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Suomi on pelimiesten luvattu valtakunta. Pelaafirme sellaisilla panoksilla, ette koko yhteiskunnan peruspilarit
tutisevat. Pelaaminen omalla ja vieraalla paeomalla alkoi
l9SOJur'un jiilkipuoliskolla. Peliin osallistuu niin yhtioita
kuin yksiryishenkiloitetin.
Kaikkihan me muistamme,
kun )ritysten kaupparekisteriotteiden toimintakohtiin alkoi ilmestya viimeiseksi toimialaksi arvopaperikauppa. Ei
ole mitaairl merkiq/stii. si[a, onko ]-ritys varsinaisesti esim.
nakkikioski. Arpopaperikauppaa tehdeiir siinA si\'.ussa
mal{karan ja sempyliin vdlissa, ainakin kaupparekisteriin
tehd]'n toimialailmoituksen mukaan.
Tainepdivdne tiediimme mite pelaajille on tapahtunut.
Osa osasi irrottautua arvoDaDereistaar seka kiinteisto
omistuksistaan h]'visse ajoin ja qAq-ivet kohtuullisiin
voittoihin. Suurimmalle osalle iski pelihimo, ioka sokaisi
heidei Levsin. Tulevaisuus nevtLi musuiseila. Tilanne
naltti nii; hienolta, ette kannaiti lainata rahoituslaitok
silta rahaa Delaamiseen. Voiton mahdollisuus oli todella
h1ruii.Rahaa suorastaan qrlrytettiin mainoslauseella: "Irylla
n)'t kannattaa ostaa sita ja sita, sen arvohan on noussut
-io viisinkeftaiseksi".
Suuin osa pelureista ei tullut ajatelleeksi sita, ette
arvoien nousulla saattaa mvos katto tulla vastaan. Suurin
osa pelaajislapamau I {i pddnse pelisalin kal loon sellaisel
l a v a r r h d i l l a e t t ; t a i l l s i i n Am e n i .
Seurauksena oli pelaajien konkurssikiene, josta seu
rasi rahoittajille valtavia ongelmia. Rahoittajien ongelmia
kifuhtivat auttamaan ne pelaaiat korkeal<orkoisilla talle
tuksillaan, jotka olivat aik-alaajr osarneet ajoissa luopua
Delaamisesta.HeidAnDanoksensaeivdt klritenkaan riittdh e e t . v a a n p e l i n m a k d u m i e h i k s io v a l j o u l u n e e l m y o s n e
l a h o [ . j o i l l ae i o l e o l l u l o s u u ( t a p e l i n k u l k u u n .
Miia olemme oppineei?Pelikenlenvalitsevai ne. joilla
on Deaomia. Viime aikoina Delin kohteina ovat olleet
valuutat j a arvopapent.
Euroopassa horjutetaan \.uoronperean eri valtioiden
valuutloja. josla on oilul seurauksena valuuLtojenarvon
laskua sekd monien valrioidcn kcskuspankkien Lalouden
heikent\-minen.
Meiile Suomessa pelattiin markan ulkoinen arvo alas
ja Suomen Pankki tyhjaksi. Nlt kun talletuskorot ovat
laskeneet, on pelikenteksi valittu arvopapedpdrssi. Siela
onkin tzil-Ia kesana nahtv io huimia osakkeiden arvon
nousuja. Pelaajille kelpaavdt sijoituskohteiksi perati valtion tukemat rahoituslaitokset. Silla ei iuuri taida olla
merkitysta mihin
merkitysta
mihin raha
raha menee,
menee, koska
koska arvopaperipdrssista
ei ainakaan
ainakaan vielai
viela toistaiseksi
toistaiseksi ole
ole saatu
saatu vetoapua
vetoaDua teollisuu
teollisuu
investointeihin.

Saa nahda. kuinka

kor

kealle osal<keiden arvot talla kierroksella nousevat. Mika
on loppu tu Ios? Kauanko sijoittajat jatkavat lalla pelikenLalla?Seuraavapelikentla saattaa olla kiinleistdl. ioiiden
arvot ovat nlt alhaalla. Ensi \'.rronna uusiin kiinteistoihin
kohdistuva irvonlisavero tulee todenn:ikoisesti nostarnaan
mvos varhojen kiinteistoien hintoja. Voi olla, etta emme
o16oppineeimi&idr. Peliir on iatkuttava.
Mikko Kallankari
Paatoimittaj a
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PALVELUAw
Sanomo,lehtien
otsikoissq. roiskuuat
konkurssiuutiset
kiitkeviit to.okseen
Iuottokoupan
ongelmien todelli.sen
gtimen.
Konkursseista ja
muista sgistfl johtwat
luottotappiot ovqt
uain gksi
uiid.estoistaosq niistii
knstcnnuksista, joita
gritgksille aiheutuu
qsio,kko:ille
ngiinnetgstii
maksuojastajo
moksujen
uiiuiistgmisestii.
Tiimii sidotun
piiiioman
korkokusto;nnus ei
niig otsikoissa.

Luottokuluista
kuoleman kierre

Asiakkaiden Iuottouedot tarkistetaan t,inai:ilr usearnmin
kuin aiemmin. Maksuviiveisiin reagoidaan nopeammin
kuin ennen. Ja kun viimeinenkin karhukir]'e on ja:inyt
vaille vaikutusla yhe useampi
saaminen siirreta:in perimistoirnistoille. Samaan aikaan,
kun sidotun pdAoman korkokustannukset kasvavat kiivasca vauhtia. oval myds perinndn kustannukset kasvaneet.
Kaikki edellei kuvattu muodostaa arvaamattoman kuoleman kierteen. iosta asianomaisten tulisi byrkia pikaisesti irti. Velkoj ayritykset itse
ovat avainasemassa, mutta
oman osansa tilanteesta saavat kantaa mvds Derintaalan
vritvkset.
Perint:ialatla on havail.tavissa kaksi voimakasta trendie. Nekyvin trendi on uusien
yrittajien synty. Monasti ndmd
Kun yritys laskuttaa asiakasuudet yritykset syntyvat alan
taan. kvse
on luoton antamiulkoouolelta tulevien toimes-Maksuaika
sesta.
merkitsee
ta s6n yleisen oletuksen vapiiiiomakul uavastaavall a ajaJ- rassa. ette perinniiLnharjoil tata. Jos maksu myohAsryy.
minen on vaikeina aikoina
kauppaan sidottu pziZioma kultakaivos. Alaa ia asiaa tunmaksaa entistii enemmdn.
tematon toiminta-on tiillZi kuAsiakkaille myonnettavesten mile witvstoiminnal
aluta maksuajasta ja sen ylitykeella tahdnsd vksinomaan vasestd aiheutuvat kustannukhineollista.
set ovat karvas kalkki r,ritvkToinen trendi on hintakilsille, ioiden toimialaair liropailu.
Monet perinteiset ja
tonanioa ei ole kirjattu.
su uretkin perinl ealan )'ri tyk-

set navttavat luottavan palvelun nihelishinnan aleritamiseen ki lpailukeinona. Mvos
tZi{ne trehdi on selcl lvhvi:la
ettri oitkriLlltitrihtaime a dlalle
ja aslalle vanrngoKsr.

Nimellishinnat ja
todelliset
kustannukset
Perintdtoimen menest5rkselle
on vain vksi luotettava mitta.ri:
tulos. On yhdentekevdd maksaako palvelu nimellisesti
markan vai miuoonan, jos se
ei tuota mitriiin. Kalliiksi halDakin muuttuu silloin. kun toiineksiantaj alle tupsahtaa lasku tuloksettomasta toiminnasta.
Ja tassapa onkin se alan
hiipive harmi. Vaikka palveluiden nimellishinnat laskevat,
on toimeksiantaiien maksettavaksi tulleiden"perinnrin ku luien miiiird kasvanut. Perinndn kustannukset eivAt olekaan vdhentrmeet.kuten hintasotaa kayrien toimistojen
mpntipuheista
voisi dkkiselt2irin otaksua.
Tlrtin voi tellakin alalla ottaa sisadn hinnalla Inill.i hyv€insa, mutta tuloksen tuottaminen maksaa aina. Jos sisddn saatava raha ei riite tuloksia tuottavan toiminnan
kuluien kal l"amiseen,toirnin ta tulee tavalla tai toisella stlDeuttaa sise:in saatavan rahan mAiirririn.

Massaperintd ei
endd tehoa
Alan salassa oidettv taikasana on jo pitkiihn ollut massaperint2i. Tietokoneel narskuttavat tietokantoihinsa noi ailien ! matemaattisella
tZism:i1i,
rr..
llsjryoe||a perlnraKrrJeltaJa
maksamismddrayspapereita.
joita posti kan{aa t ukuttain
sinne tenne. 15.OOOmarkal
yritysperil Liiviisaa saman kohtelun kuin mv6hiissd oleva lehtimaksu.
Tarkkaal vakioituien kaavojen mukaan etenevd perintA
toimii kohtuullisen hr,-vin vakaissa taloudellisissa- oloissa.
Nlt on toisin. Kun velka tai
mydhdssdolevamaksu ei endd
ole minkziainmoinenhdoed tai
kummallisuus. oerintzitbimrston standardiin sanoitettu
uhkaus ei enae seisauta vastaanottai- an verenkiertoa.
Kun perintapalveluiden
hinnat on Dudotettu alas. ei
perintetoimistoilla ole enAAvaiaa muuhun kuin anlaa ndiden suhteellisen suurten saatavien seikkailla sulassa sovussa lq,'rnmenien tuhansien
pikkuruisten piensaamisten
seassa.Tiillainen huumori jeai
toimeksiantaiien maksettavaksi.

Maksuehtojen venytys
on huono
kilpailukeino
Tama vaite haasteenamme
paasemme parannuksen tielle. Luottomr,'rmniste aiheutu
vien korkokujuien ia perin takust-ann ust en- aldnthmincn
kaynnistyy myyntitapahtumasta. Vastoin yleiste oletusta maksuehtoi en veruttdminen
on kehno kiipailukeino. Jos
tuote ia toimiiusvarnuus ovat
n)'!'raJa n Infa olKea.vol m}Tla
maksuehdoista.
Deettea
Monilla toimialoilla kAtersalennukset ovat varsinainen
riesa. Useimmiten keteisalennus ei edes ole "palkinto" nopeasta maksusuorituksesta.
Tosiasiassa kateisalennus on
valeasuun Duettu tavara-alennus. Ruotsissa kAteisalennuksista on luovuttu lAhes kokonaan. Suomessa on luottokaupan kannattan-russvisti
paasrava saJnaan. Jos m}lmtimiehel iakavat'kziteisalennuksia" oina-aloitteisesti ilman

asiakkaalta t ulevaa signaalia,
kalnattaa tuotteen hinlaa tarkistaa alasoiin.

