteriin j a ulosotosta
slrrtlT/ aikanaan kustannuksia.

Toisaalta ohjeissa kautta linjan hyviiksy-
tzi6n periaate, jonka mukaan velallisen tulee
korvata perinnast€i aiheutuvatkohtuulliset kus-
tannukset. Niinpe ki4e- ja puhelinperinndn
kohdalta viitataan kohtuullisten kustannusten
korvaamisvelvollisuuteen. Samoin velallisen
kalssa mahdollisesti tehttiviin maksusuunni-
telman tai jopa tarkoituksenmukaiseksi tehtA-
vdn maksusuunnitelman osalta. Perimiskus-
tannusten korvaamiseenhan on Korkein oike-
us ottanut kantaa ratkaisussaan KKO 1987 t.
105.

Julkisuudessa esitetAdn epzitarkkojatai suo-
rastaan virheellisia v:iittemia vela-rr maksuun ia
perinteen liitt).vista asioista. Niinpii esim. TV:n
paauutislahetyksessa ereiine maaliskuun lo-
pun lauantaina haastateltiin oikeustieteen pro-
fessoria kuluttaj aperint*in liitty'vistri kyslmyk-
siste. HZiLrr esitti haastattelussa kaksi oerusvAi-
tetta: I. kuluttaia ei ole velvollinen maksamaan
velkojan muistutus/ karhukirjeess:i vaadittua
perimismaksuaja 2. kuluttaja ei joudu maksa-
maan 16 o/o:a korkeampaa viivastyskorkoa.
Molemmat vdittarnat voivat iossain vksittdista-
pauksessa olla perusteltuj'a. mutta eivAt ole
yleistett ivisse. Yleisd uskoo sokeasti taiman-
kaltaisia vriitteitA. Kun valmisteltava ohieistus
on kuluttajaneuvonnan ja velkojien tukena.
voidaan siihen viittaamalla ehkeirista monta tar-
peetonta oikeusjuttua.

Niissa jutuissa, jotka kanteluna menevat
kuluttajavalistuslautakuntaan tai kuluttaja-
asiamiehen kiisittelyyn, tulee ohjeilla epriLile-
mAttA olemaal tiirkeri merkitvs. Kun ohieet on
virallisesti hyv2iksytty, tullaan ne julkais"emaal
tiissA lehdessA tai muutoin jakamaan yhdistyk-
sen jdsenille.

Timo Mdki



Innostuneen tuntui-
nen n. 4o-henkinen
luottomiesioukko oli
kokoontuneena Fin-
nair
rin mileCflskuflse[[aOy:n pa:ikontto-

kahvioon, kun

Finnair Oy:llii kerrot-
tiin olevan yhteensa 54
kpl eri tyyppiste lento-
konetta. ioista suurin
osa on halkittu Yh-
dysvalloista McDon-
nell-Douglas yhtidltn.
Nvkvaikainen Finnair-
lehtirkalusto kuli ettaa
r,rrodessa n. 5,5 mil-
joonaa matkustajaa,
minkA i ohdosta kalus-
toa on huollettava ia
uudistettava sAAnn6l-
lisesti.

Tiedot ta ia  Leo B j  a i rk ro t  h
toivotti vieraat tervetulleiksi

Finnairin padkontoriin.

Tekniikan esitellvt laiteteknik-
ko  Ra ine l  Nord lund es i t te -
bmassa isoa lintua.

isentinamme toimi-
neet apulaisjohtaja
Petr i  Pentt i ,  t iedot-
t a j a L e o B j 6 r k r o t h
j a maksuliikennepiitil-
l ikk6 Mervi  MAkel i i
toivottivat meidrit ter-
vetulleiksi tutustu-
maan edustamansa
vhtidn toimintaan. Ys-
tav€illinen vastaanotto
oli rvhmiillemme tie-
tvsti- mieluisaa. vaik-
lia vierailumme osui-
kin isdntiemme ooik-
keuksellisen klir6isel-
le tydptiivtille.

kntotoiminnalla
vankat perinteet

Suomessa
Nauttiessamme talon
tarjoamasta pullakah-
vista apulaisjohtaja
Petri Pentti ia Uedotta-
Ja r-eo _t{orKrotn Ker-
toivat Finnair Oy:n his-
toriasta, konsernin eri
toimiala-yhtdiden toi-
minnasta, konserni-
yhtioden kannatta-
vuudesta ia tulevai-
suuden r iekymiste
seka toimintasuunni-
telmista.

Finnair Oy on pe-
rustettu v. 1923 ia on
maailman kuu-den-
neksi vanhin lentovh-
tio, joka erityisesti on
Danostanut mvds ko-
timaan reittiliikentee-
seen. Suomen koti-
maan reittiverkosto on
Euroopan tihein. mika
osoittaa maallamme
olevan vankat oerin-
teet lentotoiminnan
alalla. Yhti6n kerrot-
tiin myos olevan n.
4o:ksi suurin maail-
man lentoyhtidista,
iotka kuuluvat IAIA-
la{esroon. r lnnarr-
konserni ty6llistAi n.
1 I.OOO henkildA. iois-
ta n. 8.OOO on embyh-
tiSn palveluksessa,
Konsernin liikevaih-
don kerrottiin olleen

I

seudulla.

Maksuliikennepeellikko
Mervi M ekela kertomassa

Finnairin luottotutkinnosta
tarkkaavaiselle

kuuli iakunnalle.

edelliselki tilikaudella
n. 5.6 miliardin mk:n
luokkaa, j-osta emoyh-
tion osuus oli n. 4,5
miliardia markkaa.

Maaliskuun looul-
la pAAttyneen tilikau-
den liikevaihdon ia
tuloksen ennakoitiin
Dutoavan vallitsevan
suhdanteen ia tilikau-
della lentofoimintaa
haitanneen maai l -
mantilanteen takia.

cx@ursflo[[a
trflnnCr @yr:ss6
Perinteeksi muodostunut ja suosi-
tuksi tullut Luottomiehet - Kredit-
miilnnen ng.:n auotuinen excursio
kokosi aktiiuijiisenet tutustum,ao:n
o altiojohtoisen Finno;ir Og :n gritgs-
ja tentotoimintqon piiiikoupunki-



Apulaisiohtaia Petri Pe ntt i
esittelemessa orqanisaatiota ia
tilinpeatitslukuia:

Finnair Oy:n ker-
rottiin olevan porssi-
noteerattu yhtio r,rro-
desta 1989 lAhtien,
josta valtion omistus-
osuus on n. 70 o/o.
Yhti6 kuuluu niiden
valtionyhtioiden j ouk-
koon, joita yksityistei-
miskeskusteluissa on
tuotu esille. YhUo toi-
mii lziheisessA yhteis-
tydss:i maailman eri
Ientoyhti6iden kanssa,

joista saksalainen
Lufthansa mainittiin
merkittivimp:inA yh-
teistydkumpp anina
Euroopan liikentees-
sa. Finnair Oy uskoo
lentomatkailun j zilleen
lisiiAntyviin kunhan
lama vziistyy ja uudet
reittilennot Baltian- ja
IVY-maihin saadaan
avattua ja markkinoi-
tua.

Apulaisj ohtaj a Pet-
ri Pentin ja tiedottaja
Leo Bj orkrothin pu-
heenvuorojen jiilkeen
Finnair Oy:n perintri-
ja reskontratoimin-
nasta vastaava mak-
suliikennepeallikkd
Mervi MiikelA selosti
yhtidnse kaytAntdi
maksuliikenne-ja pe-
rintaasioissa. Han
kertoi eri maiden len-
toyhti6ila olevan yh-
teinen ns. Clearing -
House- ja r j es te lma ,
jonka kautta yhtiot
laskuttavat toisiaan.
Finnair Oy laskuttaa
lis:iksi konsemin mak-
satuskeskuksen kaut-
ta.

Finnair Oy:
telaeineir

osaaminen ia
huoltotoiminta
kansainvAliski
huipputasoa

Mielenkiintoisen tie-
dotustilaisuuden jal-
keen suuntasimme
iinja-autolla kohti Hel-
sinki-Vantaan lento-
asemaa, jotta saisim-
me kriytzinn6n koke-
muksen my6s Finnair
Oy:n lento- ja palvelu-
toiminnasta. Matkan
aikana uusi kerho-
mestarimme Jaana
Uponen esittaytyi ja
piti huolta, etta ta{ot-
tua virvoketta oli kai-
kille riittemiin.

l-entoasemallamei-
tzi oli vastassa laite-
teknikko Rainer
N o r d l u n d ,  i o k a
kiertokeilmnin aikana
selosti lentoaseman
vieresse olevan tekni-
sen- ja huoltoyksikdn

toimintaa. Saimme tu-
tustua uuteen Leko-7
huoltohalliin, joka on
Suomen suurin raken-
nusjajonka lattiapin-
ta-ala on n. 2,7 }re}r-
taaria. Laiteteknikko
Nordlundin opastus-
kierroksen aikana ke-
vimme hallin eri huol-
to- ja korJ'auspisteisse
sekrl sisiillA suuressa
MD- I I suihkukonees-
sa, jonka ohaamon
teknisiin hienouksiin
oli myds ainutlaatui-
nen tilaisuus tutus-
tua.

Kiertokeyntimme
lopuksi laiteteknikko
Rainer Nordlund ker-
toi, ette suomalainen
lentoalan tekninen
osaaminen ja huolto-
tyon laatu on maail-
malla h)'vin arvostet-
tua. Han mainitsi
useiden ulkomaisten
lentoyhti6iden kAyttri-
van Finnair Oy:n tar-
joamaa huoltopalve-
lua \,'uosittain. Kierto-
kAynnin paatyt tya
suuntasimme jelleen
kohti Helsingin kes-
kustaa, jossa odotetut
iltamat olivat alkamas-
sa.

Karaoke-iltamat
kilpailuineen

Vauhdikkaan mainei-
set iltamat oli perin-
teisen yrityskliynnin
pzi:itteeksi jarjestetty
tdnA monna kauppa-
torin laidalla olevan
Finnpap-yhdistyksen
toimitiloissa. Vauhti
ei hellittdnyt tzinAkziAn
vuonna. "Lennokkaat
luottomiehet" -konet-
ta ohjasivat vanhat
konkarit Taavi Kal-
l ^ - t - ^ - t

. l< "  u .1 ,1 |

N u o r i n k o ,  j o t k a
piiivrin vierailukohteen
inspiroimina ol ivat
sonnustautuneet len-
L.U crd - rr rr ru l.

L e n t o k a p t e e n i t
Kallankari ja Nuorin-
ko kutsuivat mukaan
lennolle, ionka aikana
parodioifiin lentami-
seen liit!,'villzi asioilla.
l,ennon aikana esite-

tyt sketsit ja vitsit yl-
kittivrit vrilillA varsin-
kin "ma-halaskun" ai-
kana. l,entoesityksen
j:i-lkeenjerjestettiin pa-
perilennokin heittokil-
pailu, jossa lentokone-
muotoilun viime ajan
suuntaukset nakyivat
kilpailuun osallistu-
neiden mallikoneiden
aerod]mamiikassa.

N a u t i t t u a m m e
maukkaastailtapalas-
ta ja hiemal toi\r-rttu-
amme pdivdn lentome-
Iusta seurasi illan ko-
hokohta Karaoke-kil-
pailut. TAhiin viime
aikojenJapanista Suo-
meen tulleeseen villi-
tykseen opastivat illan
juontaj amme esitta-
mdlli oman tulkintan-
sa suosikkikappaleis-
taan.

