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Pddkirjoitus

l,oltlyko valoa vai ei? Pahalta nalttaa, kun katselee
valtion ensi \'noden talousanrioesitvste. Siinahan anne-
laan ].rnmdfldd. erla juuri parempaa laloudell isla l i lan-
netta ei Suomeen luvata. Kulutuskys].ntAe tullaan ensi
vuonna entisesta:in leikkamaan, miste on seurauksena
Lsaa konkursseia ia tvottomia. Ilmeisesti mei[a ei oikein
ole ]'rnmarretq/. kuinka terkea asia kotlmaiset markkinat
ja kulutus ovat suomalaiselle elinkeinoelamalle.

Hallitushan lahtee talousarvioesitvksessaan edelleen
vedrdsta paasta Ii ikkeelle. Se ehlntaiei laloulta otlamalla
lainaa ulkomailta. ioka sitten siirretaZin erilaisina tukiai-
sina pankkeihin jihuonosti menesq,.\.iin'rityksiin.

Seurauksena teste toiminnasta on. ette niin sanottu
jen ter-veiden ]Tiq'sten meera laskee jatkuvasti, koska ne
eivet pysty kilpailemaan tuettavien l,.ritysten kanssa. Uusi
taikasana. "korkoelvltys", kalttelq.l, juuri samalla taval-
la. Velkaisel ] ri lyksel h) orJ,.v.i r ja nc. j oilla o n ylim:iiA-raijsl d
h.ividveL. Nyr piteisikin muislaa miksi meil ld on ),rityksid
ja pankkeja.

Alkujaarhan ne on peruslelru palvelemaan ja ryyd).I
ldmedn ihmis len  a inee l l i s ia  ta rDe i la .  Jos  ihmis i l la  on
raiaa ja ryold. niin se ruokkii iase i lseeAn. sil loin mlds
yrityksile ja parrkeilla menee h]'vin.

Meilla on kuitenkin viime \.uosina mentv siihen suun
Laan. etl]e ihminen tarpeineen ei kuulu uiizin k"tluun.
Suomessa tuotetaar vain varastoon ia ulkomaille. Yritvk
sel. iotka tekevdl varastoon aiheuiraval kuslannulisia
yhteiskunnalle, mutta ne, jotka tuottavat tuotteita vien-
tiin. menestl-vet.

Onhan treidenmm. tehdasteollisuuden hintakilpailu
kyky parantunut perati 50 %. Viennin osuus kansantuot-
teesta on kasvanut noDeasti ia vientiteollisuuden kamat
ta\.uus on parartunui huoirattavasti. Velkainen teolli-
suutemme ei ole kuitenkaan pystynlt viela aloittamaan
uusia ingestointeja. jotka loisivat uusia tyopaikkoja ja
lisdisivat samalla kotimaista kulutush/syntaa. Ehka ta-
han hitaaseen elpymiseen on myos slyne se, efta me
suomalaiset olemme laskeneet tuotteidemme ia tvdmme
hinraa -alrlassa suhreessa kuin valuu ttamrrie arvo on
heikenFi.ny'r. Suomalaisia tuolteitahan mlydaan nykyaan
aleh in taan maailmalle. Markkamadraiset tulot ovat kas
vaneet. mutta samaan aikaan esim. Satsan markoissa
laskettuna saatavien summa on pysynlt ennallaan, vaik-
ka ulkomaille myyty tavaran maera on kasvanut l<J,'rnme
nia Drosentteia.

Lamasta ;i taideta nousta ilmall kotimaisen kvsvnnen
elp).rnisLa. Varasloon luorelul lavarat pjlzi jsi s;aaa njn
myltye ihmisille, josta seuraisi hsae tydtilaisuuksia. Kor
koehytyksestaihan hydtyvat paaasiassa ne, joilla on vel
kaa. Se on siis lahinne tulonsiirloa tallettaiilta velallisille.

HF/e  o l i s i  myds  ldssd  muis iaa .  e l ld  ko i i ra louks i l la  on
talletuksiamiliardeia enemmen kuinvelkaa. Todennakdi-
sesti korkotas-on laskusta ei kuitenkaan ole seurauksena
mitaAn huomattavaa kotimaisen kulutuskvsumen kas-
\.Lla.