Vanha, hyvii asiakas

aiheuttaa pahimmat
luottotappiot
Luottoriskin hallinta alkaa
monessa vritvksessd olla organisoitui ja kunnossa. Riskin tunnistaminen tuottaa sen
siiaan edelleen vaikeuksia. Ei
ole harvinalsta. ettA witvs nakee itsensA konkursiiinilmarr
vhtAdn rekisteroitvd maksuh:ifiol,i. Useimmiten )Titykset kZiLrsivAtsuurimmat luottotappiot kategoriassa "vanhat
hywAt liikekumppanit".
Luottotietojen ja reskontran seuranta ei enAi riitA. Luotonvalvonnan tulee saada ]'ri tyksen kentaltii liikkuvalta
henkilostoltA i atkuvasti tietoa
asiakasyri\rk"sista. Myos niita
koskevista huhuista. Huhut
osoittautuvat vlensZi liioitellulksi. Valitetiavan usein ne
ovat kuitenkin oikeal suuntaisia.
Mvos saata\den DerinnassAwi-tvksellA on mahdollisuus
nykyaikaistaa omaa perinteensej a ve tta:i tarpeettoman
perintatoimistoj en k iyton kustannukset. On neet muistettava. ettA asiakassuhde maustuu perintetoimien yhteydessA aina jdnnitteillA.
Monikaan maksuviivAstys
ei ole asiakassuhteen purkautumisen arvoinen asia. Tehokas. mutta velallisen kasvot
seil),1lzivzi
perinta ei aina parhaiten onnis(u Derintatoimistolle siirrettvnA. Jos lritvkselle on kaltos;ean tietoiseiti sen
vksilollisiin taroeisiin kehitetiv asiakassuhdetta vahvistava Derinlamalli. se voi olla naina peivina jopa yrityksen kitpailuasemaa vahvistava teki-

Yhii useammin
velallinen varaton
Joskus saatavaioudutaan siirtiimiiAn periniatoimistolle.
Asiakkaal kannalta alan oalveluissa on paljon parantamisen varaa,
Tarkoilus on. ette Derinte
toimisto perii kustannuksensa velallisella. Jarkeenkaypezion siis valita toimisto.ionka h in nat riillaiveltodellisuu-

dessa kattamaan tulosta tuottavan Donnistelun aiheuttamat
kulut. 'Kal1iin" toirniston kAltteiZin kustannukset ovat vrio
silasolla "halvan" toimiston
kustannuksia alhaisemmat,
ios "kalliin" valinnut toimeksrantala .loutuu narvemmrn
itse perinnain maksumieheksi.
Perintatoimiston valinta on
tArkeee mvds siksi. etta luottotappion riski onyleensA kasvanut jo kohtuulliseksi silloin,
kun toimisto toimeksiantonsa
saa.
Luottotappioiden estemisessa perintatoimistojen merkitys on perinteisestikin )Tn
mzirretty tdrkeziksi.
Saanen
alleviivata tate seikkaa muutamalla lulrrlla.
Jos yritys,
jonka voittoprosentti ennen
varauksia ja veroja on keskimaerin neljan prosentin tasolla, karsii 5O.00Omarkan luot
totappion, joutuu mw'ntiporras askartamaan kasaan
1.250.000 markan lisiml'vnnin valn tuosta yhdestA hiot
totappiosta aiheutuneen aukon paikkaamiseksi. Tehokkaan oerinndn merkitvstA ei
enemriralti tarvinne koiostaa.
Viela vuosi sitten tehokas
oerintui tarkoitti suoraviivais
la laskun perint.ietarpeentullen tuomioistuimen kautta
ulosottoon asti. Tainaan tiedelAiin. ellA tuomioisluimel ja
ulosottokoneisto ovat tukehtua tavaraalsa. Yhd useammin velallisettodetaankalliin
prosessin peetteksi ulosotto
mielessi varattomiksi.

Ja lopuksi
Joulukuun alussa voimaarrtuleval alioikeusuudistuksen
toivotaal nopeuttavan ja yksinkertaistavan saatavien oikeudellista perintdA. Maksamismzi:ir:ivs ia lainhaku kumotaan. KAl4toon tulee SANTRA-I iedonvZililysjarjestelme.
SANTRA on Valtion tietokonekeskuksen keskuskoneelle rakennettava "postij iirjestelm:i",
johon tulee postia file transfer
-siirtoina 70 karaiaoikeudesta
ja perinledsuoriltaviltaasiakkailta. Kaikki halukkaat voivat liittye jerJ'estelmaen. Ensimmaisen kuukauden aiaksi
"koekaniineiksi" on luoautunut muutama oerimistoimrsto.

PALSTA
Kulutusluottojen
sflflnniiksiin ehdotettu
muutoksia
Oikeusministerion asettama kulutusluottolainsaedanndn tarkistamistoimikunta lu or,'utti
mietintonsA maaliskuun looussa. Huhtikuussa se o1i lausuntokierroks-e1la. Lausuntonsa
antaneiden joukossa oli myos Luottomiehet-KreditmAlnen ry.
Mietintd sisaltae ehdotukset takaaian ia
vakuuden asettajan aseman parantamisekJi.
Muut esit5rkset koskevat luottojen markki
nointia, kuluttaj an maksuviivest5misen seuraamuksia, perimismenettelyd, saatavarlva]lhenemista. luottotietoien rekisterdintia seka
tilinhaltijan vastuuta luotto- tai pankkikortln
vaarinkavtosse. Ehdotukset koskevat varsinaisten liulutusluottoien ohella muitakin kuluttajille ta4ottavia luottoja, kuten asunto-,
opinto- ja muita pankkiluottoja.
Toimikuntaesittaa, ettaluotonantaiilla olisi
velvollisuusnoudaltaa toiminnassaanhwdA
l u o l o n a n t o t a p ajaa o l t a a h u o m i o o nk u l u t t a i an etu. TAstAiohtuen luottotietorekistereiden
kin siseltoe piteisi voida laajentaa. Luotonan
tajalla pitAisi o11amahdollisuus nykyistA laajempaan luotonhakijaa koskevaan tietoon ta
mAn maksu\nystii ja luottokelpoisuudesta.
Ehdotuksen mukaan luottotietorekisterei
hin voisi tallentaa tiedot maksamattomista
luotoistajavoimassaolevista takaussitoumuk
sista seka verotetut tulot. Luottoa koskevan
tiedon saisi rekisterdidii, kun luotto on myonnetty, ja takausta koskeval tiedon, kun sitou
mus on annettu. NAitii tietoia saisi luo\,.uttaa
ainoslaarrpankeilleja muille luot tolailoksille.
Tietosuoialautakunta voisi lisdksi antaa lu
van luo\,uttaa tietoja myos sellaisille yhteisoilIe, jotka huomattavassa mAdrin myontavat
luottoja kuluttajille. Kysl'rnykseen tulisivat
lAhinnai suurehkot luotollista v:ihlttAiskaunpaa ha4oillavar yritykser. kuren oljy-yhri<it.
autoliikkeet ja tavaratalot. Rekisteroid]'n oikeuksien turvaamiseksi naiden luottotietoien

luovutuksesta olisi aina ilmoitettava mvos re
kisteroidylle itselleen.
Kuluttaialla olisi esitvksen mukaan oikeus
mAArAajas6a peruuttaa lirottosopimus, j os hAn
sooimuksen tekemisen iAlkeen ilman omaa
slitaan joutuu odottamiatta maksuvaikeuksiin. Esi\rksen mukaan saatavat, joita elinkeinonharjoittajalla on kuluttajalta vanhenisivat
nykyisen lrymmenen vuoden sijasta kolmessa
r'rrodessa.Vanhentumisen voisi keskelttaa va
paamuotolsesti, mutta keskeyttZinyt toimenDide tulee navttae toteen. Vanhentumisaika
koskisi paitsi luottoja myos muita kulutushyodykkeen luor.Llttamiseen perustuvia saa
ta!'Ia.

Luotonantajan olisl annettava takaajallej a
vakuuden asettajalle tietoja sekZi velallisen
maksukvwstEi ettii siitA. mihin hen takauksellaal riikeudellisesti sitoutuu. Tietoj en antamatta jiittAminen voisi johtaa takaus- tai vakuussitoumuksen sovitteluun. Esltvksen sAdrllon antanokser koskevat vain yksifyishen-ki
mla takauksia ja vakuuksia.
Myos perimistoiminta tulisi esi[rksen mukaan saada kuluttajansuojalain piiriin. H)-van
perintetavan tal kuluttajan kannalta sopimaron meneltely olisi kiellettya.
Toimikunnan mietintoon liittyi eriavia mielipiteita: Tietosuojavaltuutettu ja Suomen Kuluttaialiitto totesivat. ettii luottotietorekisterien laaj entamisella puututtaisiin talpeettomarr
laaiasti luottosuhteensa hoitaneiden kuluttajien yksityislyden suoj aan. Luotonantajia edustavat tahot taas katsoivat, etta useat esltykset
liseisivetperusteetl.omastikustannuksii. jot
ka viime kAdessA tulisivat luotoantaiien kaik
kien asiakkaiden maksettavaksi.
Helena Pahlman
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LUOTTOTIETOTOIMINNASTA
YIIDENTWASSA
EUROOPASSA
aa

aa

Kauernpaa kois,ottunq
E;urooppa ao:ikuttarr selkeiiltii kokonoisuudelta.
lf,,un am.erikkalo:inen luottopiiiillikkii
tilaa
luottotiedot hollo:nntilo;isestq ghtiiistii,
hiin luulta u asti ajattelee tilqa v ortsq tietoja
euro opp rrloisestc gritgksestii.
Afiiq;n kuten mekin tilaqmme
c:merikkrrlo:isicr luo tto tietoj a.

Toimitusjohtaja Ari Iskanius
SUOMEN LUOTTOTIETO-OSUUSKUNTA

Liihempi Larkastelu paljastaa kuitenkin. ette erot Euroopan eri alueiden. valtioiden ja
j opa valtioiden osienvrilillzi ovat
melkoiset. TAmd pAtee
mv6s
luottotietoalalla.