Jdnnittrivrin Kara-
oke-kilpallun voittivat
duo  P i i i v i  Kokko -
n e n, Suomen Yritys-
rahoitus Oy:stAja Rai-
ne r  Saar i ,  Kansa -
Yhtioiste.

...ja iltamissa karaoke soi..,

Kilpailun pnzity'ttyri
estraadi oli vapaa ha-
lukkaille esiint5i ille j a
muutama virtuoosi-
mainen esitys kuul-
Uinkin. Illan paetteek-
si halukkailla oli mah-
dollisuus siirtya viele
Sky- B ar-ytikerhoon
kuuntelemaanja ihai-
lemaan eksoottisen
laulajattaren esiinty-
mistzi.

Kiitokset iszinnille ia
Jarlesral re srsallonK-
kaasta paivasta!

Teksti: Kim Valkonen

I



Lapsiluku luotto-
kykyisSryteen vai-
kuttavana tekijene

hairidislys lisaantyy.
Muhkeista palkkatu-
loista huolimatta asi-
akkaalta ei ole saatu
ulosottotoimin mi-
taan, vaikka hanella ei
olisikaan etuoikeutet-
tuja elatusapur:istejii
pakkoperinniissii. El-
le i  asiakkaal la oIe
panttaamatonta reaa-
liomaisuutta, on pal-
kansaajal ta vaikea
saada omiaarr poisjoh-
tuen ulosoton suoja-
sAAnndksistii. Moni-
kaan tilivelkoja ei ole
hoksannut kysyzi luot-
tosuhteen alussa niin

Tuloraja,  j  osta
ulosottomies saa tey-
den l/3-osan, on yl-
Iettaven korkea. Suo-
jaosuus on vahintaen
siis jatettava seke suo-
jaosuudenja tulorajaI
valisesta erotuksesta
voidaan nipistziA loi-
vennetulla asteikolla
3 / 4-osaa. Niinpzi kar-

l o

hunkoura pi i i isee
raappaamaan tdydel-
lai voimallaal velalli-
sen + 4 perheenjise-
nen kasitteven per-
heenpdd.n palkasta
vasta 9.775 markan
nettotulon j  r i lkeen.
NAin ollen ei ole ihme,
ettii tyypillinen mak-
suhziirikk6 on'"rrokral-

AA Antero Kassinen
Asianajotoimisto Antero Kassinen Ky

Yri tys tutk imu k -
seen on kehitetty eri-
laisia taloudellisia mit-
tareita mittaamaan
y'riq/ksen tilaa ja voi-
maa. Pankkien )'ritys-
tutkijat ja tavaraluo-
tonantajat ovat ansi-
okkaasti soveltaneet
kaytantoon mittaa-
mistapoja tutkiessaan
asiakasfirman tilin-
pAatosta.

Yksittdisten henki-
16iden, kuluttaja-pal-
kansaajien awiointi on
jaanyt vahemmalle,
vaikka kuluttaj ien yli-
velkaisuus ja maksu-

intiimiA asiaa kuin lap-
silukuaj a perhgel la,a-
I entumrssuunlrermra,
vaikka elatusvelvolli-
suus on olennainen
osa arvioitaessa asiak-
kaan maksukykyA ja
luottokelpoisuutta.

Luottoa myonnet-
taessa pitaa olla ter-
veellii tavalla varovai-
nen ja miettiii sitzi
mahdollisuutta, ettei
asiakas maksaisikaan
erapaivane vapaaeh-
toisesti ja entapa sit-
ten? Ajatus siitA, ettti
ulosotto hoitaa loput,
on unohdettava ja
muistettava, ettA laki
asettaa uiosottomies-
ten toimeliaisuudelle
rajat. Ulosoton suoja-
osuudet ovat kahlitse-
via rajoja. Velaliiset
ovat oppineet tunte-
maan olkeutensa ja
osaavat hdrskisti os-
taa velaksi tavaraa tie
to i sena  s i i t a ,  e t ta
ulosoton kauttakaan

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

ei velkoja saa omiaan.
Palkan ja eliikkeen

nettomaaresta voi-
daan ulosmitata 1/3
tai jos nettomaara on
kuitenkin enintEiEin
saadetyn suuruinen,
ulosmitataan maksu-
kauden nettomaaren
ja suojaosuuden ero-
tuksesta 3/4. Tulois-
ta on j iitetivA ulosmit-
taamatta seadetty
markkamaera maksu-
kauden kutakin p:ii-
vAA kohti velallisen
omaa ja elatuksen va-
rassa olevien aviopuo-
lison sekZl omien ja
puolison lasten ja ot-
tolasten elatusta var-
ten. UlosottopidA[rs
toimitetaan palkan tai
eldkkeen nettomaa-
rasta ennakonpida-
tyksen jriikeen eli asi-
akkaan tuloistaan iI-
moittamia bruttopalk-
koja ei kannata tuUot-
taa, vaan on otettava
selvaa lapsilurusta.

via kuluttamaan ja
synnyttAmAdn kaup-
paan l i ikevaihtoa,
mutta kauppa ka]'te-
koon pelkastaan ka-
teisellii, jos halutaan
vAlttiiii ikAvirl ynefk-
sia.

Oikeusministeritin vahvistamat suojaosuudet ja tulorajat palkan ja el2ikkeen ulosmittauk-
sessa vuonna 1992 ovat seuraavat:

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

Velallinen
r r l rc in

4.590 mk

2.550 mk

2.142 mk

1 .190  mk

I .O71 mk

595 mk

153 mk

85 mk

Velallinen
I perheen

jasen

5.886 mk

3.270 mk

2.747 rnk

1.526 mk

1.373 mk

763 mk

196 mk

lO9 mk

Velallinen
+ 2 perheen-

jrisentii

7.182 nk

3.990 mk

3.352 mk

1.862 mk

1.676 mk

931 mk

239 mk

133 mk

Velallinen
+ 3 perheen-

jesente

8.478 mk

4.770 nk

3.956 mk

2. 198 mk

1.978 mk

LO99 mk

283 mk

157 mk

Velallinen
+ 4 perheen-

jasenta

Y - /  / 4  r n K

5.430 mk

4.56I mk

2.534 rnk

2.281 rnk

7.267 mk

326 mk

181 mk
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Luottokelpoinen PC-Micro
teki ovelan konkurssin
Llelsingin kesk!stassa
ro,mila PC-Micro Oy
Ltd toteu[i vuodenvaih-
ressr juonik*aan nimen-
vr ih to  ja  konkuns ikd-
v ion . . jo l la  se  no lhs i  tava '
ranroiDriltajien saalavia
yli 500 000 markkaa.

I 'C 'Mic ro  on  to iminu t
vuosr r  Annankadun ja
Ecnk i rkadun ku lma$r
Hc is ins in  yd inkeskus ta$
s!. Se oli hyvtmlineinen
yr i tys  v i imc jou lukuun

Joulukuln puolesa
!iilissii yhti6n toinirus
johhj^ Kati R anot oli
yhrcyttii useisiin ravaran-
loimiLLajiin ja ilmoiui ha-
luavansa h€ilrii !!otteita
joulukampanjointia var-

Tuorreer roinire iin
ruL i in i in  kuu luv ien  luoF
Iotietotrrkistusien jal-
keen. PC-Mifo osli Hel-
singin Sanomisia run-
saani ilmoitunilaa, jo$a
piircny joulupukki sanoi
Pc-Microssa ol€van nyl
lavaraa "yllin kyllio".

Jou lukuun 31 .  pa iven i i
PC-Micro muurti ylhr
uen nim€rs:i Disihu6t

PC Mi.ran nnrcnrdihta- jd kohkur$ioreraa'io.i hiikr,lt ntitenkniin kolukwdsso. Anukin
osu tdyatanbntilttjhtt o, ase arut PC-lrli.a toi,nruski.lta.rJd ttiliij hukea saatarioon

Digihuht H€lp atrd Information
Sysl€m Or:tr suurimmat lelkoj.t

Oy  Top Memo Ab. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , .

2 7 1 m k

652nk

5!atavira. vclkoville
ravaraDroimiuajille uu,
den PC-Midon to imius
.Johtaja Ka.i Ruhancn il-
moitli. eLte AT Mikro os-
ti 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 pluttee-
seen 28. trmmikuuta.
Yhtiii! va.at olivat run-
saat 56 000 narkkaa ja
ve la t  runsaat  1 ,1  mi l joo-
n.a markkaa. Siitt on
myynrs.atavia 512 000
narkkaa. palkkavclko.ja
145 000, D[ksamaltomia
vcroja ja tel,makslj.
247 000 ja pantkivelka!
no in  2 l l  000  markkaa.

Meris  eminaar is  s  a
saimme kuulla mie-
lenkiintoisen tarinan
mlkromyyan anke
asta kohta losta.
Kaikki kun olivat
pienyrittajae vas-
taan.

Otressa tapaus
PC-Micro OyLtd. An-
siokas juttu, johon
sitten "selittaja Kek-
ki forklarare
Kecken" on jattanlt
vasuneensa.

Luottomiehet a1-
kavatj o varmasti olla
kyllasb,neite naihin
"llikemiehiin", jotka
aina ldltriviit jonkun
muun syy l l iseks i
konkurssilnsa. Ja
sentaan ovat suojel-
leet tavarantoimitta
jia ja pesenhoitoku
lujakin sziAstyi, kun
konkka raukesi!

K ie r takaamme
kaukaa. Ikkunatei-
pit ja muu rekvisiitta
ovat m)rymaldssa en-
tiset.

Help  and ln fo rmal io t
Servicc Oy:ksj, .joka haki
itscn*i konku.ssiin viel)

Sanana p;iiv.ini alun'
per in  jou lukuuss .  I987
rekiste.ijily AT Mikro
Advarccd Technology
muutti nimensii PC Mic'

@
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 koko-
naisuudistusta on
1 .1 .1991  tu l l u t  vo i -
maan joukko koko-
naan uudistettuia ri-
KOSraln ruKuJa. I KSI
neiste on rikoslain 39
luku, joka aiemmin
koostui nimense mu-
kaisesti konkurssiri-
koksista. Nyt tehan
lukuun on koottu ve-
lallisen rikokset -ni-
mikkeen alle kolmen
tllppisia velallisen ri-
koksia eli:
- petostj,f,ppiset rikok-
set kuten velailisen
petos, t6rketivelallisen
petos, velallisen vilpil-
lisyys ja velallisrikko-
mus,
- epiirehellislyst)'yppi-
nen rikos eli velallisen
ep5rehellisyys ja
- velkojansuosinta.

Uudistuksen ta-
voitteena on mm. ollut
yhdessri samaan ai-
kaan voimaal tullei-
den lainmuutosten
kanssa entiste katta-
vammin kriminalisoi-
da velkojien oikeutta
ia etuia vaarantavia
iekoja. Nimense mu-
kaisesti kaikkien uu-
sien tunnusmerkistd-
jen soveltaminen ei
edellyt2i sitei, ettii ve-
Iallinen tulee asetetuk-
si konkurssiin, vaan
rangaistussaennoksie
voidaan soveltaa osin
muutoinkin, kun ve-
lallinen syyllistyy te-
koihin, joilla vela-llinen
aiheuttaa maksuky-
q'tt6mtiksi tulemisen-
sa tai oleellisesti pa-
hentaa sitii.