Suosikaarnme siis suomalaista.
Mikko Kallankari
Paatoimittaj a
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II\INSAADANTO

Vuosi 7993 on luotto- ja perintiialalla sangen
mielenkiintoinen. Tuskin kosko,o:n o:ikaisernmin
on ollut vireillii tai aoimoansoatettu ghtii
loajoja ja nimetromo,an luotto- ja perintiialaa
kosketta oia lainsiiiid.iintdhankkeita,
Ehkii koikkein keskeisimpiii ja
huomc,ttauimlnn.nr v o,ikutuksen omaauia ou at
g ritg s s c,ne er o,us- j a o elk aj iirj es telglait sek ii
joulukuun clussc uoimaantuleo a
alioikeusuudisttrs. Alioikeusuudistukseen
liittgen on pohdittu mgds sen uo:ikutusta
perintiipalueluita tarjoooien gritgsten rrsemo'o;n

ja tarpeellisuuteen.

velkoi an kannalta tuwallisem-
rnin i a tarkoituksenmukaisem-
min-kuin aikaisemmin.

Perintdd vai
hakemustehtailua

Kuinka lema lurval l isempi ja
tarkoituksenmukaisemni saa-
t avan vahvistamisorose3si vai-
kuttaa si l ten per ihtr ipalvelu i -
den tarpeeseen?

Perinteyrityksen ta{ oama
pa lve lu  vapaaeh lo i sen .  s i i s
mahdollisia oikeudellisia toi-
menpiteitd edellaive'n. peri n le -
vaiheen aikana on ollut ia tu-
lee olemaan tArkein lisharv<r
palvelun kay'ttaj zi1le, sillZl pe-
rintApalveluyritykset perivrit
huomaitavimman osal saata-
vista vapaaehtoisin keinoin.

Oikeudellinen
perinte

Oikeudelliseen Derintaan eli
saataval vahvistamiseen ulos-
ottokelpoiseksi ryhdytaan vas-
ta silloin. kun vaDaaehtoiset
perintatoimenpite€t eivat ole
tehonneel. Tilrnii kaikki toi-
saalta oerinniin uskottar,rru-
den sAiivttzimiseksi ia toisaal -
ta saata:vien mahdoilisimmarr
tarkoituksenmukaiseksi tur-
vaamiseksi. Oikeudellinen oe-

Markklnointijohtaja
Ollt Klvelii
Tietoperintd Oy

rinte uudessa muodossaankin
on perintapalveluiden tarjon-
nassa Ldrked. mutt.avasta Iois-
sijainen osa-alue.

Hakemuksia myds
konekielisesti

Suurimmat perintriyritykset
ovat rakentamassa konekie-
liste liil ryme,i uuleen kiiLriijd-
oi  keusjdr jest  elmAi in yh teis-
t y6ssZ i  o i keusmin i s le r i on
kanssa. Nain valtaosa haaste-
hakemuksisLa voidaan toimit-
taa kZirAiaoikeuksiin niin. et-
tei jo valmiiksi perintApalvelu-
),riryksen ATK-jZirjesl elm,isse
olevia hakemuksia ensin tu-
losteta paperille ja liihel elii
kareiaoikeuieen. jossa ne taas
sy6tettaisiin ATK-j rirj estel-
maain.

Koska suurten oerintAtoi-
mistoi en hakemusmAeret ovat
niin 

-mittavia 
lvhteensA rr

l50.OOO kpl/r,ucisi) on tdme
jZilestely ennenkaikkea kdrd -
'iaoikeuksien kannalta tarkoi-
tuksenmukaista. Tuomiois-
tuinten tyoskentely tehostuu,
kun suuri mAdrA rutiinityotei
poistuu. Konekielisllrs on kui-
tenkin vain vksi taDa muiden
ohella siirtAA tietoi oaikasta
toiseen.

a a a a

TAYNNA TIAASTEITA
a a

JAJAR-IESTELYJA

a aa a

o a

Mitii perintd on
Peri  ntdpalveluyr i  I  ys te n lar-
kein tehtave on varsin selke-
iisti ja johdonmukaisesti - pe-
rintii. PerintiihAl on kaikessa
yksinkertaisuudessaal rahan
siirtemista paikasta, jonne se
ei kuulu, paikkaal, jossa sen
pitZi is i  o l la.  Tzi  ta perustehle-
vee ja sen larpeel l isuutta ei
niinkiien suuri muutos kuin
al io ikeusuudisl  us Doista tai
v?ihennA.