Toimistoja
liiytyy
Suomen luottotietomarkkinat
voi - ainakin tAllA hetkellZi esitellii parissa minuutissa.
Kaikkialla asia ei ole niiin Vksinkertainen.
Esimerkiksi Italiassa on vli
viisisataaluottotietotoimist6a,
ja yksistaZiri Milanosta voi loytiiii
yrityksiri,
'iotka\'rnmenittaiin
vaihtelevilla menetelmille kereevetja myyvet alan tietoa.
Jotkut toimistot pyst)'vat
tarl'oarnaan varsin aj antasaistaja laadukasta palvelua - osa
myds on-line-palvelua. mutta
osa yrityksista ei juuri voi ke8

huskella otiivitvsten tuoreudella.
My6s Esparrjassaja monessa muussakin maassa luottopa:ilik6i1le ja luotonvalvojille
on tarjolla melkoinen joukko
vaihtoehtoisia tiedonta4oajia.
Barcelona voisi varmasti
kilpailla menestyksellii.jos valittaisiin EurooDan luottotietokaupunki. Sie[a on vli I50
alar to^imistoa. Joukkooir mahtuu monenlaistawittaiAA. Luotettavien ia laadfukkaiden toimistoien 1-6vtaminen
vaatii kokemulsta.

Alalla myiis

suuryrityksie
Luottotietotoimistoi en koot
vaihtelevat suuresti. Suurimmat Eurooppalaiset yritykset
ovat melkoisia ty6llisliijiii ja
saattavat toimia useilla paikkakunnilla ia useissa maissa.

Esimerkiksi saksalaisella
Kreditreformilla
on yli 25O0
ty6ntekijazi ja noin l5O konttoria Keski-EurooDassa.
Osa suurista alan yrityksisle on toisaalta keskittiinyt
toimintansa yhteen konttoriin
maata kohden.
Pohioismaisilla toimistoilla ei yleensii ole useita konttoreita, tai niite on korkeintaan
muuLama. Luottol ieto(oimislojen ),ritysmuol o ja toiminnan tarkoitus vaihtelevat
mvos. Osa alalla toimivista
yrityt<sista on yhdistyksiri tai
osuuskuntia, ja osa taas puhtaasti liikevoittoon Dvrkivie
kaupallisia yrityksia. Jotkut
vhdistvkset kuuluvat lisziLksi
iiittoorl, joka hoitaa yhteiset
asiat ia usein mvds ulkomaankauo"an. Asiakkaat oval siis
jasehine yhdistyksissa, jotka
kuuluvatj :iseninri liittoon, j oka
viilitl Ziii lieloja toimistojen va-

lillA. Suurimmissa liitoissa irisenyhdistys Ien j 2isenm?iiir?ibn
yli lOO OOO.

Tietojen sisdltii
vaihtelee
Luottotietoj en siszilt6 vaihtelee maittain. Perinteet ia lainsiiiidiint6 ovat tiirkeimririit eroja selittriviit tekijiit.
Joissakin maissa rekisteritietoa on saatavilla paljon ja
Iuottotiedot voidaal useimmiten oerustaa sen varaan.
Nain on Lilanne varsinkin
Ruotsissa, iossa on samant,T?pinen oikeudellinen perinne ia lainsdiidtinto kuin Suome-ssa.multa kziylento on aivan lolnen.
T inpeatdstietoj enkin saatavuus vaihtelee.
Tietoa tarvitsevien luotonan taj ie n kannaJ ta parhaitaj iirjesteMa Ienee se, etta mikai-ll
tiLnpaetostietoja ei ole loimi[ettu viranomaisille kahdeksan kuukauden kuluessa tilikauden paett)'misesta yritys
asetetaan sen kummemmin

asiaa ihmettelemetta selvitvstilaan. Tiedot oval tiillA syst"eemilki kihes aina saatavilla.
Suomessakaupparekisteri
on tehostanut toimintaansa,
mutta lainsZl2ltiiiiin antamat
puutteelliset mdhdollisuudet
ehkeisevet oleelliset parannuKset.

Eurooppalaista
yhteistoimintaa
Luottotietoalan urosittainen
paetapaaminen on EurooppaIaisten )'ritystietotoimistoj en
liiton (FEBIS) kokous syys-lokakuussa. Febiksen tarkoituksenaon vdlit(dd lietoa eri maissa vallitsevasLa tilanteesta
luottotietoalalla, sekA pyrkiA
vaikutlamaan alan loimintamahdollisuuksien edistZimiseksi Euroooassa.
Samalla kokous on tietenkin myds mainio tilaisuus tavata alalla toimivia ihmisia.
Euroooarr kulutusluottotie totoirnistoilla on oma yhteenliittlrne (ACCIS). Sen tarkoituksena on helpottaa tietojen

vrilittAmistii Euroopan sisrilki,
sekii vaikut taa tietosuoia-asioissa tehtAviin pZiiit6ksiin.
Kulutusluottotietoyhti6t
ovat h1ruin erit yppisia. Osa
on puhtaasti kaupallisia )'ri ryksie. ja osa taas toimii esimerkiksi valtion oankin vhteydessA.
Pohjoismainen yhteistyd
luoLtotieLoalalla on varsin vilkasta.
Pohjoismaisilla toimistoilla on Febiksen lisAksi oma Pohioismainen luottotietoneuvosion (NORDKREDIT) kokous kesd.kuussa. Nordkredit keskittw alaa koskevan lainsAAdiiLnriSnseuraamiseen,sekii mark'
kinatilanteen ia uusien tuotteiden analyso'imiseen.

TALOUSRIKOSSEMINAARI
Aika

Torstai 9.9.1993 klo 13.0O- 16.00

PaikkaTUKOn pZtrikonttorin auditorio 2 krs.
I 3 (Runsaasti paikoitustilaa)
lropajankatu
Hinta 25O,Seminaarissa luennoivat sekA rikospoliisin edustaja
ettA rikollisuutta tutkinut tutkija.
Ilmoittautumiset Ulla Salmiselle puh. (90) I4B B6f
6.9.1993 mennessa.
Tervetuloa
Luottomiehet ry.
koulutustoimiliunta

I

LUOTTOMIEHET
PASIII\N

POLIISIruSSA
Teksti: Siru Syrjiilii

Kuvat: Pertti Nykdnen

Ilnan uapaaehtoisesti
suunnisti viitisenkgmmentii luottomiestii
ja -naista Pasilqn
Poliisitalolle
huhtikuun 7. piiioiinii.
Kgseessii oli jo perinteeksi muodostunut
keuiitexcursio - tiilki
kertrra tutttstuminen
Helsingin riko spoliisin
talousrikostoimiston
toimintqrrn.
Talousrikostolmistonj ohtajaI,
rlkostarkastaia Jouko Salon
ia vllkomisarib Pertti Kaukon
ierwetulotoivotusten ia taron
esittelyn j ailkeenpuheenr,.uoro
luovutettiin rikoskomisario
Martti Puhakalle. ioka luenn o i k i i n n o s l u n e e l l ek u u l i i akunnaliepetosrikoslentu tkinnasta.

Rikosko ''aisario M ar t ti Puho.kka
Dit iifi r iiss ii mieleft kiinto ista lueft to aaft

Talousrikostoimiston

Johtqia" fikoato,tk(Istqi'q. arouko s,o,lo

Ylikomlsdtio

Perttl K.lrrko

Luottopetosten
tutkinnasta
Martti Puhakan mukaan erilaiset petostlyppiset rikokset
eli ns. valkokaulusrikollisuus
on lisiiiintynyt ja tekomuodot
muuttuneet iohtuen paliolti
yh teisku nnas-sa tapah lurieista muutoksista.
Talaisiin
muutoksiin kuuluu rahansaannin vaikeus ja helppous.
Muutama vuosi sitten rahaa
oli paljon ja todella helposti
saatavissa. Site tuntui saavan melkein pyytAme tUikin.
mihh tarkoi tukseen tahansa
ja kuka tahansa. Tiirniin huomasivat huii aritkin. Pankkehin ja rahoituslaitoksiin
kohdistui tuolloin suuri maara rikoksia, jotka tyollisftivat vielai
tiinii ptiivrindlin petosj uttujen
tutkiioita.
Menneen nousukaud-en huuma on siis viele-

kin nehteusse.

Helsingin rikospolii sin talou srikostbimis tonl utuista oli
muutama vuosi siiten 1O-2O
o/orahoitusyhtioihin kohdistuneita erilaisia rahoituspetos-

juttuja, jotka enimmikseen
liittyivat auto- ja venekauppoien rahoitukseen. Rahansaannin tlristyttya seurasi tilauspetosjuttujen aalto. Huijareiden joustavuutta osoittaa
mv6s vhtAkkiii esiintulleet ns.
etirmdksuoetokset.
Kun rahoituslaito-sten hanat sulkeutuivat, monet yrittaijat joutuivat taloudellisiin vaikeuksiin.
Tiistd ns. hAmeirAmiehet keksivdt tariota vaikeuksissa oleville yritiksile halpakorkoista
ulkomaista lainaa pitk:illzi
maksuajalla ja ilman vakuuksia. Lainansaanti edellvtti kuitenkin yleensri eturiraksun
maksamista, Kvseessd olevat
lainasummat bvat vleensi
mahtavia, iolloin toiniituskulu-etumakiutkin
ovat kymmenii tai satoj atuhansia markkoja. Tlypillisessa tapauksessa lainan vdlitteijfl hZiipyy etumaksun kanssa ja yritteja
menettee panoslamansa rahat.

Huijarin
muotokuva
Martti Puhakan mukaan huiiarille on ominaista, ettii hiin
ioimii yksin. Useimmiten huijari on miespuolinen. Kun huijarin on petoksen tunnusmerkkien mukalsesti erehdytettava
toista henkilda ja saatava tessA aikaiseksi erehdvs. omaisuuden disponointi-Ja omaisuusvahinko, on huijarin pystl'tl iivZi herdt tiiLrniiiin riitkivAsti luottamusta. Erehdyttrimisessii huijari saattaa kayttria
lehtee tai muuta tiedotusvrilinettii.
HuUarissa on aina tietty
merire neyttelijen kyky* han
elAytSlzrooliinsa niin vahvasti,
etta lopulta itsekin uskoo juttuihinsa. Kiinnl i ouduttuaankin monet huijarit eHvet pitkd.dn omaksumassaan roolissa. Huuari on myds moraaliton, tunteeton ia varsin sa: imrit<in uhreiian
kohtaan.
Niimi ominai3uudet on todettu myds tieteellisesti.