Vanhan rikoslain
velallisen konkurssiri-

t 2

kos on Iumsta pois-
tettu kokonaan. Kir-
j anpidon laiminlyontia
ja virheellisyyttei kos-
kevat rangaistukset
tulevat arvosteltaviksi
ki4' anpitorikoksena tai
tuottamuks el l isena
kirj anpitorikoksena
samaan aikaan voi-
maan tulleen elinkei-
norikoksia kAsittele-
vAn 30 luvun 9 ja 10
$:ien mukaisesti. Ko-
konaan uusija luoton-
antajien nakokulmas-
ta mielenkiintoinen
saZinnds on lumn 6
$:nvelkojan suosintaa
koskeva s:iiiLnnos, jo-
hon palaammejriliem-
p,irre.

Kokonaisuutena
tarkastellen uudistus
ei juurikan tuo uusia
elemenltej e, vaan lryse
on paaaslassa srnan-
sa ta-rpeellisesta sys-
tematisoinnistaja mo-
dernisoimisty6stA.

TekijA
Tekijaasema edellyt-
tae, etta k5rseessd on
henkild tai yhteisd , j ol-
Ia on velkaa. Oikeus-
henkilon osalta rikok-
sen tekijene tulee tuo-
mituksi se henkild,
joka lain tai tosiasial-
lisen asemansa r,rrok-
si toimii velallisen puo-
lesta. Rangaista\,'uus
edellyttiiA my6s tietoi-
suutta vela-llisasemas-
ta ja mahdollisuutta
kayttea taloudellista
val taa yhteisosst i .
NZiin ollen myos bul-
vaanina toimiva hen-
kil6 voidaan tuomita
rangaistukseen velal-
lisen rikoksesta.

Velallisen
epiirehellisyys

(RL 39:l)
Szirinn<iksen mukaan
taloudellisissa vaike-
uksissa oleva henkilo
tai henkild , j oka tietaia
niihin j outuvansa, voi
syyllisty?i velallisen
epiirehellisyyteen, mi-
krili hzivittaa, hhjoit-
taa, siirtd.ri ulkomaille
omaisuuttaan tai lisae
velvoitteitaan ottamal-
la lisiiii luottoa ilman
Iiiketaloudellisia pe-
rusteita. Teko edellyt-
tziA tahallisuuttaj a tie-
toisuutta siite, etta toi-
milla loukataan velko-
jien oikeuksia. Ta-
pauskohtaisesti saat-
tavat tekomuotoina
tulla \rseeseen my6s
mainituissa olosuh-
teissa annettu osakas-
laina yhuolain vastai-
sesti, kohtuuttoman
suuret yksityisnostot
henkil6yhti6iste jne.

Velallisen petos
(RL 3e2)

Saannos vastaa perin-
teisti konkurssipetos-
ta. Lainkohta mainit-
see tekotapoina omai-
suuden salaamlsen,
perusteettoman vel-
voitteen ilmoittarrisen
tai vearien tietoj en an-
tamisen konkurssi-,
akordi- tai ulosottome-
nettelysszi. Tyypilli-
simmill:izin tunnus-
merkiston te)ttaeviie-
riin pesAluettelon varl-
nominen konkurssis-
sa tarkoituksena sa-
Iata pesriiiLn kuuluvaa
omaisuutta. Aikai-
semmin ulosottope-
toksena tunnettu rikos
on nyt rangaistava ve-
lal l isen petoksena.
Ulosottomenettelyssa
teko toteutuu esim,
vaerien tietojen anta-
misella ulosottoselvi-
tyst2i laadittaessa tai
turvaarnistoimenpitei-
tA (takavarikko, myy-
mis- ja hukkaamis-
kielto) tziy'tiintodnpan-
taessa. Teon rangais-
tavuus edellyttriti ta-

hallisuutta ja hyoty-
mistarkoitusta.
Teko rangaistaan an-
karammin tdrkeena
velallisen petoksena
jos taloudellinen int-
ressi on ollut suuri tai
teko on muutoin ar-
vostellen t6rkeA. TAl-
I6in my6s r.rngaistus
voi olla ainoastaan
vankeutta.

Velallisen
vilpillisyys

Jos velallisen petos
tehdriAn ilman, etta
teolla pyrittirin hank-
kimaan taloudeilista
hydrye, mutta teko on
tehty tahallaan tai trir-
keAn huolimattomas-
ti, on rangaistusas-
teikko huomatttavasti
lievempi. SiiAnndksel-
lzi pyrittdneenkin eri-
tyisesti korostamaan
velallisen velvollisuuk-
siaantaamahdollisim-
man oikeat tiedot.

Velallisen
rildromus
(RL 39:5)

Ainoastaan sakolla
rangaistavaa on, jos
velallisen petoksen tai
vilpillisyyden arvioi-
daan olevan vdhdmer-
kityksellinen.

Muitavelallisen
rikoksia

Vaikka rikoslain luku-
jen otsikointi rajaa ve-
la,llisen rikokset aino-
astaan 39 lukuun, on
velallisen ja my6s vel-
kojien nekokulmasta
merkittevia uudistet-
tuja ralgaistussiirin-
noksie myds muualla
rikoslaissa j a lainsae-
denndsse. Tzillaisia
ovat mm. jo mainitut
kirj anpitorikos (RL
30:9ja 1O ), arustusri-
kokset (RL 29:5-8) ia
verorikokset (RL 29 : I -
4). Amstusrikokset
ktisiteltiin aiemmin 1A-
hinnA petoksina. N1't
paatekomuotoinamai-
nittakoon avustuspe-
tos ja al'ustusten vaa-



rinkaytto. Todetta-
koon, ettA avustuksel-
la tarkoitetaan tAssA
yhteydessii kaikenlai
sia tukimuotoja, joita
esim. yritykset voivat
\raltiolta, kunnilta tai
muualta saada. Lain
kohdan tarkoittamana
ar,'ustuksena pidetaan
myos lainaa, korkotu-
keaja lainan vakuutta
eli soveltamlsala on
varsin laaja.

Verorikosten tun-
nusmerkist6t uudis-
tettiin myds. Uutena
kriminalisointina otet-
tiin lakiin ns. passiivi
nen verorikos. Aikai
semminhan ei verope-
toksesta voitu tuomi-
ta, jollei veroilmoitus-
ta lainkaanjatetty. N:4
veron valttamiseksi
antamatta jatetty ve-
roilmoitus tulee ran-
galstavaksi, jos ilmoi-
tuksen laiminiyonnil-
lzi on pyritty vAlttA
maan veron mAiirZiri-
minen oikeansuurui-
sena. Kaytannossa
ainakin lukumAAral-
sesti merkittavin vero-
rikkomus eli ennakon-
pidAtyksen tilittaimi-
sen laiminlyomlnen on
siirretty ennakonpe-
rinteilaista rikoslain 29
luvun 4 $:dAn. Samal-
la soveltamisalaa laa
jennettiin myos mm.
liikevaihtoveroon. Toi-
saaltaverottajan todis-
tustaakkaa lisAttiin
niin, etta verottajan
tulee osoittaa, ette ve-
rojen suorittamatta
ja t tam inen  j oh tuu
muusta kuin maksu-
kyr'yttdmyydestzi. TZi
ma on kzis i tykseni
mukaan vAhenteinyt
rikosilmoitusten maa-
raizi huomattavasti ai-
kaisempaan verrattu-
na. Saennoksen tosi-
asiallinen merkittA
\.11rs on slina, ettA ran-
gaistusseuraamuksen
liseksi tekoon slyllis
t]'nyt tuomitaan kor-
vaamaanvaltiolle suo-
rittamatta jetettyjen
verojen meiArzi, joka
usein nousee nopeastl
sa to ih ln  tuhans i i n

markkoihin vAhAnkin
laajempaa toimintaa
ha{olttavissa yrityk-
sissa. Itse rangaistus-
seuraamus onkln ol-
lut tuomittuihin kor-
vausmaariin nAhden
vAhAinen.

Voiko nerinlA
Jonula

rangaistus-
vastuuseen?

Rikoslain 39 lur,.un 6
$:ssd. on sAiidetty ran-
galstavaksi velkojan
suosinta. Aikaisempi
vastaavantyyppinen,
mu t ta  suppeamp i
szieinnos sisAltyi RL 39
l u r ' r - r n 3 g : n 4 - k o h -
taan. Uudistetun lain-
kohdan mukaan mak-
suky\yton velallinen
syyllistyy rangaista-
vaan tekoon, mikeli
hAn suosiakseen jo-
tain velkoiaa muiden
kustannuksella:
- maksaavelal ennen
aikaisesti olosuhteis-
sa, joissa maksu ei ole
tavanomainen,
- antaa velkojan saa-
tavastavakuuden,jos-
ta ei ollut sovittu tai
jota ei ollut luvattu
velkaa otettaessa,
- maksaa velan epita-
valliselia maksuveh-
neel lA olosuhteissa,
j oissa teillaista maksua
ei voida pitaa tavan-
omaisena, tai
- ryhqy muuhun sel-
laiseen velkojan ase-
maa parantavaan jar-
J esrel,T/n.

Tunnu smerkistot
ovat tuttuja, mutta sl-
viilipuolelta.

Tunnusmerkistot
loy'tywat jo kumotusta
konkurssisdinnon 46
g:sta ja myoskin uu-
desta 1.  ] .  1992 voi-
maan tul leesta ta-
kaisinsaantilaista. Ai-
nakin allekirj oittanut-
ta vaivaa se, miksi
mainittuja tekoja on
szirinnelty sekA rikos-
oikeudellisesti ettai si-
viilioikeudellisesti.

Lain esitoissA to-
detaan, ettei krimina-

lisointia voi ulottaa
laaj emmalti kuin tapa-
uksiin, joihin takaisin
saantiseanokset ulot-
tuvat. Toisin sanoen
niiden soveltamisala
voisi  hyvinkin ol la
pririllekkAinen. Halli-
tuksen esityksen mu-
kaan velkoja,  j  oka
osallistuu lainkohdas-
sa rangaistavaksi
maarattlyn tekoon,
volsl tulla rangaista-
vaksi osallisuutta kos-
kevien oppien mukai-
sesti eli siis vaikkapa
a\,'unantajana. Voisi-
ko pantin saaminen
velalliselta takaisin-
saannln kannalta
kriittisena aikana to-
teuttaa myos rangais-
tavan teon, jos velkoja
on siihen myotAvaikut-
tanut?