Mikd itseasiassa
muuttuu

Muutoksel alioikeusuudistuk-
sen yhteydessd l i i tWet al io i -
keuksien orqalisointiin. tuo
mioistuimen kokoonoanoon
eri twppisissa asioissa-, oikeu-
denk i i vn l  imene i te l vvn  r i i -
ta-asioissa ine. Meiki t tevin
muutos perinndn kannalta on
kolmen eri saalavan vahvista-
mislavan - maksamismaara-
yksen, lainhaun ja haasteen -
poistuminen j a uusimuotoisen
haasl emenettell,T kzil,,l I oonot-
to.

TdssA uudenmuotoisessa
haastemenettelyssd keskeisin
te on se, ettd ulosmittauskel-
poinen paatos maksamatta
jeeneelle saatavalle saadaan
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Alioikeusuudistus ei Dois-
ta asiantuntemuksen ia- arn-
mattitaidon tameetlisuirtta la-
hetettiin hakemus sitten Da-
perilla tai konekielisesti. 

^Pi-

kemminkin p.ijnvastoin, si[a
uudistuksen j ohtava periaate
on se, ette kaikki vaatimukset
ia vaaumusten tukena olevat-perustelut 

on esitettzivd oikean
laaj uisena j o hakemusvaihees-
sa. Hakemuksen laatiian on
tapauskohtaisesti tunnistetta-
va kuinka laajasti perustellun
hakemuksen hiin tekee ia mit-
kti ovat hakemuksen ka"nnalta
oleellisirnmat asiat. Hakiialla
on myos oltava valmiudeflaa-
tia lausunnot velallisen mah-
dollisesti tekemiin kiriallisiin
vastauksiin.

Muiden kuin suurimoien
perintriyritysten kannaitaa
kuitenkin olla varsin kriittisiri
sen suhteen, millaisilla hake-
musvolyymeillA tAllaista kone -
kielista [ittymae kannattaa
rakentaa ia henkildstoliseivk-
siin sekei- ohi elmistomuut-ok-
siin investoida.

Velkajiirjestelyjen
kiiytiintii

muotoutumassa
Lait vksitvishenkildn velkairir-
Jesrerysla Ja JrntyKsen sanee-
rauksesla tul ivat  voimaan
8.2.1993. Kuluvan vuoden
heinakuun loppuun mennes-
sri oli velkaj dq' estelyhakemuk-
sia jatetty yleisiin alioikeuk-
siirl 4944, joista menettelyn
atoittamispdet6s oli tehtv 26i 9
tapaukseslsa.- 

VelkajZirjestelylain tavoit-
teisiin kuului, ettA val(aosa
asioista peatyisi vapaaehtoi-
siin jruestelyihin ja vain osa
menisi tuomioistuimiin. TAmzi
tavoite ei ole toteutunut, s lA
suuurin osa asioista on eden-
nyt tuomioistuimiin. Vapaa-

ehtoiset velkajarj estelyesityk-
set ovat olleet valitettavan
usein hy'\rin ylimalkaisia ja niis-
td. on usein saanut sen kasi-
tyksen. et&i ehdotus tehdean
vain tuomioistuinhakemuksen
edellytysten ta]'ttamiseksi il-
man varsinaista pyrkimystii
soDimusratkaisuun.-  

Velkoj ien on joka tapauk-
sessa s\,Me suhtautua vaDaa-
eh toisiili velkajziriestelyeirdo-
tuksiin vakavasti. Saa tavia ei
kannata antaa anteeksi ilman
seikkaperdistd. selvitvstzi velal-
lisen tdloudellisestaiilantees-
ta, kokonaisvelkaantumisesta
ia niista svrstui, iotka ovat ioh-
ianeet maisu k'il'rm heikk6ne-
mtseen.

Myiis velkojilta
edellytettiiin

asiantuntemusta
velkajirjestely-

asioissa
Alioikeuksiin i ziLtethritrin velka-
j zirj estelyhakem u k;iin ja mak-
suohj elmaehdotuksiin pyyde-
td.'irl lausunto velkoiilta tai nzii-
den asiamiehelr a. Lausunnois-
sa voidaan ia on s! 'de otlaa
karr taa velk-aia4esti:i1.n estei-
siin ja edelly'tyksiin, velallisen
ilmoi tu ksiin vziittaimattomista
elinkustannuksista, velallisen
esitt5rneen maksuvaraan ine.

Velkojien lausumilla- on
suuri merkit5rs lopullisia vel-
kaj :irj estelypaatdksiii tehtiies-
se. Sellaista asiaa,jota velkoja
ei ole esittiirrvt lau-sumassa er
pai,isaant6isesLi oteta mv6s-
keZin esille alioikeusk isitt6lys-
sA. Lausumat tdytyy myos
asianmukaisesti ia ammatti-
taitoisesti perust6lla, pelkAtlA
velkajArjestelyn vastustamis-
kirieellii ei ole mitiidn merki-
tys-tri asiaa tuomioistuimessa
kasiteltaesse.