II

Huiiarin toiminta on uhrin
kannalta tuhoisamoaa kurn
i onkun muun omaisirusrikok-sen
uhriksi joutuneen.
Jos
varas vie auton, vakuutus korvaa pahimmat vahingot, mutta Detoksella viefua autoa ei
mifaan vakuutus-korvaa.
Usein huiiarit kiivttzivat
erilaista rekvi"siittaa uskottavuutensa parantaniseksi. Hienot kiyntikortit,
auto, toimitilat kuuluvat kuvaan. Kaikki
on luonnollisesti hankittu veIaksi.
Kun huijari sitten on jeenvt kiinni rikoksestaal. on
Martti Puhakan mukaan huriarin henkilo otettava huomibon hiintA kuulusteltaessa.
Kuulusteliian on huomioitava. etteivai huiiarin luonteenpiirteet muutu-kiinnuou I umisen idlkeen, vaan hdn on edelleen sama henkil6 kuin rikoksia suunnitellessaan ia tehdessZiiin. TAhdrl kuuluu oleellisesti. etta huijari pyrkii huijaamaan kuulustelijaa. Muutenkin petoksen tutkinnassa
on paa ploefrava Kyrmana. Asroita on pengottava ja tu tJrimu styo Liitehteva kiireetdmasti. sille Detoksissa t6rm:iLii: 1
usein kokonaiseen rikosq,yhteen.

kistamasta vritvksen taustoja. Paasyikdi Marttl Puhakka
toteaa kokemattomuuden ja/
tai ahneuden. Sanonta "ahneella on p...nen loppu" sopii
hvvin suureen osaan huiiareidbn uhreista. Kun kauballinen kitpaitu on kova, ja Siitys
ryhtyy kasvatl amaan mlynnin
volylrnia, on huUatuksi j outumisen riski erityisen suuri.

Luottorikosten
ennaltaehktiisy
Petosten ennaltaehkiiisr,'vn on
Martti Puhakarl mukadir olemassa yksinkertaisia keinoja:
mielletaen riski, seluiteteen
luotonsaaian taustat esimerkiksi puhelinJuetteloslaja pyydetii€in ku ittaus tavaraa luovutettaessa.
***
VerikkaZin ja opettavaisen luennon jzilkeen kuulijakunnalla oI tilaisuus seurata Doliisin
tyoskentelyA hAlytyskeskuk-

sessa Jouko Rytkosen toimiessa oppaanamme. Lis?iksi
tutustuimme teknisessd toimistossa rikosvlikonstaaoeli
Kari Laattalan- opastuks^ella
mm. siihen. miten sormenielkia tutkitaan.
Kevntirrune
huiDennuksek.
.
i
.
^
,
i
.
.
r
,
.
,
sl .rlelslngrn ['o|lrs||aurajren
kuoro kiivtti hari oitusiltaansa
hvddvllis-esti esi"ttamalla meilki oliielmistoaan.
Ky)'neleet
eivAt olleet kaukana.
***
Poliisitalolta siirnrttiin ialkapatikassa KApyliii'Iyovdentalolle iltamiin. Rosvopaisti ja
olut upposivat juhlavtikeen
samoin kuin viihdekaksikko
Jari Nuoringon ja Taavi Kallalkarin Rescue 112 show. I1tamien tarioilusta saamme
kiittiiri Suomen Asiakastietoa,
Soliditetia, Suomen Luottotieto Osuuskuntaa. Tiel operintAii. Credit-Justitiaa ia Contaltia.

Huijatun omaisuuden
takaisinsaanti
Jotta esim. tilauspetoksen
kautta viedyn omaisuuden
saisi heti takaisin. se edellyttee, etta tavara tai omaisuus
tavataan rikoksentekiiiin hallusta. Jos omaisuus oh ehdit$ myyde edelleen, joudutaan
tZllldin ratkaisemaarr. onko tavaral uusi omistaj a vilpillisella tai vilDitdmiilki mielellii saanut tavaran haltuunsa. Tzitti
seikkaa ei useinkaan voida
raLkaista lopullisesti poliisin
toimesta, vaan asia -iee oikeuden ratkaistavaksi.

Kuka sitten joutuu
huijarin uhriksi?
Vastaus on: liihes kuka [ahansa. Martti Puhakka kerto
pohtineeensa mista johtuu,
etle akateemisesU sivistynyt
henkil<i anlaa luku- ja ki{oitust aidottoman henkildn huiiata itseaerr. Samoin. miksi
tilkeyritys on myy'nyt luotolla
suuren madran tavaraa tar-
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TILINPAATOS
I(ESI(EINEN TEKIJA
YRITTKSEN
ARVIOINNISSA
oa

Ari Rajala
toimitusjohtaja
Balance-ConsulUng Oy

Tilinpiiiitiistiedot
niig tteleu iit ke skeist ii
osarr gritgksiii
a,ntioitaessa. Niiden
ontamrr tieto
gritgksen
tq,loud.ellisesta
asemastrr guttaq
ngkgtilrrn
setuittd.misess ii j a luo
samalla poh,jaa
tuleuaisuuden
arvioinnille.
T itinp iiiitii stietoj en
sq,o,tq,ouuson
kuitenkin vielii
tiiniikin piiiviinii
mcrasscmme heikkoo.
lllrrrrilma,llo" u allitseo a
kiigtiintii "rto tteu)s,
bc"d neus" ei siis uielii
piide Suomessa,
ua;ikkrr a.senteet
ourrtkin nopeasti
muuttumasso,

1 A

Vielii tihiikin
Deiv:ina moni
suomalainen )Titteja piraai,.rityksensA t ilinpeAt6sliel oia liikesalaisuuksinaan. YksiMsasiakastaan rahoittaessian
esim. osamaksukauo as s a
sama yrittaje ky[A pitAa oikeutena saada tietoia asiakkaalsa tyopaikasta, kuukausipal
kasta -arvioimiseksi.
ia lainoisla velanhoitolqf\,1Tl
Vastaavia tietoja yrifksestaen hiirt ei
ole kuitenkaan valmis luor.'uttamaan kuin pakon tal sakon
edessii. S,uvllisiaeisitteessa
on raioittajan kuitenkin s)1,1e
katsoa peiliin. sille ujosrelu
tietojen py'ynn6issa on ollut
omiaal ponkittAmAdl valhoja asenteita.

Tilinpiiiittiksistii
listiii
asiakastuntemusta
Konkurssien ja luottotappioiden lisAaintvesseon mvos Ulrn paatosllel oJenny'val(srKaytt6 lisaAntr,nvt. Ilman niita on
rahoittaj dn iehes mahdotonta
arvioida yrityksen taloudellista asemaa ia varmislua nein
velan takaisinmaksusta. Tuntemalla witvksen tulontuottokyky suhtelssa sen velkoihin
pyst5rtaer suhteellisen luotettavasti arvioimaan. onko vrityksellti lAhitulevaisuude'ssa
mahdollisuus suoriutua velvoitteistaan, vai kolkuttaako
konkurssi io kenlies ovella
Vanhat'asenteet ovat silti
tiukassa. Tilinpziet6stietojen
pyytemisl Zi asiakastyrityksil -

te pidelaien monessa yrityksessd klusallisena. Useimmin
asia koetaan eDiiLluottamuslauseena asiakkaalle. Vanhoihin
hwiin asiakkaisiin ei luoteta,
urkitaan niiden tieroja ja niiden vaatiminen koetaan usein
mj4mtiosaston,toimesta jopa
lrsam!rynmn
-syytziesteena.
On
kuitenkin muistaa, ettd.suurimmat tappiot ja
ikzivimmeit yilatykset koetaan
juuri vanhojen h)'vien asiakkaiden osalta. H).vzirrziesimerkklnd ovat paikallispankit
mittavine luottotappioineen.
Vielzi muutama Vuosi sitten
pidettiin juuri paikallistuntemusta niiden vahvimpana valttina. Mikeili tfitin- asiakastuntemukseen olisi yhdistetty
ripaus taloudellista tietAmyste. olisi pan kkikriisi todenn:ikoisesti nykyislii pienempi.
TiitA tietiirnystA olisi edistEinyt
tuntuvasti tilinpaatdstiedot,
ioiden kzivttd luotonannon tu-kena
olisi karsinut suurcn
osarl syliin kaatuneisla lappio1sta.

Tilinpiiiitiistiedot

julkista materiaalia
Yritysten tilinpaat6stiedot ovat
paaosin julkista materiaalia.
Osakevhtididen ia osuuskuntien oir toimiteitava kahden
kuukauden kul uessatilinDeetoksen vahvistarnisesta tieiorrsa kaupparekisteriin, mikzili
yhUo El,ttee kaksi seuraavista ehdoista: liikevaihlo ylilGi:i
4 miljoonaa markkaa tai ta-

seen loppusumma on suuremDi kuin 2 milioonaa markkaa
tai henkilokuntaa on enerl
man kuin lO henkeri. Vastaavat ehdot muilla elinkeinon
harjoitajilla ovar:liikevaihto viihintaen 20 milioonaa markkaa. laseen loppusumma yli
1Omilioonaa markkaa tai helkilokuntaa enemmAn kuln 50
henkeA.
Kaupparekisterin kautta
hankitiri tilinn AAto s ti ed o t
maksavat 6O markkaa oer/tilinpziatosja ovai kdytzinnossEi
saatavissa noin 6 8 kuukauden p:iAstei tilinpeerosajan
kohdasta. Parhaiten ia nopeimmin yri fyksen tiliniaatostiedot saadaan, kun on ole
massa luonlainenintressiniiden toimil tamiseen. Hr,rdnd
kimmokkeena toimii edimerkiksi pzizittAminen vritvksen
luottollmiitistA. Jos-limiitiste
ei pAAtetA ilman tilinpzizitostietoia.niin liedoton LodennAkoisesti saatavissa h]'\inkin
noDeasti tai muussa taoauksessa on ehkA viisaintl o11a
siitA kokonaal paettamatta.