Perintehan onjuu-
ri slta. etta velallisen
m aks u kayttaytym i -
seen pyrittiiin vaikut-
tamaan lzihinnzi sitA
nopeuttamalla ja pe-
rinta pitaa sisAllAAn
myos pyrkimyksen
saada lisavakuuksia
vakuusvajauksen yl-
liittriessA. Lisava-
kuuksien antamisvel-
voillsuus on usein si-
sAllytetSr esim. pank-
kien velkakirjaehtoi
hin. Myos lainkohdan
"ryhtyy muuhun sel-
laiseen velkojan ase-
maa parantavaan jar-
jestel]yn" soveltamis-
alavoisi olla hy'vin laa
ja. TAlldin heraiA kysy-
mys, voisiko velkojaa
vastassa olla paitsi ta-
ka i  s  i n  s  aan  t i  kan  ne
niin myos sylrte avun-
alnosta velkojan suo
sinta nimiseen rikok-
seen? Rikoslain ja ta-
kaisinsaantilain asi-
anomaiset kohdat ovat
niin samanlaiset, ettei
ni iden samanaikai-
seen soveltamiseen ai-
nakaan lain sanamuo-
don perusteella olisi
estettA. Eri asia on,
etta tete ei van]rasti-
kaan ole tarkoitettu.
Huolestuttavinta asi-
assa on mielestani se,
etti raj ankAyntiei tAs-

sa siviili- ja rikosoike
uden taitekohdassa ei
ole esit6isszikri:il riit-
tavasti tehty. Aihe ei
ole vain teoreettinen,
sillzi oikeuskril'tAnnos-
sa on ennen uusittu-
j akin lainkohtiaj oskus
oliut sattumanvarais
ta, onko esim. ennen
konkurssia suoritettu
ja oikeustoimia kiisi-
telty rikosjuttuna vai
s iviiiio ike u d ellis e na
takaisinsaantij uttuna.
Rajan tulisi kAydei sel-
vemmin ilmi erityises-
ti kun uudet saenn6k-
set sekA rikos- ettai si-
viilipuolella on kirjoi
tettu entiste yleisem-
pean muotoon kasuis-
tiikkaa vAlttien.

Sy5,'tteeseen pano
Virallinen syftnjn ei
saa nostaa slytetta
velallisen eparehelli-
slydestA, velallisrikko-
muksesta eikri velko-
jansuoslnnasta, ellei
asianomistaja ilmoita
sitA sl4rtteeseen pan
tavaksi. Muut 39 hr-
r'rrn rikokset ovat vi-
rallisen syytteen aiai-
sia.

Uutuutenavoidaan
mainita se, etta jos
velallinen on asetettu
konkurssi in,  asian-
omistajien puhevaltaa
ve lko j i en  puo les ta
kayttee konkurssipe-
sa, joskin myds yksit-
tainen velkoja voi itse-
kin kziyttAA puheval-
taa omasta puoles-
taan.

I{ i  r i  ni i fa n I  r+'

Jorma Tuomaala
asianajaja, Helsinki
Asianajotoimisto
Teperi, Tuomaala &
Malviluoto
Temppelikatu 6 B 25
OOlOO HELSINKI
Puh. (9O) 44). 6rr
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LUOTTOMIEHET - KREDITMANNEN r.y.
TOIMINTAKERTOMUS \-UODELTA T 99 T

Vuosi l99I oli yhdistyksen kol-
rnaskvmmenes toiminl a!'uosi.

JASENISTO Uusia jesenia hyvAksyttiin !'uo-
den I99l aikana I02. JAsenmAii-
rd. oli r''uoden lopussa 735.

FIALLITUS Yhdistyksen hallitus toimi seu-
raavassa kokoonpalossa:
.Puheenj ohtaj a, varatoimitusj oh-
taja Timo MAki, Perimistolmisto
Contant Oy
.Varapuheenjohtaja, luottopzizii-
Iikko Petri Carp6n, Luottokunta
.Sihteeri, iuotonvaivojaAiia O1\''t1-
la. Hoover Oy
.Rahastonhoitaj a, osastopAa[ik-
ko Seppo Palmu, Korpivaara Oy
.Kerhomestari, luottopzizillikko
Tuulikki Viirt6, Independent Ra
hoitus Oy

Varsinaisia hallituksen jziseniA
olivat:

eTalousjohtaja Hannu Markka-
nen, Osuuskunta Helslngin KTK
(ent. Helsingin KTK-yhdistys)
.Reskontrap?iAlllkko Pziivi Kousa,
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, Ela-
kevakuutus Oy Ilmarinen
Talousjohtaja SeUa l€htonen, Per-
heauto Oy.

TOIMIKUNNAT

.OsastopZiiillikko La"ssi Kantola,
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 arl-
pelto, Perimistoimisto Lainvoima
Ov
.tuottopiiiillikko Veikko Semi, Oy
Stockmann Ab
.KonsulttU ohtaj a Risto Suviala,
Perimistoimisto Contant Oy
.Toimit  usjohtaja Esko Tuovinen.
Suomen Luotonantaiain Osuus-
kunta [ent. Suomen Luotonanta-
jayhdisgs)

Lakitoimikunta

.Puheenj ohtaja, varatoimitusjoh-
taja Timo Meki, Perimistoimisto
Contant Oy

JAsenet:

.Hallintop2iZillikkd ReUo Aarnio,
Suomen Asiakastieto Oy
.Osastopeiillikk6 Erkki Mikonsaa-
r i .  ElAkevakuutus Oy I lmarinen
.Luottoj ohtaja Matti Riihimtiki,
Kansallisrahoitus Oy (ent. Finan-
sor-Rahoitus Oy)
.LuottopAAllikkkd Antero Teitti-
nen, Osuuskunla E KA-yht)'rn,i
.LuottopAAllikkd Pertti Pennanen,
Oy Kontino Ab
.PerintAlakimies Paavo J. Hama-
leinen, Tapiola-Yhtidt

Koulutustoimikunta

.Puheenjoht aja. hallin topdiiLllikko
Reiio Aarnio. Suomen Asiakastie
to Oy

JAsenet:

.Oik.kand. MaUa Sakslin, Helsin
qin Yliopisto
.usasl opaalrlKKo Lero 5eppa.
Aspo Oy
.KonsulttUohtaja Risto Suvia]a,
Perimistoimisto Contant Oy

Ulkomaantoimikunta

.Puheenjohtaja, toimitusjohtaja
Thomas Feodoroff, Credit-Justi-
tia Oy

JAsenet:

.Luol ropaallikko Pel ri Carpen.
Luottokunta
.Kehityspntillikko Raimo Jdrwisa-

Luottoalan neuvottelukunta

.Puheenjohtaja, varatoimitusjoh-
taja Timo Mdki, Perimistoimisto
Contant Oy

Jasenet:

.LuottopA:illikk6 Tom G. Ahlroos,
ABB Asea-Skandia Oy
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lo, Suomen Luotonantai ain
Osuuskunta (ent. Suomen Luo-
tonartajayhdisfrs)
.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, Hoo-
ver Oy
.LuorIojohlaja Penl l i  Toivonen.
Onninen Oy
.Luottotietotutkija Kim Valkonen,
Suomen Luotonantajain Osuus-
kunta (ent. Suomen Luotonanta-
jayhdistys)
.Toimitusjohtaja Jorma y{ole,
Pressman Oy

HALLITUKSEN KOKOUKSE"T

Hallitus kokoontui moden l99l
aikala I0 kertaa.

VARSINAISET KOKOUKSET

Varsinainen kevzitkokous

Yhdist5rksen varsinainen kevdtko-
kous pidett i in 21.5.1991. Koko,
uksessa hywdksl'ttiin yhdistyksen
tilinp:iAtos .ja ioimiritakertomus
modelta 1990. esitettiin tilintar-
kastaj ien kertomus seka myon-
nel t i in vastuuvapaus I  i  l ivel tol l i -
sille.
Kokouksessa valittiln uudeksi
hallituksen j Aseneksi hallitukses-
ta eronneen Peiivi Kousan tilatle
jeljella olevaksi toimikaudeksi
v.  I992 loppuun asiakaspalvelu-
paiellikko Siru Swiel:i. Ov Valitut
Palat - Reader's 

-Disest 
A"b.

Hovioikeuden presidentti Touko
Kosonen pili kokousesil elmdn rii-
ta-asiain oikeudenkAEtimeneue-
lvn uudistamlsesta. 

-

Varsinaisen kevAtkokouksen vh-
teydesszi  ier ieslelr i in kevzi l retk i
Turkuu n. 

-Rei 
ki siselsi la ivaristei-

syttlin hallituksen ehdotus talous-
arvioksi 'r,rrodelle lgg2 sekA vah-
vistettiin varsinaisen sekA kan-
nattaj ajesenmaksun suuruus.
Yhdistyksen hallitukseen 3-l.uo-
tiskaudeksi eror,.uoroisten tilalle
valittiin seuraavat henkilot:
Luottojohtaj a Pentti Toivonen,
Onninen Oy
HallintopAzillikk6 Jaana Uponen,
Suomen Luotonantaiain Osuus-
kunta (enl .  Suomen Luotonanta
jayhdistys)
Osasl  opeEi l l ikko Anna-Mai ia Ur-
pelainen. Oy Teboil Ab
Hallituksen puheeniohta'iaksit'uo-
delle I 992 valittiirivara'toimitus-
johtajaTimo Mziki, Perimistoimis-
1o Contant Oy ja varapuheenioh-
tajaksi luottop-azltittr6 pet ri ear-
pen, Luottokunta.
Tilintarkastaiiksi modelle 1992
val i t t i in I  o ir i l is topr i . i  l l ikko Pir io
LahLi. Eleikevakuutus Oy llmaii-
nen ja ralousjohtaja Seija Lehro
nen, Perheauto Oy. Varatilintar-
kaslaj iksi  val i l  L i in luotonvalvoia
Auli Niemi, Siemens Osakevhtio
ja  va ra lo im i rus joh ra ja  K ihmo
Oksa, Hakaniemen LiSkdriasema
Oy.
Luottopaauikko Pertti Larva, Sa-
noma Oy piti kokousesitelmAn
Helsingin Sanomien ilmoitusasi-
akkaidtn luotonvalvonnasta ia
perinn:istA.

MUUT KOKOUKSEI JA TAPAFITUMAT

JAsenkokous

30. 1. 1991 pidettiin idsenkokous.
KokouksesSa iaettiih Luottomie-
het r.y.:n ja Markkinointi-insti-
tuutin yhdessd kehittaiman luot-
totutkinnon ensimmAisen kurssi-
tutkinnon hywziksytysti suoritta-
neille kurssilaisille LTS-todistus,
jolla yhdistys myonsl heille oikeu-
den kAytteizi nimense yhteydessA
LTs-nimiketta. Tutkiirtooh osal-
listui 86 opiskelilaa. Yhdistyksen
stipendilld palkiiUin kurssiir prii-
mus Meria Hannele Paasonen.
Varatuomari Risto Suviala Diti ko-
kousesitelmd.n aiheesta Rahavir-
ran kriittiset kohdat - kokemuk-
sla kehittemistoimenpiteiste.

3O-r,rrotisjuhlakokous

1:o rss! ?KrcKrrn yncsc$i((
3U-vuolisluh'lakokou s liotelli
5 t r a n d  J n  i  e r - ( - o n /  i n e n  i a  r  i  s s a -

Kokousta edelsi juhlaseminaari,
jossa puhujina olivat kansliapeeL

Naantal i in ja yr i tysk€iynni l
?t"l O-t ss4 ZZt-zz t szJ2z'?a..b,z'22

R.aisiossa.

slTskokous =

7

E.