Velkajiirjestelylssti
myds suullisia

kiisittelyjii
Tuomioistuimetj eirj estiiviit vel-
kaj  ei  r j  es I  e lyas io i  ssa my6s
suullisia kiisittelyj ei. Nriin var-
sinkin silloin, kunvelkoiat ovat
vastustaneet itse menel telye.

Velkojar tai velkojan asia-
miehen esiinb,'rninen ndjssa
suullisissa velkajdrjestelyis-
tunnoissa on valttemetdnte,
koska velallinen esittae istun-
nossa aina omall vastineensa
velkoiien lausumiin. Velallisen
vastineeseen on slwtd ollavas-
taamassa. iottei iuomioistuin
ratkaisisi lsiaa yksinomaan
velallisen esitt2imiin selvityk-
sen perusteella.

Yrityssaneeraukset
harvalukuisempia
erikoisprosesseja

Vireille saatettujen y'Tityssa-
neerausmenettelyjen luku-
mAdri on luonnollisesti ollut
oleellisestivdhaisempi kuin yk-
siMshenkil6iden velkaidries-
telf en. Heinzikuun loipriun
mennessd oli witvssaneeraus-
hakemuksia jatdtty S+S tap-
Daletta.- 

Yrityssaneerauksissakes-
keista on se, ettd tuomioistui-
men maiireZima sehittriiri huo-
lehtii varsin pitkii-lle itse me-
nettelyn kulusta. SelvittiijA
toimij sama-lla myos linkkind
saneerattavan lritvksen edus -
taj ien j a velkoj ia ed-ustavan vel-
koi atoimikunnan vAlillii. Yk-
sitiAisen velkojan tydmeiira ja
Daneutumisen tarve itse me-
nettelyyn jAzi vdhdisemmziksi
kuin velkajri{ estelyissii.

n
5



P A L S T A

ei ole yksityisasia
Juuri Askett€lin Asiakastiedossa tehdyn
tutkimuksen mukaan yrityksen vastuu-
henkildiden aikaisemniat konkurssit li-
sti:ivdt uuteen konkurssiin aiautumisen
riskiii. Jos wityksen vasturihenkild on
ollut osalliseria k-ah dessa konkurssiin iou-
tuneessa pityksesszi. riski joutua kon-
kurssiin r,r-roden sisdlld on ne-linkertainen
niihin yrityksiin verrattuna, joiden vas-
tuuhenkiloilld ei konkursseia-ole.

Teman kokoisella riskilki toirnii tAlle
hetkelld. noin 90O0 suomalaista witvstti.
MAArA on suuri ia riskikin me-Ikoinen.
Onkin- h1w:i kysy5. Ueaammeko kylliksi
toisaalta naiiski witvksistei ia toisaalia nii-
den taustalla ol-evidta henliil6ista.

Toisinaal onvaikeaa, useinmiltei mah-
dotonta yhdistAA henkilditri ja heidAn
muita 1'rityksiAd'n. Henkil6tunnukset
puuttuvat kaupparekisteristii. Nimet on
voitu ilmoittaa rekisteroiteiessd enemmdn
tai vAhemmiin triydellisinai. Nimen muut-
taminenkin on nykvisin vain ilmoitus-
luonteista. Yritvsien vastuuhenkildiden
henkildtunnuksien ilmoittaminen kaup-
parekisteriin pitziisi olla ehdoton edell-y-
rys.

Lainlaatij an pitziisi herd.tii huomaa-
maan ne eptikohdat ia porsaanreiZit. ioita
mm. henliilrltunnuliseitomuus malidol-
l-istaa. Kaupparekisteriin merki ttyinii wi-
tyksen vast-uuhenkildinfitin saalLaa 6ila
kissoja. koiria.ia muita lemmikkeiA. Voipa
yksi ja sama henkild olla yrityks-essri mb-
nena vastuuhenkil6nd; merkintA on tehty
vain toisinaan yhdellA toisinaan kahdelll.
tai kolmella etinimellZi.. Kukaan ei pvstv
valvomaan. onko kyseesse sama frenkitti.
Henkildn nimivoi miruttua avioliiton mydtd
ja kun oikein pitk:ille mennA€in, sukirni-

Yrittflminen

Helena Pahlman
PuheenjohtaJa

meAkin voidaan vaihtaa iopa harhaanioh-
tamistarkoituksessa. H-enkildtunnulisen
kriytdla voitaisiin karsia ainakin lemmikit
ja pu{elaivat yrityksen hallitustehtavisti.