Tilinpiititiisten
ktiyttii lisiiiintyy

tuksessa. Riskiluokkien a\.ulIa pankit paattavet asiakassuhtautumisestaani a maaritteivatoitkailtimvos tulevattoimensa. Joillakin se voi iohlaa
lisAvakuuksien vaatimiseen.
kun taas toisille se voi merkita
vzilitilinpAAtdsten raportointia
t a i t a r k e m m a n v r i t v s tu t k i
muksen suorittamista.
Pankkien toimien tehostuminen on ollul nahtavissa
myos viimeaikaistentilinpealoslen perusteella. Riskiyritvsten kassavirtoia tutkittaess-a on ollut selvdsU havailtayissa par-tkkienvastuiden Dieneneminen. Samaan aik-aan
on ostoveikarahoittaiien osuus
ollut kasr'.ussa. Syyi<in on selvd. heikon tulorahoituksen
omaava yrit1rshakee ralioituksensa viime kadessa sielta
m i s [ As e n s a a . P a n k i ns u l i e l tua harlansa kziiiLr-rn'tiizinlubrr
nollisesti ostovelkarahoiuaji
en suunlaan yriryksentoimih
narl ]rll€ipitamiseksi.

Tilinpiiiitiikset
kehittyviit ja niiden
merkitys kasvaa

TulevaisuudessaI ilinpzizi
roksistA tulee muodostumaal yhA
Tappioistaan Viisastuneina
ldrkezimpivzilineosana)'ri tykovat parrkit lisAnneet voimaksen luottokelooisuuden mitkaasti tilinDaetosseurantaa.
taarnista. ioka tulee vaikuttaIlman tilinpaetoslieloja on ny
maan sekd yrityksen rahoituskvisin lurha odotelld luortomahdoll isuuksiin etta rahoip'aatOsta ja yhA useamman
tuksen hintaan. Rahoituksellaina-asiakkaan \'"Llotuisetlielinen riskl hinnoitellaan. ioldot liitetzizh mvos oankin seuloin riskittom:it vritvkset s-aaranl aj Zirjesrelr;riin: Tilinperi- val rahoilu ksenia riskiyriryktdstiedot alalvsoidaan ia ne
sid helpommin ja myos pie
TOrmrvatponlana rrsKrtuoKl- nemmin kustannuksin.

*

*
*

Kehitys tulee vaikuttamaan
myos yrilyslen t ilinpAZilosinformaatioon. Sen slsell6llinen
merkitvs kasvaa Darantaen tilinDaaiosten laatrla. Inforrnaalion kehitlyessziliedol yrityksen lulevaisuuden odotuksista j a mahdollisuuksista pararltavat myos arvioUan kykyii
hahmottaa yrityksen 1ulevaisuutla. Kehitvksenennustaminen ei olevaikeata,silldndin
on io monessa kehitwneessd
maikkinatalousmaasla kiiv
nyt.

Tilinptiiitiistiedot
onnistuneen
luottopolitiikan
pohjana
NyklrisellziAnkin tilinpZiAt6stiedot muodostavat vankan oohjan rahoirtajan luot I opolitilkal
le. Oikeaan osuneella luottoDolitiikallavoidaanDaitsivaltieailuorlotappioita.-niinmy6s
tarjota rahoitusetuja, jotka
toimivat mjrynnin tukena.
Toiminnaltaan terveeksi todetulle asiakkaalle voidaan tar
jola parempia rahoilusehloja
ja korkeampia limiittejA riskit
halliten. Onnistuneenluotto
politiikal a."rrlla voidaan saada riskiton hywA asiakaskunta. iota lama ei heiluttele. TZillai5ella hywii'llZiasiakaskunnalla on myosyrityksenomaa loimintaa vakauttava ia vahvistava merkitys. jolla lehdririn
tulosta mvos laman aikarra.
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yksilollisen perinnAn ammattilainen

perustettu 1960
Suomen Perimistoimistojen
Liiton perustajajAsen

Nyt kiiytettfivissdnne
myds LAKIASEMA Oy:n
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LUOTTOREKISTERI OY
Heimeentie3l A 6.krs. 00500 HEISINKI
Puh. 9O-760 l2O,766 392, telefax9O-7OO|1447
l5

PtiivAmme alkoi klo 8.00 Helsingin rautatieasemalta, j osta
liiLhdimme lini a-autolla kohti
HAmeenlinnaa. Yhdistyksemme puheenjohtaja Ilelena
Pahlman toivo t ti tervetulleeksi
luottomiehet kevdtkokous - ia
kevii Lretkima t kalle.

Luottomiehet'
Ikeditmiiulen ry:n
varsrnarnen
kevfltkokousja
kevfltretki
Hflmeenlinnassa

Tutustuminen
Rautaruukki Oy:n
Hdmeenlinnan
tehtalsiin

teollisuudentoimialalla. Konsemi on iaettu toimialoittain
ohutlevyryhterrisryhriiiiin,
meen. putki- ja profiiliryhma:in, transtech-ryhmaan, jitOhielmassa oli ensimmaiisena trarsrvhmiizin i a rakennustuoteryhiean.
vieiailu Rau l aru ukki Oy:ssd.
Konsemin oalveluksessa on
MeidAt
vastaanottivat
n.
henlieii ia sen liikeSOOO
myyntUohtaja Matti Uschavaihto
n. 6500 mili. mk.
on
nov. talousDiizillikko Arto
Rautaruukki-konserni
oh kanPeurla, markii noin I iviestintesainveliswnvt
7-8
r,rroden
aipZiiillikko Pekka Henttonen ja
kana.
tiillii
Silld
bn
toimintaa
m]li/ntisihteeri Tarja Keinonen. Uschanov Diu meille esi- hetkellii yhdessatoista maassa. Konsernin mwnnista on
telmiin Rautaruukki Oy:sta ja
kotimaahan
35 %. EY-maihin
sen HAmeenlinnal tehtaasta.
o/o,trFTA-maihin 2O % ia
34
Rautaruukki Ov on oerustettu v. 1958 suomalaiseh teol- muihin maihin ll % 0fiinn.i
l i s u u d e n I a r D e i s i i n . R a u t a - USA:han). TZillZihetkellii siis
ruukki-konseini Loimii teres- terdksen vienti vetae, mutta
kotimaan kauppa on lamassa.
HAmeenlinnal tehdas kuuluu ohutlewrvhmiiiin.
SiellA
valmistetaair irylmiiva-lssattuja. sinkittj,ja ja muovipinnoitettuja ohutlevfi ri. Tehdas tydllistiiti kolmessa morossa yhteensa n. lO0O henkeii. Liikevaihdon kerrottiin olleen viime
vlronna n. 2045 mili. mk.
Isennat esittelivat meille
luottomiehille esitelmdn i iilkeen tuotantolaitoksia. Nziimme kuinka terdsrullista slmtyi
ohutlelyzi.

Kiertoajelu
Hdsneenlinnassa
Linia-autoomme nousi HAmeenlinnassa kaupungin opas
Marketta Suontausta. -ioka
kertoi ia esitteli meille HAmeenl[lnan Kaupungrn.
Kaupungin on perustanut
Pietari Brahe v. 1639 ia asuk-

kaita on nvkvdiiLn n. 44OOO.
Sen tZirkeimpie ry6llistejie ovat
Ov. Huhtamiiki
Rautaruukki
Oy Polarcup, Oi Sisu-Auto Ab
'ia Kanta-HAmeen keskussairaala.
Hameenlinnasta on kotoisin my6s moni julkisuuden
henkilo, mm. J.K. Paasikivi,
Eino t eino ia Jearl Sibelius.
Suomen endimmEiinen rautatie valmistui vrilille HelsinkiHtimeenlinna v. 1862. Lemminkiiinen niminen hdyr$una
teki tiitA n. lOO km matkaa 6
tuntia suuntaansa.
Hameenlinnassa on hy'vin
paljon nehteva2i. Kaupungin
keskellii torin laidassa siiaitseev. 1798 va.lmistunut vdnha
kirkko. ioka a-lkuaan rakennettiin pyoreZh muotoiseksi.
Kirkko todettiin kuitenkin pieneksi ja se laajennettiin ristin
muotoiseksi v. 1892.
Keskustakiertoajelun j?ilkeen linia-au lomme kddnsi
nokan kdhfi Aulankoa. Siell?i
tutustuimme
Hugo Standerts$oldin v. 1844 perusLamaan luonnonpuistoon, jossa
kasvaa yli 2OOpuu- ja pensasrajla.

Silkki tekstiilien
kuningatar
Aulangolla meiln oh mahdollisuus rivds tutustua silkin hisSilkin
toriaan- silkkitalossa.
keksi n. 5000 vuotta sitten kiinalainen keisarinna Shi Line
Chi. kun hdn jiii kerran puutarhassaan seuraamaan, kuinka mulperiperhosen toukka
kehrrisi \TnDar leen ohuesta
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seikeestA koteloa. Henen on
nislui irroitlaa kol elostasziie,
josta voiliin kutoa kangasta.
Nain Kiinan keisarillisessa
hovissa ratkaistiin silkinval
mistuksen jalo taito samaan
aikaan, kun Euroopassa vield
pukeudul liin karhunlaljohin.
Silkinvalmlstuksen taitoa
pidettiin n. 2O00 vuotta valtiosalaisuutena Kiinassa. KiinaIaiset kziyttivet silkkie myos
kl4oitusten taltioimiseen ennen paperin keksimistii.
Aleksanteri Suuri toi silkin
Eurooppaan vasta n. 33O eKr.
Kreikan ja Rooman valta
kunnissa kilo silkj<izivastasi
kiloa kultaa. Eurooppalaiset
ostivat silkkla kiinalaisilta,
koska silkinvalmistuksen sal a i s uu s p a U a s l uei u r o o p p a l a i sille n. 55OjKr.
Silkkiii pidelzizirltekst iilien
kuningattarena. Se on mm.
pehmed. keslevd. leimmin ja
vArejA korostava. Hienoimmat
silkkikuidut ovatvetolujuudeltaankestevdmpiekuin saman
nolrqr

rinen

---:a:

Silkkitdlotr

rotuonttinen

julkisiou

ter;c

Yhdistyksemme

kevtitkokous
Aulangolla
Kokouspaikaksi oli valittu
RantasiDi Aulanko. \hdistvkaerena
s e n p u n e e n J o n r a . JE
Pahlrnan avasl kokouksen
sekA totesl sen laillisuuden ia
Daatdsvaltaisuuden.Patrlman
kertoi kokouksen alussa vhdistyksemme kuulumisia. i-akitoimikunta on laatinut lausu nnon kul utusluottolainsaa
d2[nn6n tarkastustoimikun
nan mietinnostA. Rekisleriin
voitaisiin lisata eslm. kerta
luotot, iatkuvat luotot, luottoien kokonaismd.Ard ia verotredot. Luottorekisteiin tietola
voisival kuiyltrie kaikki rahalaitokset sekA ne organisaatiot. iotka ovat saaleet luvan
I ietosuoialautakunnalta tiedoston Fal,-ttodn.
Luoi lopdiveit jerjesrel azin
4 . - 5 .1 O 1
. 9 9 3- - M,,i /.SS
uro
iliaE
. ."^
. .
Dalla. reitille Helsinki-Tukholma-Helsinki. Pziivieivalmistelee parhaillaan koulutus ja
ulkomaantoimikunla vhdess6.
Paivien aiheena tulee blemaarr
mm. lamaPohjolassajamaamme matkalla Eurooooaan.
Kokoukselle vaiiitiin Duheenjohtajaksi Oy Kontino
18

Ab:n luottopAallikko Pertti
Pennanen. Kokouksen ainoana asiana oli yhdistyksen
l'uoden 1992t ilinpaatoksenja
toimintakertomuksen hwdksyminen, sekd vastuuvipauden mvontaminen
tilivelvollisille.
Kokouksessah)'vAksytt iin
ja toiyhdisryksentilinpziaros
m intakertomus. esiteltiin tilintarkastajien kertomus sekA
mvonnettiin vastuuvaoaus tilive1vollisille.
lnnuksi lueteltiin vhdistvksemnne hallituksen hywziksymien uuslen jasenten nimet.