Varsinainen syyskokous pidel tjin
5. 1 I. 199 l. irikouksessA hwttk-
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l ikk6 Teuvo Kal l io.  Oikeusminis-
ter io:  lo imitusjohtaja Seppo Jyr-
krimA, Luottokunta sekri ylijohta-
ja Sixten Korkman, Valtiovarain -
ministerio.
Juhl ivaa yhdislystzi  o l ivat  muis
laneel seuraavat henki lot  ja yh-
teisot: Willhlre Group Limited,
ICM Institute of Credit Manage-
menl.  Sylvesler Perrel .  Markki
nointi-instituutti, Suomen Yhdys-
pankki Oy sekAY{o Lehtonen, Oy
Stockmaln Ab ia SKOP Rahoitus
Oy. PuheenjohlajaJan Fritsc esitti
Svenska Kreditmanna i Stockholm
-vhdistvksen tervehdvksen
Kokouksessa juhlapdhujana toi-
m inu l  as iana ja ja .  va ra luomar i
Liisa Manninen muisteli nitAmds-
sAen Duheessa omia hallituksen
pu heenjoh taj a-a ikojaan ja kan
sainvdlisia tapahtumia yhdis{k-
sen Derustamisvaiheen aikana.
3O-r'rrotisjuhlien yhteydessA j aet-
tiin yhdistyksen viiri seuraaville
alsioituneille i dsenille :
Toimi lusiohlaia Thomas Feodo-
roff, Credit Jtistitia Oy
Luottopaelikko Pertti Larva, Sa
noma Oy
Talousjohtaja Selja l,ehtonen, Per
heauto Oy
Laklmles Anne Leppala-Nilsson,
Asno Ov
Vaiatubmari Liisa Manrrrrrerr.
Asianajotoimisto L. Svinhufinrd &
UO
Toimitusjohtaja Jari Nuorinko,
Justitia-JzilkiDerinte Ov
Toimit usjohl aja Mikko-Pa4'an ne.
Suomen Asiakastieto Oy
Luottop:iAl1ikko Pertti Pennanen,
Oy Kontino Ab
Lu o l t opzi iiLl li kko PekJ<a Tiilikai nen.
Valtameri Ov
Juhlaseminaarin, 3O-r,'uotiskoko-
uksen ja juhlailiallisen onnistu
misesta vastasi iuhlatoimikunta,
johon kuuluivat yhdistyksen hal-
lituksesta kerhomestari Tuulikki
Verto ia sihteeri Aila Oii,rrla.

Vuoden luottomies

3o-motisjouhlakokouksessa jul-
kistettiin Vuoden Luottomies -va-
linta. Vuoden luottomies valittiin
nyt seltsemdnnen kerran. Vali-
tuksi tuli toimitusiohtaia Thomas
Feodoroff, Credit-iustiiia Ov.
Thomas Feodoroffin ansioina oi-
delaien yhdisfyksen kansainvdlis-
ten yhteyksien luomista ja niiden

Lisziksi toimikuntaan kuuluivat
Jari Nuorinko, Seija Lehtonen,
Pertti Larwa ia Pekka Tiilikainen. \aHDIST\aKSEN TALOUS

luontevaa hoitamista ja ylliipitii-
miste. Hanen katsotaan ediste-
neen luottoalan tuntemusta mm.
ollessaan ulkomaantoimikunnan
ja hallituksen puheenjohtajana.
Lisiiksi hdn on kehlttanyt johta-
mansa perintd.alan ]Tityksen toi-
mintaa menestykseliisesti usei-
den r''uosien ajarr.
Vuoden luotto-mies palkittiin dip-
lomilla ja taide-esineellA.

Yritysvierailu j a iltamat

26.3. f 99I jerjestettiin yritysvie
railu Oy Sinebrychoff Ab:lle isdn
tzinA luottopZiiillikko Matias Salo,
joka plti esitelmen Sinebrychoff
Oy:n luottohallinnosta. Tilaisuu
teen osallistui 134 jzisentzi. Yri
tysvierailu n peeMryzi siirrylIiin
viettzimAiiLn luottoiltamia Indepen
dent Rahoitus Oy:n tiloissa.

JASENLEHTI

Yhdistyksen julkaisema Luotto
linkki-1ehti ilmestyi \.uoden aika-
na nelje kertaa, jolsta 3/91 neli-
vdrisena 32-sivuisenajuhlanume-
rona.
13. 12. 1991 pidetysse hallituksen
kokouksessa paatettiin lehden
taitto siirtee Mainosateljee TAhti-
nen Ky:lle \'uoden 1992 alusta
alkaen.

MUU TOIMINTA

Jasenluettelo 1991 ilmestyi syys-
kuussa ja postltettiin jasenistolle
3/91 lehden mukana. Jdsenluet-
telon valmistumista edelsi rekis-
terin perusteellinen lzipikAy'nti tar-
koitusta varten nimetyssA tyoryh-
messa.
Yhdistyksestai valmistui l'uoden
1991 aikana esite, joka postitet-
tiin vhdistvksen iesenille Luotto
linkki 3/9i mukina ja jaettiin
30-vuotlsi uhlakokouksessa.

Yhdisfrksen taloudellinen asema
kehit ty i  t  i l ika uden aikana varsin
suotuisasti. Yhdistyksen talou-
dellinen asema selviiiii. oheisesta
tuloslaskelmasta ia taseesta.
Yhdistyksen kiq' anpito j a juokse-
vien asioiden hoi lo s i i r re(( i in
1.10.1991 lAhtien Itri Helsingin
ToimistoDalvelu Ov: l le.  Si i r ron
ynl  eyoessa on ulrKart taa laajen
nettu vastaamaan Daremmin ta-
mAlhetkisizi tameila. Ndin ver-
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tailu edellisr,rroden lukuihin ei
kaikilta osin anna oikeaa kuvaa.
Mm. v. l99l kannatusmaksut si-
salt''vet j asenmaksuihin ja jesen
luettelon ilmoitustuotot on kiriat-
tu jasenrekisterin myl.mtituotioi-
nln,

TOIMIKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUKSET
VUODEUTA 1991

vien LTS-kurssien osalta niiden
tutkintovaatimuksia.
LTS-tutkinnon suorittaneille luo-
r,,utetilin vhdistvksen iAsenkoko-
uksessa tir Lkinnbsta rrierkiksi dip-
lomit3o. l. 1991. Tutkintoon osal-
listui 86 opiskelij aa. Opettajina
toimivat paaosin yhdistyksemme
iisenet. Toimintavuoden aikana
vaihtui kaksi opettajaa.

Meriseminaari

LuotLomiehet r.y. :n meriseminaari
i , l r iestet t i in 27.11. -  28. I  l . l99l
md. vikins Isabellalla. Seminaa-
riin osallis-tui kuulijoina 6O yh-
distyksemme jiisenl e. Merisemi-
naari rakentui konkurssi- i a mak-
suvaikeusteeman Srmp?irille.

Ulkomaantoimikunta

Toimin tavu osi l99I oli tavanomai-
nen sis: taen ulkomaantoimikun-
nan j iirj estiimiin matkan Berge-
racin saarelle Jersej[m. Alunpe-
rin matkaan piti kuulua osallis-
I uminen Fecmarj:i{est:imii:in se-
minaariin. joka kuitenkin peruu-
tettiin osallistujapulan takia. Ul-
komaantoimikunta priiitti lyhyel-
lii varoitusajalla jiirjestaa semi-
naarin. joka sitten vietiin liipi ru-
tiinilla. Tutustuimme sekii Coo-
oers & Lvbrandin ett?i Citibankin
i.oimlntaial witvsvierailuin. Li-
siiksi olimme viranneet esiinMia
Irlannisl-a. Hollannistaja Belgids-
ta puhumaan luottohallinnosta
Euroopassa. Eurooppalaista kAy-
t:llltda vertailtiin myos Yhdysval-
toj 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.

Luottoalan neuvottelukunta

Luottoa-lan neuvottelukunta ko-
koontuil'uoden l99l aikana kak-
si kertaa Oy Stockmann Ab:n ja
Suomen Asiakastielo Oy:n vieraa-
na.

Lakitoimikunta

Virallisia lausuntoplyntdja ei yh-
distykselle ole vuoden aikana tul-
lut, ioten toimikunta on kokoon-
tunut tavdessa kokoonoanossa
vain kerian.
Toimikunta on muutoin ollut yh-
teydessii etenkin paakaupunki-
seudun tuomioistuimiin seka
ulosot toviranomaisiin kaU ermon
yhteistydhdn fittyvissri lrys1.rnyk-
sisse.
YhdistystA on kuultu lainsrizidiil-
t66n liittyvissa hankkeissa ulos-
ottolain kehittiimistyoryhmAssii.
konkurssilain uudistamistvdrvh-
mdssd sekd kiiLrziiiioikeusuudis-
tuksen asiankasi[telviiiriest"elrn:in
kehi l tiimisprojekussl. IVi initaan
on keskusteltu luotto- ja perintii-
alan uudistuksista Oikeusminis-
teridn korkeimman virkamlesioh-
don kanssa seka luomiois{uinten
ia ulosottoviranomaisten suun-
iaan tapahtuvasta kanssakd)'rni-
sesta rrlinisteridn yleisen osaston
kanssa useaan otteeseen.

Koulutustoimikunta

Toimikunta kokoontui toiminta-
vuonna kolme kerLaa, joista yksi
kokous j Zi{ estettiin teemalla LTS-
tutkinnon opettajain kokous.
Kokouksissa kesiteltiin yleisten
koulutusasioiden ohella erit5risesti
Meriseminaarin j A4' esteimiseen
lltUT.4 asioita ja LTS-tutkinnon
slsartoa.

LTS-tutkinto

LTS-tutkimon kehittzirniseksi ie-r-
jeslel"liin yhteinen kehittiimis-ko-
kous yhdessti Markkinointi-insti-
tuutin kanssa. Tuolloin pAzitet-
tiin 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

Painatus ja 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

VARAINHANKINIA
TUOTCI

Jiisenmalsut
Kannatusmaksut
Jiisenrekisterin myynti

Yhteensa

KULUT
JAsenrekisterin kulut

Yhteensi

KORKOKULUT
Korkokulut

Tilikausi
o  10191-31 129 r

82400.00

224324.40
70640.OO

29A964.40
381364.40

Ed. tilikausi
olo190-311290

54456.OO

37r29.65
o.o0

37129.65
91585.65

-60866.15
-6r7r5.60

-t2254r.75

-203a3r.47

-90504.60

-3350.00
o.00

-3350.OO

o.oo
-35875.00

-7695.20
-15462.90
- 13507.40

-2513.50
-75054.OO

-49532r .42

-r13957.42

1 5 5 r 6 . 2 5
-9444r.17

158852.OO
0.00

25060.00
r83912.00

0.oo
l839l2.OO

-272.70

85r98.13

-103796.30
o.00

-103796.30

- t7277.40

-33525.45

-4197.OO
-  18801.90
-22954.90

-10266,75

-  l 7 l 3 l  . o o
-4a7a.35

0.oo
o.oo
o.oo

-22009.35
-209874.t5

-  r  18288.50

8481.55
-109806.95

42450.OO
13000.oo

1020.o0
96470.OO

-1640.O0
94830.OO

o.oo
-r4976.95
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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 tulos
Tilikauden tulos

YhteensA

Yhteensd

3 l l 2 9 r 3 1 1 2 9 0

8044.06
r35954.O3

3300.oo
r7700.00

o.00
164998.09

23068.06
o.oo
0.00
0.00

50000.oo
73068.06

13665.20
9500.00

23t65.20

56634.76
85198. r3

r4r832.89

r64998.O9

r6433.30
o.oo

16433.30

7t6tt .7 l
-14976.95
56634.76

73068.O6

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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Wamhat WCokuvat
kentovat

1
I
l
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Luottomiehet-Kredit-
mannen r.y.:n 3o-vuo
tisjuhlassa 3. 10. 199l
Hotelli Strard Inter-
continentalissa oli toi-
mintaa eri vuosilta
kuvaava valokuva-
niiyttely. Sen tarkoi
tuksena oli kertoa uu-
sille ja vanhoille jrise-
nil1e muistoja vireelte
30-r'.uotiskaudelta.