On ylliittiivAA, miten paljon puhutaan
ja kirj oitetaan vaikkapa talousrikoksista,
mutta kuinka viih?iisillii lainmuutoksilla
voitaisiin vaikuttaa ennakoivaa varovai-
suutta lisridvAsti. Taloudellisen rikollisuu-
den lisziA'n tl'rn inen on ilmio, ionka eteen
yhteiskuntd on joutunut ilmeisen ylkittri-
en. Samanaikai-sesti vleinen asennilitumi-
nen taloudelliseen riliollisuuteen on muut-
tunut yhA tuomitsevammaksi.

Asiakastiedon tutkimuksen mukaan toi-
mivan yrityksen yhden tai useamman vas-
tuuhenkildn oleminen mukana yhteensd.
viihintAd.n viidessA konkurssissh nostaa
yrityksen konkurssiriskin vuodessa kes-
kimAd'rin reilusti vli 3O prosenttiin. Osa-
keyhtiosse konkurssiriski on perd.ti 50
prosenttia vuodessa.

Henkildtunnuksen kAltt0 kaupparekis-
terissA olisi yhteiskunnia.lle palibir suu-
rempaa hvdfua tuottava asia kuin sen vk-
silotason 

-mihdollinen 
yksityisyyshai[ta.

Keinona se olisi eras ykJinkefoaiSimmista
asioista ehkZiisemtiein omalta osaltaan vd.d.-
rinkeiytdksiA. YrittAminenhiin on lulkinen
asia, iniksi yksityisyytta piteiisi siind var-
iella.
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dukselle, turkulainen Markus
Mustelin.

Whitbreacl Rouncl the World
kisaa pidetdAn yhtcnri vaati

vimrnista haatsteisUt n ta luon-
io  mcrc l l i  \ o i  t i r r i o l J .  EL l css i i
on 32.000 merimailla. \hteen-
sd yhdeksAn kuukautta. srrys
kuusta kesdkuuhun, j  o is t : r

v"\w*www&Yffi&W

suurin osa rdetetAd.n merellA
ahtaissa oloissa, vaikcuksina
huono niiklrlys. korra meren-
kAynti, k1,lmyys, kuumuus,
valaat ja jaavuoret. On kestet-
tAvri paineet ja pidettziv:i yh
teishenki korkealla. Todelli-
nen Team Work niiyte!

Kansainviiliset
ammattilaiset

LLrtrum Justitia orr en>imDrdi-
ncn r.ene. jossa miehisto koos-
tuu eri maiden pu{ehtijoista.
Vaikka kalkille nziille I I am
mattilaisille kaikki, pait.si pur-
jehdus on turhaa on kuiten-
kln huomioita\.a miehlstoA toi
sistaan erottar.ia tekij 0ita.
Veneen kielenA on englanti.
Silti, r'ain englantilainen Rick
Tomlinson pystllr i1tn.t""-

Navigare necesse est
Euroopp alainen perintdkonser ni Intrum
Justitia osallistuu omo,llrr nimikkopurrellaan
seurrlrrorrrrn Whitbread. Round the World Rqce
7 9 9 3 -9 4 purjeh,dustapahtumaan. Intrum
Justitia purjehtii uudessa W 6O -luokassa,

j o ssa v e ne e t ou at gksimastois ia, 6 O -j alkaisirr
auomerikgntiijiii.

Intrum Jr-rstitian kansallisuus
on Eurooppa, sill:i se p11{ehtii
Eu ruupa n l ipu n a I Iu.  rcki \ l  e r i
naan trUR l. 1 t henkinelr
miehisto koostuu tarkoin vali-
tuista purj ehdu sammattilai
s is1.a 9 Euroopan maasta.
Suomea r.eneessA edu staa
gastrononian lahja purjeh

8



maan itseeen riidinkielellAdn.
Muut lqgmmenen miehiston
jasenta kiroaisivat tai riemuit-
sisivat mieluumrnin suomek-
si, saksaksi, ranskaksi, ruot-
siksi. holl anniksi. sveitsiksi,
noriaksi tai tanskaksi. Mv<is
kuittuurierot on huomioiu' iva.
Vaikka kaikki edustavatkin
liiLnsimais ta kultluuria ia var-
sinkin liiLnsi-eurooppalaisla, on
mukana 9 eri ma-fn kulttuu-
ria. Tam6kin saattaa olla teki-
jri, joka paineen alla, keskell2i
aavaa merta, myrskyissa, vaa-
rojen uhatessa kaq'istea asioi-
ta aina riitatilanteisiin.