Kannattaako
yrityskiinnitys
Kokouksenjeilkeenasianajaja
Jyrki Pekkala pili esilelfidn
uuden maksunsaantilain vai-

kutuksista yri[rskiinnitys saaLavien asemaan konku rssissa. Han tarkaslelio
, nko lain
muu t osheikenlrinj,'1
l,rifyskiinnistysten haltijan asemaa vai
ei. Yleisestihan on arvioitu
muutoksen olleen epAedullinen yrlq/skiinnityssaataville.
Pekkala kertoi, ettd kiiytennosse pienten, liikevaihdoltaan muutaman miljoonan
markan )'rilysl en konkursseis
sa yrityskiinnitysten asema ei
vAlttiimAttA ole heikentyrryt.
Tallaisessa yksittaiistapauksessa on voinut suurten ennakonpidatys-, sotu ja tel mak
sujen r'uoksi yrityskiinnityk
sen asemajopa parantua, koska niiden alkaisemmin yrityskiinnityksen kanssa yhden
mukaiset etuolkeudet poistettiin jo alkuvaiheessa.
Esitelmen jakeen keskus
telussa ilmeni pankkien keskuudessa tehtyj en tutkimus
ten mukaan. ette yrityskiinni
lrksen asema on helkentynyt
ainakin niiden keskisuurten
yriryslen konku rsseissa.jois
sa yritysten keytto- ja vaihtoomaisuus on ollut todellista.
K2iytiinnon j ohtopeatoksene nayttea yrltysklinnityssaalayien kohlalo osillain meereiy[,wzil tapaus tapaukselta.
Siihen vaikuttavat mm. yrityksen koko , velkarakenne , kaltto- ja tavaravaraston laatu.
Perintdvaiheessa

ja

vanhoja

saatavia turvattaessa kannattaa edelleen hankkia yrityskiinnityksie sekA muita arvoltaan epavarmoja vakuuksia.

...ja kevdtretki jatkuu

Aulangolta jatkolmme jo aamupaivalla ohi aj amaamme
Hameen linnaan, johon tutusluimme oppaan iohdolla. Lin
nan enslmmaiset osat on rakennettu harmaakivest2i Ruot
sin vallan aikana 1260-lurrulla rajalinnakkeeksi sekd.suojaa maan tiirkeee kauppalierii
V a n a j a v e t l d .T o i s t a k e r r o s l a
alettiin rakentaa 1300-lur.ulla
tiilestA. Lopullisen muotonsa
ja kolmannen kerroksensa linna sai l7oo-luvulla. Linna on
toiminut Vuosisatoj en saatos
sa mitA erilaisimmissa tehtevissa, esim. viljavarastona. armeijan leipomona ja r.ankila
na.
Aulangon ouringossa

Opp (t(!fl j ohdo ll a tutt6 tuim m e H iim eenlinnan saloisuuksiin

Ihftettelimme
mgbs Parolon Panssofimuseofl taflhaa s ot(lk(llus toa

Piiivti oli kaiiinfmiissii jo
iltaan, kun saar,.uimme Parolannummella sUaitsevaan Parolan panssarimuseoon. Siel1ii saimme vielA ihmetellA nrur
suuria kuin pleniakin panssarivaunuja.
Hu, ha, hei,
Matka Helsinkiln vei!
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Varatoimitusjohtaja
Timo Mdki Perimistoimisto
ContantOy

RIKOSASIOIDEN
OII{ET]DENKAYNTIMEffi
TIT]DISffi
aa

Yhdistyksemme altoi toukokuussa lausunnon oikeusministeridlle rikosasioiden oikeudenkiiyntimenettelyn
uudistamista
koskevasta
(OM:n LVO:n
mietinniiste
julkaisu 1/ 1993).
Ehdotus liittw alikoikeusuudistukseen. i6ka koostuu lisriksi aliolkeu[.sien yhteniiistdmisestii'i a oikeudenkArrntimenettelyn-uudistamisest-a riita-asioissa. Kihlakunnanoikeuksista ia raastuvanoikeuksista muoilostetaan kdrdjioikeuksia, joiden kokoonpano
vaihtelee asian laadun mukaan. Riita-asian kesil lely jakauluu valmisteluun 1a p6akiisittelyln, joka on suullinen,
vii li ton -a
ia keskitelW. Kiiriiidoikeudel loittavat ioimint6lsa
1 . 1 2 .f 9 9 3 .
Lakien siirlvmesedinosten mukaan uusia
sddnnoksiri sovelletaan muun
muassa valmistelun osalla io
I . 1O.1993 lukien muissa kuin
riidattomissa haasteiutuissa.
Eduskunnan lakiovaliokunta on piuiqrt tiirkeiinA, ettii
rikosasioiden oikeudenktiyntimenettelyn uudistus saadaan
k?ivntiin I 990-lulrrn puoleenvdiiin mennessii. Siihen saakka uudet kArAiAoikeudet toimivat rikosjutriissa nykyisten
saenndsten mukaan. iotka
mahdollistavat yhden lainoppineen jesenen kokoonpanon
jutuissa, missa ei ole siiiidetty
muuta tai ankarampaa ranqaistusta kuin sakko tai varrkeutta eninteien vksi
!'uosi
-Muissa
kuusi ku u kautta.
ri-
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kosasioissa kririiizioikeus tulee olemaan pzieii6svalt
ainen.
ja
kun siind on puheenjohtaja
kolme lautamiestui.
Kun tdssd lehdesszion aikaisemmin kerrottu riita-asiain oikeudenkayntimenettellrr
uudisl am isesta. lienee naikallaan tarkastella uudistushankkeita rikosasioiden osalta kihinnA asianomistajan
niikdkulmasta.

Rikosasioiden
oikeudenkdynnin
kehittdminen
Keskeiset rikosasioissa noudatettavaa menettelyti koskevat sA5nn6kset ehdotetaan
otettavaksi erilliseen oikeudenk&iynnistii
rlkosasioissa
annettavaan lakiin. Rikosasioiden oikeudenka5mnisse on
yhte tzfkeaa kuin riita-asioissa turvata tuomioistuimelle
mahdollisimman hywiit keinot
asian Derusteelliseen ktisittelemise-en. Siten menettelyn
jiiL{esttiminen suu lliseksi. vdIittdmeiksi ia keskitetvksi on
myos rikoiasioissa ierkeee
vannan, nopean ja halvan oikeudenkevnnin toteuttamiseksi. Temen vuoksi esitvksessa ehdotetaan lakiin o[eG
tavaksi sAiinn0kset pdiikiisittelystEi rikosasioissa.
Peiikesittelv tulisi vleensA
toimittaa niin, ettri asia olisi
ratkaistavissa yhden istunnon
j:ilkeen. Kaikki todisteet otettaisiin vastaan peZikesittelyssA.joka olisi suullinen. Esi-

tutkintap6ytiiLki-r1'aei sellaisenaan olisi oikeudenkayntiaineistoa ia siihen merkitiv lausuma sdataisiin piiiiktisittelyssa ottaa todisteena huomioon
vain laissa sAiidetyissii poikkeustapauksissa. Tuomioistuimen jesenet eiviit saisi peekesittellrl kuluessa vaihtua.
Yhtaiaksoisesli ilman lvkkeystAioimitettu suullineri pritikasittely luo nykyisti selvdsti
paremmat edellytyksel vaikeidenkin asioiden ratkaisemiselle.

Esitutkinnan
toimittaminen ja
tunraamistoimet
Syytkije nostaa sJrytteen toimittamalla kiriallisen haastehakemuksen karaieoikeuden
kansliaan. Tuomidistuin voisi
pyytiiii rikosasioiden vastaajaa jo ennen peakasittelye ilmoittamaan kantansa s!'v'tteeseenJane roorsteet.Jolnrn nan
noiautuu. Kun esitutkinta on
asiassa suoritettu, olisi suullinen valmistelu tarpeellinen
vain poikkeuksellisesti ja telloin se olisi Hhinne pziakaisittelJm suunnittelua.
Rikosasiassakin valmistelun toimithisi kerejaoikeuden lainoppinut iAsen vksin.
dikeudenkeyntiavustaj
a
voidaan miiZirdtA asianomist ajaJlejo esitutkintaa varten ja
mvos oikeudenkawrtiin. Seksriaali- ia vrikivaltarikosten
uhreille voitaisiin valtion varoista palkata a\,'ustaja tai tu-