Nayttely oli suun-
niteltu niin, ette kat
saus saatiin viidelta

viimeksi kuluneelta
r,rrodelta. TAmii oli iuh-
latoimikunnan toivo-
mus, sila Luottomies-
ten 2S-vuotisjuhlan
yhteydessA valotettiin
yhdistyksen aikaisem-
paa toimintaa.

Henkilokohtainen
tuntumanija tietoute-
ni yhdistyksestA para-
ni, sillAjouduin eri ldh-
teista kirjaimellisesti
kaivamaan ko . vaioku-
viaja haastattelemaan

yhdistyksessA pitkiiAn
mukala olleita jase-
niA. Mieleenpainuvim
pia hetkia valokuva-
naytteljm kokoamises
sa oli pitkat keskuste-
lut kunniajesen Veik-
ko Kaupin kanssa al-
kutaipaleen historias-
ta.  Se panos, mita
kaikki perustajaj ti-
senet, joihin Kauppi
itsekin lukeutuu, yh
dislrksemme hyvAksi
tekivAt, nallfy toimin-

nassa vield tanakin
pAivZirA.

Ohessa muutamia
kuvia tuosta naiyttelys-
t?i. Kuten voitte tode-
ta, tuttuja kasvoja on
paljon. Muiden muas-
sa nema henkildt ovat
vaikuttaneetyhdisgk-
semme 30-\''uotiseen
toimintaan.

-..-.
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7. Kuka olet ja
mistii tulet?

A r i  I s k a n i u s ,
oik.kand., Por-voossa
asuva helsinkildinen.

2. MftA ket ja
mitii olet tehngt?

Toimin Suotr ' ren
LuotonantEain Osuus-
kunnan luottot i  et  o -
paallikkone.

Aikaisemmin perin
rakennusyhtion saata,
via ja vedin etsivAtoi-
mrstoa.

3, Miksi olet
Iuottoalo'lla?

Ta4outui mahdol-
l isuus ol la mukana
mielenklintoisessa ke-
hitysvaiheessa

4. Mikii sinusta'
piti tulla isona?

Ainakin autoinsi
noori ja ammattivalo-
kuvaaja,  katsotaan
nyt.

5, Mistii saq,t
potkua.
eliimiiiin?

Kotona rentoutu-
misesta, harrastuksis-

7, Luottolinkki?
Auttaa pysymaan

ajan tasalla ja tekee
mahdo l l i seks i  a lan
kehityksen keftaami-
sen vuosikerta vuosi-
kerralta.

S.Konkurssi-
niikgmiit?
trikohen sateen jd1-
keen tule taas auiin-
ko.

9. Mille nouroit
viimeksi?

Vuoden  i ke i sen
leonberginkoiramme
Nabuccon puuhaste-
iulle.

70, MitA haluat
kgsgii ghdistgk-
selta?

Mi ten  sa i s imme
uusia kasvoja tilai
suuksiin?

ta ja tyoeleman haas
teista.

6. Miksi kiigtlet
kiig kokouk-
sissc?

Kdyn tilaisur-rksis-
sa  kuun te lemassa
mielenkiintoisia asioi
ta ja nielipiteitA. Sa-
malla on mahdollisuus
tutustua alalla toimi-
viin ihmisiin.

-.---_--=====

cnir'vN,",

Pbase:

JYRKI
PEKKALA

Asianajotoimisto
Suomen Asianajajal i i ton jdsen

Saatavien turvaaminen
Perintd

Luottotutkimukset

Mechel ininkatu 15 B 32
OOl  OO HELSINKI

Puhel in 90-446 500
Telefax 90-441 633

rntrum 
$) iustitia

",,1"?f.'1,ffi.oo*
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LUOTTOMIEHET -
KREDITMANNEN r.y.
Hallituksen kokouk-
sessa 7.4. 1992 hywrik-
syt5rt uudet jasenet

l€inonen MerJ'a Eliisa
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 Au-
toyksikk6
PL I57
OO38T HEI-SINKI

Tuomaala Jorma Ta-
pani
Asianaj aj a
Asianaj otoimisto Tepe-
ri, Tuomaala Ky
Temppelikatu 6 B 25
OOTOO HEISINKI

Kokkarinen ReUa Ma-
rita
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
OOI2O HELSINKI

PietilA Ari Juhani
Lakimies
Postipankki Oy
Sriristdpankinranta 2
OOOOT HEISINKI

Korhonen Eini Irmeli
Mylmtireskontran hoi-
taja

fl n n n F=\ r- <= n ri1 /z=\ r=l n n r=l F=
| | i l i l i l l l t F  i l  _ i l / ^ \ s \ l F l \ \ l l F  l l\Y/ \y, L!// L5 U Q/ tr-\t \_-

S.G. Nieminen Oy
Nihtisillankuj a 6
02630 ESPOO

Saastamoinen Ari a
Hannele
Tutkiiaharioitteliia
Esselie Soiiditet 

-Oy

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 Mar-
jatta
l,askentamerkonomi
Esselte Soliditet Oy
SinimAentle 14 C
02630 ESPOO

LUOTTOMIEHET -
KREDITMANNEN T.V.
Hallituksen kokouk-
sessa 4.3. 1992 hy'vek-
sytyt 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 Kaa-
nna
Luotonvalvoia
Scansped Oy
PL 498
OOlOl HELSINKI

Tarkkonen Tarja ka
Anita
Luotonvalvoia
Scansped Ojr
PL 498
OO1OI HELSINKI

Lindberg Peter Chris-
tian

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

Pulkkinen Tarja Liisa
Luotonvalvoj a
Independent Yksityis-
rahoitus Oy
Malmin kauppatie 18
OOTOO HEI,SINKI

Ahokalgas Marl'a He-
lena
Luotonvalvoia
Independeni Yksityis-
rahoitus Oy
Malmin kauppatie 18
OOTOO HEI^SINKI

NS,yss6nen Paula Mar-
ja
Luotonvalvoja
Independent Yksityis-
rahoitus Oy
Malmin kauppatie l8
OOTOO HEI.SINKI

Stenmark Anna Kata-
rina
Sopimussihteeri
Independent Yksityis-
rahoitus Oy
Malmin kauppatie 18
OOTOO HEI-SINKI

Nyman Jaakko Juha-
n1
Luottotarkastaj a
Luottokunta
H eikkiltintie 10
OO2TO HETSINKI

Rantanen Satu Katri
Birgitta
Perintiikesittehj a
Perimistoimisto Con-
tant Oy
Uudenmaankatu 24A
OOT2O HELSINKI

Kdnonen Krista Jo-
hanna
Luottotarkastaj a
Luottokunta
Heikkileintie l0
OO21O HELSINKI

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

H),'tti Susanna MirJ' am
Luottotarkastaja
Luottokunta
Heikkiltintie l0
OO21O HELSINKI

SundbergTuomasAn-
tero
LuottopAzillikkd
Oy HuolintakeskusAb
PL 4O5
OOIOl HEI-SINKI

LUOTTOMIEHET -
KREDITMANNEN r.y.
Hallituksen kokouk-
sessa 29.1.1992 hy-
vdksytjrt uudetjasenet

Kivisoj a Carita Rigmor
Perinnenhoitaja
Instrumentarium Oy
Kuortaneenkatu 2
OOSIO HELSINKI

VAisiinen Eeva Aria
-tslelena
Luotonvalvoja
Siemens Osakeyhti6
Majurinkatu 6
02600 trsPoo

Hywonen Lea Riitta
Perinnenhoitaja
Instrumentarium Oy
Kuortaneenkatu 2
OOSIO HELSINKI

Luovula Elina Kaari-
na
Perinnanhoitaja
Instrumentarium OJr
Kuortaneenkatu 2
OO5IO HEISINKI

Sandstrdm Arja Tuu-
tikki
Tilipalveluesimies
Ellos Suomi Oy
Tiilitehtaankatu 7
O425O KERAVA

Alarautalahti Sauli
Johan
Varatoimitusj ohtaja
Viisrauta Oy
Joensuunkatu 12
24100 SALO

Ihalalnen Ulla-Maiia
r rnpalverunnottata
Ellos Suomi Oy "

Tiilitehtaankatu 7
O425O KERAVA
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Kanalen Pirkko Liisa
TalouspAAllikko
Ellos Suomi Oy
Tiilitehtaankatu 7
04250 KERAVA

LUOTTOMIEHET
KREDITMI|.NNEN R.Y.
Hallituksen kokouk
sessa  14 .1 .1992  hy
vAksy{t uudetjiisenet

Luhtasaari Jukka Ola-
vi
Osastonjohtaja
Tic l^ncr inf4 . . ) \ r

PI,45
00521 HEI.SINKI

LankentapAAllikko
SGN-Yhtiot
Nihtisillankuja 6
02630 ESPOO

Johtaja
Kesko Oy
Satamakatu 3
OOl60 HELSINKI

Hedberg Sture Dan
trrik
Dipl.ekon.
Intrum Justitia Oy

Peussa Ma{a Peivikki
MaksuryhmAn esimies
Valitut Palat - Reader-s
Digest Ab
Sentnerikuja 5
OO44O HELSINKI

Hietamies Virpi

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

Kellokoski Keiio Jo- Pasilanraitlo 5
hannes 00240 HELSINKI

Nylund Sari Ma4'ut
M].ryntisihteeri
Suomen Asiakastleto
Oy

Kettunen Senoo Ilma Ratamestarinkatu 1 1
ri 

-- 
00520 HELSINKI

TIALLITUKSEN KUULUMISIA
ovat kuluvan vuoden
aikana olleet mm. Hy-
van perimlstavan oh
jeistus sekzi Oikeusmi-
nisteri6n yhdistyksel-
le esitt€lmEit lausunto-
pyynnot Etuoikeusj Zir-
j estelman uudistami
sesta sekd. Yrityksen
saneerauksesta.

Uudehkona yhdls-
tyksen ja hallituksen
jasenene Luottomie-
het r.y.:n hallituksen
tyoskentelyA kuvaa
mielesteni erinomai-
sesti Hannu TarrTf on
kirjassa "Ajatuksia
bisneksesta ja politii-
kasta" oleva mietelau
se: "Kaikki mikel kan-
nattaa tehda, kannat-
taa tehdii hy'vin".

Vd-s. istumassai SinL SArjaIa. Ann.J Melia Urpekltlerlje Jeana Uponei.
Vas. seisomassai Petri CcLrpen. Seppo PctltrrLr. Tiiro )litki je Pentti ToiDonen.
Il.rDasia puuttlruot Peftti Nuk.inenja ReUo Aarnio. Iirrrr1uspaikLo.]n.' Onninen OA:i padl.ol1ttorL

Luottomiehet Kredit-
mannen r.y.:n halli
tuksen tyoskentely on
pitkalti keskittynyt
operatiiviseen toimin
taan laaja-alaisestiyh-
distyksen saantoj en
puitteissa.

Hallituksen tyos-
kentellrr taso nakyyj e-
seniston suuntaalyh-
disq/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 tehteivii-
kenttae.

Toimintasuunni
telmassa olevien akti-
viteettien lisdksi halli-
tuksen kaisittelyssA

Siru Syrjriln

Muutos yhdistyksen siitintiiihin

22.5. I99O varsinaisessa kevAtkokouksessa
hywAksytty 3 $:n szi.zhtomuutos on vahvistettu
Oikeusministeriossei I 0.2. I 992.