Team Work -henkeii on lnt-
rum Justitian European Tea-
missa rakennettu vhtd kauan
kuin koko proi ektihktn. Team
Work -heni<ee-n ei kuulu vain
kapteeni ja miehistd vaan sii-

nd on mukana myds nk. Shore
Crew. Sen vastu ua-lueisiin
kuuluu kaikki toiminta ja yh-
tevdet maalla. Shore Cr-ew on
miehist6n ainoa linkki maihin
etapin eli "legin" aikana.

Intrum Justtia on saanut
suuren avun Team Work -hen-
gesta yhdelta subsponsoril-
taan, Ruotsin laivastolta.
Svenska Marinen otti koko
European Teamin hoiviinsa ja
"aivopesi" lopullisesti koko
porukan puhaltamaan yhteen
hiileen niin mwskvssA kuin
twenessdkin. Kouftittaiana on
rrun. ollur eras Komenlajal(ap-
teeni. joka oli iuuri palannut
Bosniasta kolmen kuukauden
komennukselta. HAim totisesti
osasi kertoa miten Daineen alla
ryhmiihenki pidetzien yila, il-
man ette keneltekAen menee
pinna!

Uusi vene -
uusi luokka

Team Work -hengen rakenta-
misen lisdksi mieaisto keskit-
tly my6s ilse veneeseen. Uusi
W 6O kun on iokaiselle, niin
kapteeni Rogei Nilssonille ja
koi't<i Uarku5nA ustelinille kuin
muullekin miehisttille ennen-
kokematon iuttu. W60 -luok-
ka, vira-llisrilta nimeltii Whit-
bread 6O -luokka, on suunni-
teltu nimenomaan Whitbread
kisaan. Ne ovat io osoittaneet
olevansa nopearipia kuin ma-
xit. joita pidettiin lehes voitLa-
mattomina. Whitbread osa-
kilpailussa, FastNet kisassa,
kolme ensimmiidsta maalilin-
jan yfittrinyttzi venettA olivatW
6O, ioukossa Intrum Justilia.
Vasia sitten oli maxien !'uoro.

Metellisfii o ouhdin hu'm.(lo..,

.,.vain putj€hdus on odlttiitniifii'i,tit!

W 6O venelden strateEiset
mitat:

Pltuus: 19.5 rr
Leveys: 5,25 m
Syveys: 3,7 m
Uppoama: fg 5OO kg
Rrrjeet: Mar.purjepinta-

ala 417 m2
Masto: 29 metrie

Kiinnostava vksiMskohta ve-
neissa on nli. ves'ioainolastit.
Niiden arrrlla voiddan 2,5 ton-
nia viette siirkiii puolelta toi-
selle, riippuen siit? kummalla
puolella taryitaan enemmiin
painoa. Aikaisemmin vesipai-
nolastit olivat sallittuia aino-
astaan yksimiehisissd- veneis-
sa.

Menestystii
alusta pittien

Intrum Justitia on osallistu-
nut kahteen Whitbread osa-
kilpailuun: Round Europe Ra-
ceen ja FastNet Raceen. Mo-
lemmissa kisoissa sijoitus ob
kolmen parhaan ioukossa.
Kahden ki3an iiilkeeh Markus
Mustelin kominentoi veneesta
ia miehistdsta seuraavaa: "W-6O 

luokan veneemme on todel-
la kevyt ja nopea verrattuna
maxeihin. Molemmat kisat
ovat opettaneet meille usko-
mattoman paljon n:iista ve-
neista ia olemme saaneet vas-
tauksein lAhes kaikkiin lrysy-
mvksiimme. mitei kuluvana
hirioituskautena on tullut
esiiir. Tosin kisoissa syntyi
Iiuta uusia kysymyksiri, joihin
vastausta tiiytyy vielZi hioa.
Mitzi miehist66n tulee, olen iloi-
nen saadessali olla mukana
kisse proj ektissa, j ossayhteis-
ty6 toimii niiin hy!'in. Tietysti
ongelmia ja erimielisyyksiii
tulee, mulla uskon meid5n
oleval niin kova tiimi, ettei
meiui niin pienet asiat het-
kauta."