sl'vden tueksi. Asianomistakihenkilii.
Rikosasian vasiilla olisi kuitenkin aina olketaaialla olisi varallisuusasemastaan nrppumalla olKeus us rynrya slyl ralan nosraj-naan
syytteeseen. Jos sy]'ttaje on
laissa sAAdeMssd taoauksistehny ns. seuraamusluonteijulkinen
sa saada
Puolustasen sJ.yltdmd r lajAll emispaaija.
toksen eli paattanl,'tjattaa sI/tYksinkertaisissa asioissa.
teen nostamatta esimerkiksi
kuten varkaus. vahingonteko,
rikoksentekiiZin nuoren ien tai
pahoinpitely ja liikentEen vaarikoksen vAhwden takia. ei
rantaminen. esitutkinnan
uhrilla olisi sl.lrteoikeutta.
johtaminen kuuluisi aina poMietinnossa esitvstA oellsliisille niinkuin nykyisinkin.
teltiin
sille. ettei rikoksen uhVakavammissa asioissa olisi
rilla nitAisi olla mahdollisuuttutkinnan iohtaia esitutkinta vaatia rangaistusta rikoktalain mriutos-ehdotuksen
sentekUalie pelkzistA kostonmukaan syyttiijii, jonka olisi
halusta.
j
ryhd),ttava ohtamaan esitutUseimmat lausunnonantakintaa vasta sen jAlkeen, kun
iat
Ditavat
arveluttavanarikokjotain voidaan epeilla s}ylli"seri
uhrin
slryteoikeuden raseksi rikokseen. Slyr lAjzivoisi
j
o
i
l
l
a
m
i
s
l
a
. Nykyisen lain
myos mArirAtA esitutkinnan
mukan uhri saa nostaa sJMkeskeytettavaksi, j os han joka
teen rikoksentekiiee vastaan
tapauksessa tulisi luopumaan
toimenDiteistd.Asianomisla- riippumatta virallisen syy'llaian kannasta.
Talla uhrin
jan yksityisoikeudelliset vaa
timukset on selvitetteveesi- itsenziisellei.syyteoikeudella on
Lutkinnassa.Kun asianomis- Suomessa pitkA traditio ja se
on larpeellinenmyos sen r,uok
laja pyy,lAZislf4 rejee esilliisi, ettii syy'ttiij ien sy)'ttamismean korvausvaatimuksen
pziekesiI lelyssd. voi s$4lzije kavtanto eri Duolilla maata on
nyun epaynrenalnen. \yKJnhakea tuomioistuimelta turvaanisloimenDidet
Ia mvosasi- senjdrjeslelmdnsuiilylamisla
perusteellaan lausunnoissa
anomistai an v]rsltvisoikeudel
silla.ette slyLtejd.nharkin ta ei
vaadtirriuksen
rvaamilisen
tu
nauti kansalaisten keskuudesseksi. SlyttAja voi myos peais a s e l l a i s t al u o t l a m u s t ak u i n
tAziviiliaikaisesta turvaamistuomioistuinkAsittelv.
Rikok
toimesta kiireellisessii tapapitiiisi
sen
uhrilla
olla
aina
oiuksessa. On h1wii, ette asian
keus saada asiansa kasiteltva
omistajan intressi vahingontuomioistuime5sa.koska rikbs
korvauksen saamiseksi var
ei
ole Delkaste2invhtelskunmistetaan, koska taloudellisen
nalllnen
asra. vaan uselmml
hyodyn menettaminen on
u s e i n r a n g a i s l u s u h k a a t d r - ten on $se myos yksitylsen
edun loukkaamisesta.
kerimpi riliosta ehkdjsevA te\']-rdistvksen mielestA asikiia.
anomistajalla
tulee sdilytttiii
Lausunnonantajatovatyh
rajoittamaton
leenadneenvaalinee(.ette esi- itseniinen
s5ryteoikeus, jos s$4 l aja peat
tutkinnanj ohto s:ijlytetaen potAejettea s}lrttamatta. Kayliisilla. Mvos vhdistvs o1il:rutannossa tiiLtAmahdollisuutta
sunnossadn siile kanhalla. etta
lultaneen kd\4lzimeen varsin
johto
tutkinnan
tulisi sailyt
harvoin.
IeA varsi naisessa esitutkinta
Kuten korkeimman oikeusorganisaatiossa eli poliisilla.
asteen
ratkaisu ns. Mikkelin
Nain toivotaan voitavan turvapanttivankijutussa
osoittaa,
ta asianomistaian intressit
voi koko tutkinta ja sy1.{tajamahdollislmman tehokkaasti.
koneisto erehtya.

Syyteoikeus
Ehdotuksen mukaan s\,'vtteen
n o s l a m i n e nk u u l u i s i e n s i s i jassa viralliselle syyttAjalle.
Asianomislaia saisi v.leensA
nostaa itse Jwtteen vain silloin. kun slf/ttaja on paattan)'t
j iittAA sy1'tteen nostamatta sen
!.uoksi,ertei ole lodennakdisie
syitA rikoksesta epailb'n slylli-

Asianomistajan

yksityisoikeudellinen
vaatimus
Rikoksen uhria kutsutaan oikeudenkAynnissa asianomistajaksi, joka nykydein voi esil tdii il seniiisesti oman rangaistusvaalimuksen tai yhryA vi
rallisen syy].ttej en sy).tteeseen .

Korvau svaalimu ksen esittamiseste hAn ioutuu huolehLimaan aina itJe. Vaikka asianomistaia olisi ooliisikuulustelussa Jelvittiinyt s1yllise1le
korvausvaatimuksen. tulee
vaalimus uudistaa sy]'teasian
yhteydessA oikeudessa ennenkuin as.iassasaadaan ulosot '
Iokelpoinen vira nomaisralkaisu. Kun virallinen slytteje
huolehtii rikosasian vlreillepanosta ja oikeudenkayntiaineistonhankkimisesla.vahingonkarsin),l valtB,y naiden loimenoitelden aiheuttamilta
kustannuksilta ia vaivanndolta.
Aslanomistai an aseman
heloottamiseksi esitvksessii
ehdbtetaan, etta syytt[jiile on
asianomistajan pyynniistd
velvollisuus syyteasian yhteydesse ajaa mytis syytrikokteessd tarkoitetusta
sesta johtuvaa asianomistajan yksityisoikeudellista vaatimusta rikosasian vastaaiaa
va5taan. Tellaista velvollisuu lta svvtteialle ei kuitenkaan oli
sl sr orn. Kun vaal|muson epaselv6 tai kun hZin nostaa sn/t
teen useampaa sellaista rikosasian vastaaiaa vastaan, iotka kohdislav;l loisiinsa yksityisoikeudellisiavaatimuk5ia.
Jotta sr,'i'tkiiA voisi ottaa kan
taa siilidn. dttaako hd.n asiarromistai an vaatimuksen ai ettavaKseen.
JaJottanan vorsraJaa
sitA, esityksessA ehdotetaan
lisZiksi, ettii esitutkinnassa on
selvitettdvd myiis asianomistajan yksityisoikeudelliset
vaatimukset.
Useat lausunnonantajat
vastustavat ehdotusta. ionka
mukaan slyttiijri voisi dikeudenkdynnissdesillAd uhrin
korvausvaatimukset.
Muun
muassa kaupunginviskaalit
koroslaval sit:i. etta syyttaje
toimii oikeudenkeiynnissei yhteiskunnan intressissa ja julkisen edun valvojala ja hAneltA tulisi sen r'rroksi oikemmrrrk i n k i e l l e e a s i a n b m i s la j a n
(myos valtion) korvausvaati
musten esitlaminen. M.yos
yhdistyksemme luonnollisesti
lausunnossaan lAmpimZisti
kannatti ehdotusta.
Jos asianomistaia esittaa
vaatimuksensa itse. iroidaarr se
esitvksen mukaan toimitaa
tuomioistuimelle kiriallisesti
vaikka postitse ennen peake
sittelye. Nain asianomistajan
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ei viiLlttrirnritti tarvitse tulla itse
oikeudenkiilmtiin.
Nvkvisin kaikki asianomistaiat-ori ku lsuttava tuomioistuirneen tai heid:tr on oltava
sielld edustettuina. Merkittiivaa saastoa voidaan saa\Lttaa sillA, ett?i tuomioistuimeen
kutsutaan ai noastaan sellainen asianomistaja, jolla on
omia vaatimuksia.

Asianomistajanyksin
ajaman rikosasian
kiisittely
Lakiin ehdotetaan otettavaksi
seanndkset asianomistaian
vksin aiaman rikosasian keltttetysia. SdiiLnndkset koskisivat lahinna tallaisen rikosasian vireillepanoa ja valmistelua. Pa:ikesittellm osalta tulisi viil I aus virallisen syytkij,irn
ajaman rikosasian peZikasitlelyd koskeviin saZinnoksiin.
SAdnndksieisovellet aisiin
mvds silloin. kun asianomislaja, syyt tiijein luovuttua syytteen ajamisesta. ja tkaa yksin
syytteen ajamista.
Koska asianomistajan yksin aiamassa rikosasiassa ei
aina 6Ie suoritettu sellaista esitutkintaa kuin viral lisen syyltajen ajamassa rikosasiassa,
ehdotetaan valmistelusta lakiin otettavaksi huomattavas u vksiMskohtaisernmat sa2inn6ksel- kuin virallisen slwtttijain ajaman syyt leen osdlia.

A.sianosaisen
ldsntiolosta,
tiedokslannosta,
tuomiosta ja
pakkokeinoista
Esitvksessri ehdotetaal laai ennetiavaksi tuomioistuiiten
mahdollisuutta ratkaista selvA rikosasia vastaajaa kuulematta, jos vaslaaja on trillaisella uhalla kutsuttu Dadkesirtelwn. Ensirnmeisellzikasitteliri<erralla vastaai a voistaisiin tiromita sakkorairgaistukseen. Jos vastaaia on-laiminlvonvt hdnelle aikaisemmin
foisiaolon johdosta annetun
u uden kutsun noudatlamisen,
h;inet voitaisiin tuomita korkeintaan kuuden kuukauden
vankeusranqaistukseen. Asialomistaia on lasna oikeudenkArrnniss-A ios katsoo etunsa
sitb vaativair. ia hdnet voidaan
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vain poikkeustapauksessa velvoittaa olemaan henkildkohtaisesti oaikalla.
Samoin kuin riita-asioissa
huolehtii tuomioistuin my6s
rikosasioissa Daasaentoisesti
tiedoksiannoita,
ioka olisi
mahdollista toimitlaa myds
Dostitse.
P2iZik2isit
telysta laadittaisiin vain suppea kzisittelyp6ytaki{ia ja todistelutarkoituksessa annetut suulliset lausumat aiinitettaisiin.
T\romio
Iaadittaisiin erilliseksi asiakir-iaksi.
Pakkokeinolakia
ehdotetaan muutettavaksi niin, ettii
tuomioistuin ei endd. asiassa,

jossa vastaaja on vangittuna,
maifZiisi kiinteiiii svr,'tteen kiisittel)paivaa. vaair- asetlaisi
maaraajan, jonka kuluessa
s]r,'1eon nostettavajajota voitaisiln syyttAj iin hakemuksesta pidentea. Vangiltuna pitiimistd koskeva kysymys olisi
otettava tutkittavaksi kahden
viikon viilein. LisZiksi pakkokeinolaissa saadetty hukkaamiskiellon ia vakuustakavarikon meiiraamisessii noudatettava menettely ehdotetaan
Vhtenzidstettiiveksiriita-asioiilen oikeudenkayntimenettelvn uudistamisen vh tevdessii
riudistetun turvaa;nisioimia
koskevan menettelyn kanssa.