Yhdistyksen uusitut saannot j a j esenhakemus
kaavake iulkaistaan toisaalla tAssii lehdess:i.
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Luottomiehet-Kreditmannen r.v. :n varsinainen
kevd tjrokou s pidet*in tiislaina'toukokuun lg.
peivenA alkaen klo l7.OO Orilammen Majalla,
Valkealassa.

Kokouksessa kZisitellziiin saantojen 9 $:ssri
mainitut asiat ja kuullaan Neste Oy:n luotto-
peilhkkd Pertti Saanilal esitelmA vientiperin-
nasta.

Kokouksen yhtel,'teen on j?idestetty kevetretki
K1'rnenlaaksoon, joka sis,iltaa kril.nnit MK-Pe-
rinte Oy: sse, Woikoski Oy:n tehtaassa ia Verlan
tehdasinuseossa. Lisiilisi ohielmass"a on 1.5
tu nnin veneristei ly Ku ltareitin erAmaajArvellii.
KevAtretken hinta on 25O mk sisdltAen kulie-
tukset, veneretken, ruokailun ja sisAAnpAAsy-
maksun.

Mikzili olet kiinnostunut kevatretkestAmme, ota
yhteys palvelutoimistoomme p. 323 32O /Lis-
beth Taunula ja $sy lisAtietoja.

Asianajotoimisto
Antti Kejo Ky

Asianajotoimisto
Antero Kassinen Ky

Kauppakatu 26 D 25
871OO Kajaani

puh. 986-22436
telefax 986-27517

Kirkkokatu 17 A26
901OO Oulu

puh. 98r-377750
telefax 98L-379394

ONKO TEHTAVASI TAI
OSOITTEESI MUUTTUNUT?
KERRO SIITA MEILLEKIN !

Nimi

LeihetA kuponki taltettSrna osoitteella:
Luottolinkki-lehti Tilaaiapalvelu
c/o lt:i-Helsingin Toimistbpalvelu Ov
Linnanherranue 27 D, 00850 HEISiNKI

! r  r r r r r r  r r r r r r r  r r r r - r  r r r r  r r  r r r r r r r  r r r r  I

! -ro*"or rrEDor: UUDET TIEDOT:

Nirni

T
T
T
T
I
T
I
T
T
T
T
I
T
I

I
I
T
T
T
T
T
I
T
T
T
T

TehtiivATehtZivii

YritysYritys

Osoite Osoite

Puh.

I  r r r r r  r t r r r r  r r r r r r r r r r  r r r r r r  r r  r r  r r r r  r r l
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INTRUM JUSTITIA . KONSERNI
Intrum Intemational Oy:n bralch manageriksi
on 1.2. 1992alkaennimitettv Jari N u o r i n k o.
Hzin on ai ka isemmin toimiiu I J u s( it ia JalkiDe-
r intA Oy:n toimi lusjohtajana samassa kons-er
nlssa.

Credit-Justitia Oy: n markkinointipzieillikoksi on
1.3.1992 alkaen nimitet ty Ar i  Kr imrir i .  HA-
nen aikaisempia tvotehtevie ovat olleet: - las-
ken I ap:id I I i kk-o Paiagon Oy: ssri ja raloussu u n -
ni l te lupzi i i l l ikko PG-Yhl iossi i  1968 1984 - ta-
lo usi olitaja Oy EfectorAb:ssa ja TMT Tietoyhti-
osse 1985-1987 -talousjohtaja Tietoperlnta
Oy:ssa ja toimitusjohtaja Suomen Realisointi-
keskus Oy:ssA 1988- 1989 liiketoimintaiohta-
jana JOT-Sysleem i t -yh t  io issA 1990- l99 i

Credit-Justitia Oy: n markkinointiassistentiksi
o n  4 . 1  1 . 1 9 9 1  a l k a e n  n i m i t e t t v  M i n n a
L i n d h o l m .  H z i n  o n  a i k a i s e m m i n  t o i m i n u t
vastaavissa tehtiivissA mainosalalla.

Credit-Justitia Oy:n perintekAsittelijoiksi on
1.I . I992 nimitet ty Nina Kiviaho ja Petr i
A u r i a .

Tehtdvfr.muutoksia Kesoil
Oy:n hallinnossa

Kesoil Oy:n piirikonttorin hallintoyksikossZiTam-
oereella on r,'uodenvaihteessa toteutettu seu-
iaava tehtrivAjako hallintopeellikdiden kesken:

SUOMEN PERIMIS-
TOIMISTOJEN LIITTO R.Y. :N

VTTOSIKOKOUS

Suomen Perimistoimistoj en Liitto r.y.:n puheen-
johtajana jatkaa toimitusjohtaja Kari Kylldnen
Tietoperinta Oy: sta. Varapuheenjohtajaksi va-
littiin toimitusj ohtajaAulis Toyli Contant Oy: ste.
Muiksi hallituksen iaseniksi valittiin toimitus-
joh Laja Thomas Feodorofl Cred it Jusl il ia Oy:s Li.
varatuomari Timo M:iki Contant Oy:sta, toimi-
t usjoh taja Tapani Tu rkki Luot to rekjsterj Oy:ste
ja toimitusj ohtaj a Eero Sundqvist Cash-in-Con-
sulting Oy:ste.

Suomen Perimlstoimistojen Liitto r.y. on perin-
trialalla toimivien yritysten etujerJ'est6, jonka
jasenet toimivat yhteisesti hy'veksyttyjen perin-
nan eettisten saantoien mukaan.

SuomenRealisoin-
tikeskus Oy
Toimitusjohtajaksi on
nimitet ty Matt i
N u u t t i .  H A n o n a i -
kaisemmin toiminut
pankinjohtajana STS-
Pankki Oy:ss?i sekzi
yksityis- ettA yritys-
sektorilla.

HallintopAAllikkd Rit-
v a K r e u t z e r i n v a s -
tuualueeseen kuulu
vat 1.1.1992 alkaen
konttoripalvelujen li-
siiksi Kesoil-kauppiai-
den luotonvalvonta.
HAn toimii myds o t o
KymppiperintA Oy:n
toimitusjohtajana.

HallintopAzillikko Aino
P e l k o  s  e n  v a s t u u -
alueena 1.1.1992 al-
kaen on tilipalvelu,
lii kke e nh oid o nn eu -
vonta seke siihen liit-
tyvien asiakasjarjes-
telmien kehittAminen.
Kesoil Oy:n hallinto-
johtaja on Jaakko
P i t k a n e n .

'"qi:Tr;l 50'
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Kotimainen yritys-
luottotietotoiminta
keskittly

nushinnalla. Luotto-
tietotulojen on kuiten-
kin suotava mahdolli-
suudet toiminnan tek-
niseen ja kaikkinai-
seen muuhun kehit-
tamiseen.

Fuusiossa talou-
dellinen hyoty saa-
daan paallekkaistoi-
mintojen, mm. tallen-
nuksen, lopettamises-
ta ja suurien ajan ta-
salla pidettyjen tieto-
kantoj en yhdistami-
sestii, mikii tekee mah-
dolliseksi myos uusi-
en pika- ja arkistoluot-
totietojen entistii .pa-remman saatavuuden.
Uuden luottotietotoi-
miston toiminnan paa-
paino tulee kuitenkin
ede l l een  o lemaan

Vuosisadan alussa
yhdistyksinA peruste-
tut, viime l'uoden lo-
pulla yritysmuotoaan
muuttaneet, Suomen
Luotonantajain O-
suuskunta ja Osuus-
kunta Luottotieto yh-
disteta:in ensi vuoden-
vaihteeseen mennesse
Suomen Luottotieto
Osuuskunnaksi. Toi-
mintaperiaate sailj,T/
ennallaan. Jesenille,
j oista osa on kumman-
kin vanhan toimiston
jasenia, ja muille asi-
akkaille toimitetaan
perusteellisesti tutki-
tut yritysluottotiedot
kotimaasta ja ulko-
mailta mahdollisim-
man hywAIlA toimitus-
ajalla ja omakustan-

mahdollisimman mo-
nipuolisesti tutkituis-
sa luottotietolausun-
noissa.

Ulkomaan asioissa
kummankin vanhan
luottotietotoimiston
tietolehteet tulevat
uuden toimiston ktiyt-
to6n. Tiedot voidaal
hankkia maai lman
suurimmalta luottotie-
totoimistolta Dun &
Bradsreetilta tai sen
lukuisilta kilpailij oilta
eri puolilta maailmaa.
My6s Baltian maista,
muista entisen Neu-
vostoliiton osista ja
muista entisistd sosi-
alistisistavaltioista tie-
dot saadaan suoraan
siellA olevista liiLhteis
tii. Global Scanin on
line-yhteys vzi-littaa tie -
dot jo n. 25 maasta.

PiiAllekkAistoimin-
tojen lopettaminen.
kasvava tutkittu .ia
muu tiedosto, lisAdl-
tyva valmiiden tietojen
myyntij a tutkimustoi-
meksiantoj en oletetta-

va lisazintyminen an-
tavat uudelle toimis-
tolle taloudelliset mah-
dollisuudet toiminnan
edelleen kehittami-
seen sekA yritysluot-
totietoj en sisallon etta
uusien luottotietotuot-
teiden suhteen ilman
olennaisia hinnanko-
rotuksia. Valvontapal-
velu tulee jatkumaar
entista suurempaan
tietokantaan perustu-
en huokeana ilman
perusmaksuja. Paate-
palvelu elektronisine
posteineen lisaently
edelleen voimakkaasti
ilman liittyrnis- j a yIIA-
pitomaksuja. Luotto-
tiedon yrityskohtainen
kehitys- ,  rahoi tus -  ,
maksutapa- ym. tut-
kimus paranee edel-
leen yhdisty'rnisen tuo-
mien liseresurssien
tukemana.

Raimo Jiirvisalo
Suomen Luotonanta-
jain Osuuskunta

Luottomiehet ry:n ja Markkinointi-instituutin kehittama
luottoalan koulutusohielma

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

Koulutusohielman
sisilto ja lakenne
Koulutusohielman suorittami-
nen kest:ii yhden noden. Tut-
kinto koostuu kahdesta ohtatlrs-
ta eteisopiskeluiaksosta ta 7
seminaaripaiYaste, iotka sisilte-
vat luentoia, ha4oituksia ia ten-
tit.

Hakeutuminen
Hakuaika pn $yy 5.9.7992.
Opiskelu alkaa lokakuussa.

JOHDANTOPAIVA

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

sAentely

SEMINAARIPAIVAT 3 pv

2. koulutusiakso
ohiattua etdisopiskelua 6 kk
. vakuudet
. yrityksen korkopolitiikka
. perintimenetelmat
. ulosotto ja konkurssi .
. lr.rorovaikutus ia viestinta

SEMINAARIPAIVAT 3 PV

Ooiskelu toteutetaari monimuo-
tokoulutuksena yhteistyossa
Luottomiehet ry:n kanssa. Luot-
tomiehet ry myontee tutkinnon
suorittaneille oikeuden kelttei
LTs-lyhennette nimensi yhtey-
desse.