Whitbread Round theWorld
Race 1993-94 starttasi 25.
syyskuuta Southamptonista,
Enqlannista. Kesekuussa
1994 urakka on ohi. Yli mer-
ten, 32 OOO merimailia, viiden
mantereen kautta, ympiiri
maailman. Markus, Gunnar,
Marcel, Pierre, Bo, Dominique,
Rick. Knut, Tim, MagnuS ja
Roger: GOOD LUCK! 

-

Markkinointiassistentti
Mlnna Lindholm
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Teksti ja kuvat: ULLI\ SALMINEN Asiakastieto Oy

Suornessc talousrikollisuus on pitkiiiin ollut
noususs@ ia uusien rikoksentedotaooien
puristuksZss a. Talouskriisi piiskda'uAturcsia
jo talousrikosten uudet muodot kiiniostluat.
Tulevoi.suudessa uusiksi rikoksentekotauoiksi
tullee rnuodostumqon ro,ho;np,esu ia
ka nsqinviiliset ro'honsiinot i Ke n;ittunut
teleuerkosto suosii rikotli.sten puuh{a.-

toteutettiin vhteistv6ssa vero-
hallinnon kinssa ii sen suun-
nitteluun ia seurintaan osal-
listuivat riyds oikeusministe-
ri6n. siseasiami nisteridn ia
Helsingin yliopiston rikos- la
prosessioikeuden laitoksen
edustajat.

Oppia el ole
otettu

Kun talousel?imri elovi raha-
politiikan vapaudutiua. syn-
tv i  r ikosten nousun aika.
Muun muassa Helsinqin met-
ron rakentamiseen iitapaus
Saloraan I tttlrreet vaaririkey-

Kuulijdt torkkoina (grl0 Oiket/,sltoltit-
tisen tutkimr6l@itoksen f uf klmusioh-
tg;jaK4;uko A r o m o d. n ((rlto.) pitii;std,
asifelmfifl'|.sd-

Yhdistyksemme koulutustoi-
mikunta jarjesti syyskuussa
lalousseminaarin Tu kon pziii-
konttorissa. Aiatus seminaa-
rin pitiiLrnisesG syntyi Luotto-
miesten keveZilH 1993 Pasilan
Poliisitaloon tekemdLll5 excur-
siolla. Seminaarin luento-
osuuksista vastasivat Oikeus-
poliittisen tutkimuslaitoksen
tutkimusiohlaia Kauko Aro-
maa sekdHelsingin rikospolii-
sista rikoskomGario Mhrtti
Puhakka.

Kauko Aromaa selvitti aluk-
si lyhyesti tutkimusta. loka
kasitteli konkursseihin liittv-
vA2i rikollisuutta. Tutkimris
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Rikosftomisario Maftti P u h d. k k d.
Helsin'glrr rikospoliisi.sta,
keskittgfteend orfta,drl lue'rto on sa-.

tdkset puhuttivat yhteiskun-
taa.

Ensimmaiset varoittavat
viiiirink?iy'tdsoireet herAttivzit-
kin oikeusministerion. ioka sit-
temrnin 1980 -luvuri alussa
asetti tvdrvhmen tutkimaan
taloudellisdn rikollisuuden laa-
juutta. Tydryhmiin selvityk-
sistei ei otettukuitenkaan op-
pia, vaan tilanne on jatkunut
ennallaan.

Konkurssirikokset
herkuttelevat

menestykselleen
Vuonna 199O konkursseia
pantiin vireille 3588. I 99 I
6153 ia vuonna 1992 laman
my6tii-konkurssien meiira kas-
voi ennetysmedre itn 7 327 :dittt.
Viimeaikainen konkurssikehi-
tys on aiheuttanut myos sen.
ettii keskusrikosooliisi on teh-
nyt aloitteen konkursseihin
Iiittj,ven rikollisuuden kuvaa-
misesta.

Ttirkeii-llA tavalla yrit etiiiin
siirtAii vritvksen omaisuus
omaan liskriun. Mainetta saa-
neista kiljanpitorikkomuksis-
ta kaksi kolmesta on tarkoitet-
tukin s u unnitelma l l iseksi ,
koska niitri on helppo tehdii..
Tiimii iohtuu kahdesta teki-
j?istii. Ensiksi kirjanpidon val-
vonta on jiiiinyt jiirj esttimeittei,
toiseksi kirjanpi torikoksia ei
mielleGi vakaviksi rikoksi. Alan
ammattilaisten kadeni?ilki nii-
lryy ki{anpitosir,'ulla. 