ASIANOMISTA.IAN
ASEITIAAIY
VAIKUTIAVAI MTruTOSESITYKSET
VOIMASSA OLEVA LIIKI

MUUTOSEHDOTUS

-

-

Varattomalle rikoksen uhrille voidaal myontiiA maksuton oikeudenkeynti, j olloin arrrstajan palkkjo maksetaan valtion varoista

-

Mahdollisuusmaksuttomaan oikeudenkayntiin
sAilyisi ennallaan
Seksuaalirikoksen ja pahoinpitelyn uhri voi saada
valtion varoista amstaiar
tai tukihenkildn

Asianomistaia haastetaan
oikeudenkiivntiin
Asianomistii a tai hrinen
edustaiansavoi esittaii oikeudenkalmnissa rangaistus- ia korvausvaatimuksla

Asianomistai aa ei vrilttam5ttii haasteta oikeuden
k?iyntiin
Rikoksen uhrin vaatimukset liysyteiin esitutkinnas saja sy''tteja voi esituia ne
oikeudenkiiynnisszi

Asianomistaialla on aina itsenarnen, ensrsrJarnensj,lrteoikeus

Asianomistai alla ei olisi itsen:iiste, enSisiiaista syyteoikeutta
Asianomistai a-lla olisi toissijainen syyt6oikeus tietyissa taDauksissa
Asiariomistajalla ei olisi
lainkaan oikeutta nostaa
syytettii, jos sy''ttaja on

peattenl't jattae syytteen

nostamatta esimerkiksi rikoksentekijiin nuoruuden
tai rikoksen viihiiiswden
vuoksi

LUOTTOMIEHET KREDITIT'IANNEN ry

fr
r=1r -fl A s t- tNlt=ll
(, |lI(J lrr-)
l) lE Ll e, 1A\ t) 1t...-ll \U l '..- ,

Hallituksen kokouf, sessa
16.3. 1993 hyvliksYtyt uudet
Jiisenet

Hurme Sami Klaus
Luotonvalvoja

Paananen Helena Irmeli
Luotonvalmistelija
Kansallisrahoitus Oy
PL 650
OO1O1 HEI.SINKI
wederhorn Juha Matti
Markkinointipaaillikk6
I-PT lakimiesten Perintatoimisto Oy
Harakantie 20 A
02600 ESPOO
Irhtinen Mauri Antero
Toimitusiohtaia
LPI Yrih;slakimiehet Ov
Harahaitie 20 A 8
02600 ESPOO
Kari Christa Margit
PerlntiineuvottelUa
Tietoperinta Oy
Ratapihantie I I
OO52-OHEI,SINKI
Hallituksen kotoutsessa
uudet
14.4. 1993 hyvetsytyt
jiisenet
Asula Kirsi Ma{a Susanna
Luotonvalvoia
ABB Asea Skandia Oy
Varastokatu I .. ..
05801 }ryVINKAA

Hallituksen kokoukscssa
uudct
25.5. 1993 hyviikYtyt
jiisenct

sto oy

Saihkdmetse
O13OO VANTAA

Raiala Ari Kalevi
Toimitusiohtaia
Balance-Consulting Ov
Kdvdenpunoiankatir g I r82
OO1SO HEISINKI

Ohtonen Hannu Juhani
Yritysluottotutkija
Soliditet Oy
Sinimaentie 14 C
02630 ESPOO

Vappula Heikki Antero
Mumtliohtaia
Balanc"e-Consulting OY
Kovdenpunoiankatu 8 I 182

Rehn-Hiikld Jana Teresa
Luottotietokonsultti
Soliditet Oy
Sinimaentie 14 C
02630 ESPOO

ooiso HELSINKI
Mokkila Riitta-Liisa
Osastopai Ukkd
Ellos Siromi Oy
PL I57
04201 KERAVA

Salonen Rauno Kalervo
YritysluottotutkiJa
Soliditet Oy
Sinimaentie 14 C
02630 ESPOO
Silvennoinen Sir-pa Maria
Tutkimussihteeri
Soliditet Ov
Sinimiientie 14 C
02630 ESPOO
l€hmus Taina Irmeli
Perintaineuvottelija
Sv-Perinta Oy
PL 45
OO52I HEISINKI

Vepsa Ta{a Johanna
Rahoittaia
Kansalliskortti Oy
Malmin kauppatie 18
OOTOOHEISINKI
Mriattd Seppo
TalouspZiiillikkd
Railshio Ov Ab

asemapaaiukonkatu12 B
OO52O HEI^SINKI
Kotilainen Paavo Erkki Juhani
TalouspeiiJlikkd
Rauta ja KonetaFe Oy
PL 663
OOlOl HEISINKI

Sorsa Airi Anneli
Talousiohtaia
Paperi:Datrlberg oy Ab
Riihikuia 4
01720'VANTAA
Riihimeki Vesa-Pekka August
Johtaia
Suorrien Asiakasrahoitus OY
Porkkalankatu 7 B
OOTSOHETSINKI
Veikkola l€ena Annikki
Toiminnanjohtaja
Takuu-Siiaiti6
l,auttasaarentie 28-30
OO2OOHET,SINKI

Kaiiu Kauko Kalevi
Toiinistopzirillikko
Oy Alko Ab
PL 350
OOIOO HETSINKI
Siren Tuiia Hannele
Perintapdellikko
Kansalliskortti Oy
Malmin kauppatie 18
OOTOOHEI,SINKI

Kristiina

Nieminen Marja-Irena Kristiina
Yhtevssihteeri
Tietciperintri Oy
Ratapiha.nue I I
OO52O HEI^SINKI

Koriauksena edellisessA lehdessA olleisiinvirheellisiin
uudista iasenista:

tietoihin

kokouksessa
Hallituksen
13.1. 1993 hyviiksytyt uudet
jesenet:

Ilallituksen kokouksessa
16.2. 1993 hyviiksytYt uudet
Jesenet:

Memmele
Erkki Antero
Perintajohtaja
TaitoDerintai Ov
Pakk-ahuoneerikatu
90100 OULU

Sivonen
Pertti Jaakko
Luottosuunnitteliia
Hewlett-Packard OY
PiisDankalliontie 17
022-OOESPOO

l5 A

Lehden toimitus pahoittelee tapahtuneita

virheitii
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MAAILMAN SUURIN
LUOTTOTIETOYHTIO
OSTI SOLIDITETI'N
Ruotsalaiseen Scribona-konserniin aikaisemmin kuulunut, pohjoismaiden suurin luottotietoyhtio Soliditet on
I2.O5. 1993 mvr-tv amerikkalaiselle Dun & Bradstreet Information Servi-ces(DBIS) -nimiselle yritykselle, joka kuuluu Dun & Bradstreet -nimiseen, maailman suurimpaan
luotto- ja yritystietoalan konserniin. D & B-konsernin
liikevaihto oli v. 1992 n. 4,75 Mrd USD (n. 26 miliardia
markkaa). Suomessa D & B-yhtioistA tunnetuin lienee
valtioiden j a pankkien luottokelpoisuutta reittaava Moody's.
Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa toimivan Soliditet'in
Iiikevaihto oli v. 1992 n. 250 milj. SEK.

TietooerintZi Ov: n lakiasia tosastblle on p6rustettu velKaJallestely-Ja )rnryssaneerausasioihin keskittynyt
ryhm€i.

INTRUMJUSTITIAN
MAKSUTUTKIMUS
Euroopan suurimman perintaalan konsernin
Intrum Justitian tekemd.n maksututkimuksen mukaan maksujen mydhzist5rminen on
vakava ongelma Euroopassa. Ja tuntuu edelleen pahenevan. Suomessa on kuitenkin lyhimmdt maksuajatja alhaisin maksujen myohdst].'rnistaso. Todelliset maksuajat ovat meila
keskimdArin kotimaassa 3l pziivririja viennissri 33 priivriri. PisimmAt kokonaismaksuajat
kotimaan kaupassa, 82 ja 80 p6ivd.A, ovat
Italiassa ja Ranskassa.

Rvhm6n lakimieheksi on
nimitet fv OTK P&iivi Uino

Euroopassa 7 | o/oja Suomessa 79 o/oyntyksistA tarkistaa asiakkaan luotokelpoisuuden
ennen kaupankdvnnin aloittamista. mutta Dienempi osa^yrityksistd. tarkistaa luottotiedot
sd.dnndllisesti trimrin jrilkeen. Niinp€i valtaosa
luottotappioista Euroopassa tulee olemassa
olevasta asiakaskunnasta.
Ldhes kaikki l75O tutkimukseen osallistunutta vritvstd. kannatti a-lan lainsd.ddd.nnon
uudistamista j a muita toimepiteitd" taistelussa
maksumydhAstyrnisiti ja luottotappioita vastaan.
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LUOTTOPATVAT 4.-6.1 0. r 993
M/S EUROOPALTI\
LUOTTOPAIVIEN TEEII{AT
tr Tietoiskut saneerauskokemuksista
D Alioikeusuudistus
D Lama Ruotsissa ja Suomessa
Q Maamme matkalla Eurooppaan

LUOTTOPJIIVATKOOSTWAT
NELIASTA OSASTA
D Luottoalan Uutuudet-nziyttely
D LuottopiiLivdt-seminaari
tr Yhteisseminaari Ruotsin
Luottomies-j A4'eston kanssa
D Vuoden luottomies

Luottop:iivAt 1993 toteutetaan tiinri vuonna koulutus- la ulkomaantoimikuntien
yhteistoimintahankkeena. Osallistumismaksu on 1900mk/h16. Hintaan sis6ltw
risleily. majoitus 2 hengen A-luokan h1'tisszi,aamiaiset. yhteislounas Ruotsin
luottomiestEn kanssa. lo"unaat.cocktaild, a'la carte-illallinen sekd kokouskulut.
Toimi nopeasti, sillzi paikkoja on rajoitetusti.
Sitovat ilmoittautumiset
puhelin 90-I48 861.

10.9.1993 mennessA Ulla Salminen/Asiakastieto

Tervetulotoivotuksin

Luottomiehet ry.
koulutustoimiliunta
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Luottomiehet ry.
ulkomaantoimikunta

Oy,