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

fff
MARKKINOINTF

INSTITUUTTI
YKS]TOKOUIUTUSKES(US

OPETUSIIAI,LII'UKSEN VALVOMA
AMMATILLINEN ERIKOISOPPILAITOS

Tdiildntullinkatu 6, 00250 Hclsinki
Puh. (9o) 471 6l
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I
Kun haluatte

PAREMPAA'TIEI()A
PERINNASTA

soittakaa alan tdyden palvelun
ammattilaiselle

Asiantuntevaa palvelua kaikissa yrityksenne pe-
rintitoimeen liittl.vissl asioissa:
TP esiperinti r TP-kuluttajaperint:i r TP yritys-
perinti. TP-pankkiperintl . TPJakiasiat r TP-
ulkomaanperint:i r TP-jilkiperinti r TP-perinta-
ohjelmisto r TP-koulutus- ja informaatiopalvelut
r Ulkomaisten arvonlisiiverojen takaisinhakupal-
velu . Re alisointipalvelu.
Vain puhelinsoiton pd:issd!

HTmToPBRINTA oY
Tictoperinti Oy, Helsinki, puh. (90) 156 31

Tamperc, puh. (931) 123 508
TP-Inter national, Turku, puh. (921) 514 453

Biostroke on Suomen ensimmiinen
luontoystdvdllinen kaksitahtioljy, joka
hajoaa vedessd. BioStroke on ihan-
teellinen oljy..vesijeiiihdytteisiin 2T-
peramoomorelhrn.

:{a
Menestystekijii.

Tule mukaan
vakuuskaytdnn6n

ajankohtaisongelmat
-erikoisseminaariin!

Turku Hotelli Rantasioi lkituuri 19.5.1992
Helsinki Hotelli Kalastaiatorppa 26.5.1 992

Ohjelma:
. Asiakkaiden riskiluokitus ia aen vaikutus vakuuksiin

Riskienha inhpeel kkd Juha Pe6le, Postipankki Oy
. Konsernin ia yJilysryppedn kdytanniin vakuuspulmat

Varctuom ai Ma*ku Tam m i nen
. Milloin ja milen vakuuksia kannattaa hankkia

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 Koulutus Oy
Os.maksu: Turku 1.850 mU1.750 mk/1.550 mk

Helsinki 2.250 m1d2.050 mk/l.850 mk

Soita hetija varaa paikkasi puh. (921) 330 425/Paula Penila

vEsFroY$lyfiurfil
PERTTIOOIIOR6UY
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Luottomiehet - Kreditmeinnen r.y.
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SA T]\NOT
Hwaiksr.'t fv 17. I I .1983

Merkitty yhd istvsrekisteriin 6.8. I98S
3 $ muutokset 70.2.1992
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Yhdistyksen nimi on Luotlomiehel -Kre-
d itmzinnen r.y. ja ko Li paikka Helsinki.

Ytrdistyksen tarkoituksena on edisf zizt luot-
toalan tuntemusta ia kehitvstii iiiu-iesta-
mzilld jiis_enilleen esiielmzi -. lieskrist6lu -.1 a
tiedotu s cilaisu uksia vhdiswksen I oirniala;n
kuuluvisla kyqnnylisiski. deuraarnalla luol -
foalan kehityste myos u lkomailla. hafioir-
tamalla kustannus-. iulkaisu-, kurss-i- ia
koulu tustoimintaa sekA antamalla lausuir-
toja ja tekemiilki alaa koskevia aloitteita.

Yhdistyksenvarsinaisiksijriseniksivoidaan 4 S
gtlaaluottoi latla toimivia yksityisiS hen-
kiloitA kaikkialta Suomesta. itiseneksi
plrkiven on jatetteivzi ki riallinen iAsenha-
kemus hallitukselle. Henkil6nl ioka on
pekasteen luotonsaa'ia, ei katsot-a toimi-
van luottoalalla. 

-

H^llitus kisittelee sekd hwziksw tai hvlkZiii
jAsenhakemukset. Jaseihakeiliukseh hyl-
EriAmisen syl,td ei merkitzi poyteki{aan.
Sihteeri ilmbittaa halli tuksi:n"pddtoiksen
f a]rijalte. Yhdistysvoi valitamy-ds kr_urnia- 5 g
ja ki{eenvaihtajajasenie ia sllla voi olla
lrannattajajasenizi. Ehdotukset ku nnia- ia
ki 4eenvaihtaiaiesenista on toi mitettaia
hallilukselle. Jos se puoltaa ehdotusta, se
esittAA ehdotuksen vhdisWksen kokouk-
selle.
Ku,nniajeiseneksi voidaan valil a henkilo.
jolla on erityisia ansioitayhdistyksen tar-
k o i t u s p e r i e n  k e h i t t e m i s e s s e .
Ki4eenvaihtaiaidseniksi voidaan va.lita
ulkomailla vahinaisesti asuvia henkiloitA,
ei kuitenkaan enempAri kuin kolmasosa
(1 /3) koko jesenluvusta. Kanna aiaia-
seneksi voidaan valita kotimainen heiliilo
l ai oikeuskel poinen yht eisd. Kiq'eenvaih -
taJ'a -ja kannal t ajajAdenilld onpuhe- mutta
ei eenivaltaayhdistyksen kokbuksissa.

Jzisen. ioka on iattiinw maksamatta ia-
senmaksunsa 

-kahdelta 
(2) vu odel i  a.

voidaan hallituksen pziAtriksellti erottaa
yhdistyksestri. Sellai3en jrisenen. joka ei
enee toimi luottoalalla. jrisenyys v6idaan
hallituksen pAAtdksellii katsoa paattl'neek,
si.
Eldkkeelle siirtrmeelki izisenelld ei ole id-
senmaksuvelvollisuu tta. Kunnia- ia lir-
jeenvaih tajajasenet eivdt suorita jdsen-
m.aksuja.  Saavutetut  jdsenoi l ieudet
sarr\,'vat.

Yhdlstyksen asioita hoitaa hallitus, iohon
kuuluu yhdeksan (9) varsinaista jdientA,
joista \,'r-losittain yksi kolmasosalt/3) on
erolnorossa. Eromorossa olevaa halli-
tuksen iasenta ei voida heti valita uudel-
leen.
Kesken toimikauttaan kuolleen tai
eronneen hallituksen lAsenen tilalle vhdis-
tyksen kokous valitsee uuden idsenen
eronneen j.iljellzi olevaksi toimika"udeksi.

Hallitus valitsee sihteerin ia rahaston
hoitajan. Hallitus voi valila"mvds muila
loimihenkiloitzi.
Hallitus kokoontuu puheeniohtaian lai
temdn estjmeenii olleisa vardpuhdenioh-
tajan kutsustajaon pziAtosvaltain en. 

-ku 
n

vzihin L€ien viisi (5) iiisentii, puheeniohlaia
Lai varap uheen iohia i a mukaanluet [una dn
kokouksessalSsnA.-
Paetdkseen vaadilaan aina nelirin (4)
jesenen yksimielisyys. \ftdeks€in (9)
jasenen osallistuessa drinestykseen pdd-
t6kseksi lulee se mielipide, iota vrihin^tiirin
viisi (5) onkannattanui. Adi ten mennessii
tasan ratkaistaanvaali an'alla, mutta muis-
sa. asioissa ra tkaisee puheenjohlajana
toimineen:ieini.

3 S

JATKUU
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8 S

s s

1 0 s

Yhdis$ksellA on luottoalan neuvottelu-
kunta, johon vaiitaan yhdisffksen halli-
tuksen puheenjoh la jarr  l isdksi  enintaan
yhdekszi  n (9) luottoalal la ansioirunul ta
henkiloa. Luottoalan neuvottelukunnan
tehtavena on antaavhdistvksen hallituk-
se1le neuvoja ja asiantunti;alausuntoja
yhdistyksen t oimialaan ku uluvissaasioissa.
Neuvottelukunnan puheenj ohtaj ana toimii
yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja.

Yhdistvksen nimen klri oittaa hallituksen
puheenl ohta.l a tai varaf uheenjohtajajom-
pikumpiyhdesszijonkun hallituksenj Zise-
nenKanssa.

Yhdistyksen varsinaisla kokouksia pide-
taain \.uosittain kaksi. kevzitkokous touko-
kuun loppuun mennesse ja s5ryskokous
m a r r a b k u u n  l o p o u  u  n  m e n n e s s a .
Kokouksen ajanj a p-aikan mzizirAei. hallitus.

Yhdistyksen kevAtkokouksessa kasitel-
lAdn 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 vahvistamises-
ta j a vastuuvapauden myontamlsesta

5 kiisitellziAn muut hallituksen esitt:imAt
tai iZisenten ennen edellisen maaliskuun
viimeistA pziiveia hallitukselle kirj allisesti
ilmoittamat asiat.

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-roroisten sUaan

5 valitaan seuraavaksir,uodeksihallituksen
jasenista hallituksen puheenjohtaja ja
varapuheenj ohtaja

6 vaiitaan seuraavaksi r,rrodeksi kaksi [2)
tilintarkastaj aa ja kaksi (2\ vara-
tilintarkastaiaa

7 valitaan seuravaksi vuodeksi iiisenet
luottoalan neuvot telukuntaan 

-

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) jasen-
ma?i.rasta on sellaisen kokouksen kokoon
kutsumista eritvisesti ilmoitettua asiaa
varten hallitukselta ki4alhsesti p11-tan1't.

Yhdisfrksen kutsuu kokouksiin hallitus.
Kokouskutsut on ldhetettAvA iiisenille kir-
ja l l isest i  v i imeisleen kymmenen ( lO) pi i i
vAA ennenkokousta sil1e osoitteella. i onka
jZisen on yhdistyksel le i lmoi l tanul  ta i
julkaistava yhdislrksen kokouksen pei.A
toksen mukaisest i  sen maaraamassa
sanomalehdessa tai sen maa-raamissa

1 2 S

salomalehdissi samassa aj assa.

13 $ Yhdistyksen kokouksissa suoritetaan
zliineslrkset avolmina, ellei joku osan-
ottaj ista vaadi sulj ettua lippuAenesq/sta.
Asiat ratkaistaan yksinkertaisella Adnten
enemmistollA. ellei sddnnoisse toisin
mauirata. Kunniai asenen valituksi tuleml-
nen edellvttdd. 

-ett:i 
vzihintAAn kolme

neljasosaa (3/4) kokouksessa arinetuista
aenista on hdntd kannattanut. Aiinten
mennessd tasal ratkaisee Duheeniohta-
jan ziaini .  vaaleissa ja sul jetuin i ipuin
aanestetteessa arpa.

14 $ Yhdistyksen tilit laaditaan ja paatetaan
kalenteri\'uosittain. Yhdistvksen tilit ia
muu I hallintoa koskevat asiakiriat oner-n6n
huh t i kuun  15 .  pz i i v r i z i  l ubvu te t tava
tilintarkastaj i1le, 

- 
j oiden tulee antaa

tarkastuskertomuksensa hallitukselle
ennen huhtikuun 30. paijvazi.

15 $ Nziiden sii2int6j en muuttamista koskevan
pEiAtdksen on voimaan tullakseen saavu-
tettava vAhintzi2in kolmen nelizisosan (3/
4l  enemmisto kokouksessa 

-annelu 
ista

eeniste. SiiZint6jen muuttamisehdotus on
esitettAvd kokouskutsussa.

16 $ PAAtos yhdistyksen purkamisesta on
tehtAvA kahdessa viihinti:in kahden (2)
kuukauden vdliaj oin pidetyssa kokoukses-
sa, joista toisen tulee olla yhdistyksen
va-rsinainen kokousja kummassakin pur-
kuehdotuksen on saar,rrtettava viihintAiiLn
kolmen neljdsosal (3/4) enemmist6 an-
netuista a:inisti tullakseen kokouksen ntizi-
tdkseksi.

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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