- 
Ilmitu-

Ioa hankaloittaa mv6s se. ettii
kaupparekisteriin 

-ei 
tarvitse

ilmoittaaa henkil6tunnuksia.

Ymptiristd helpottaa
rikosten tekemlstii

- Rikoksille on vaikea ldytiiri
yhteista nimittAjiiZi. sillajokai-
sessa rikoksessa on tietM a eri-

tviDiirteiui. Rikostavat ovat
riaAosin tuontitavaraa Ruot-
3ista ia Keski-Euroopa sla.
Konkurssirikoksissa tekoym-
p:i-risto on eritt:ilin hZifnafe ja
laitonta suosimista hyviiksy-

Jos pal jastetut  r ikokset
halutaan saattaa tuomiolle ,
Diteisi kiinnittae enemmen
huomiota ooliisin koulutuk-
seen ia valiniuksiin tutkia ri-
koksi-a. l,ainstiAdiintd on aina
viimeinen keino, Aromaa selit-
ti.

Aromaan luento-osuuden
jAlkeen Reijo Aarnlo Suomen
Asiakastieto Ov:ste ehdotti,
etta Luottomiehet ry:n lakltoi-
mikunta voisi esimerkiksi ot-
taa tehtev?ikseen )Tityisjrynpa -
ristdkartoituksen ia siihen liit-
h'vat Darannuseh-'dotukset ri -
kosten torjumiseksi.

Mistii rikollisuus
saa alkunsa

Vaikka luottomiehet ova tkin
tZina vuonna saaneet kuulla
Martti Puhakal esitysta kah-
teen otteeseen, kevaela Pohi-
sitalolla ja nyt talousrikosse-
minaarissa, tempaisi esitys
j iiLlleen kerran yleisdn mukaan.

Rikollisuuteen liittw nou-
su- ia laskukausia. 

-Kaudet

aihe-utuvat kunkin aikakau-
den yhteiskunnallisista muu-
tosilmidista. Muuttoliikkeet
maadeudulta taaj a-rniin, l2ihi-
ja ympdristdkontrollin viiLhe-
neminen sekii koUkasvaluk-
sen muuttuminen vaDaam-
maksi ovat rikollisuude:n ylei-
simpia syite. Suurisla ikii-
luokista on jAAnyt my6s taval-
lista suurempi rikollistenjouk-
l(o.

Yhteiskunnassamme on
Puhakan mukaan noin 1O OOO
"kestorikollista". Aiemmin
heistii oli valkiloissa ia laitok-
SISSA NOIN SUUU- / UUU. n!'I V S-
taava luku on noin 3OO0. La-
man seastdtoimet heiiastuvat
tiilliikin sektorilla.

Rikollisten
toteuttamistavoista

Talousrikoksilla tavoitellaan
taloudellista hyotya ja niiden
toteuttamistavat vaihtelevat.

Nykytilanteeseen sopivat
uudet rikoksentekotavat ovat
mm. etumaksuoetokset. Pai-
nopistealueina bvat viime ai-

koina olleet mm. myds erilai-
set t6rkerit petokset ja luo-
tonantoon liittyvat epeselqy-
det. Ereesse vaiheessa talo-
usrikokset painotl uivat lahjo-
ma-. virka- ia verorikoksiin.
$rsyv2iksi ovlt je:i{Ieet ktjan-
Ditorikokset.' 

Vuonna 1992 Helsinsissa
velallisen rikoksilla aiheuletut
vahingot olivat noin 5l Mmk,
verorikosten osalta 5O Mmk ia
muilla rikoksilla aiheutetilt
vahingot a-rvioltayU I 2OO Mmk.

Viivettii selvityksiin toivat
t6rkeiit rikoksel. hankalat ju-
tut ja ty6voiman puute. Hel-
singin poliisilaitoksen vah\,'uus
\,'nonna 1975 oli 217 |. ti:.yre n
vahvuus on 1930 ia vuonna
1995 suunnitelmien mukaan
vahmus olisi enAii 1853.

Tulevaisuudessa uusien te-
kotapojen ja ammattimaisen
oelosrikollisuuden ennuste-
taan lisiiiinffviin. Oman iu-
kunsa tulee muo dostamaan
rahanpesu ja kansainvriliset
ra}ansiirrot.

Mitii ja
ketd varoa

- Normaali asiakas kyselee
alennuksia ja tinkii. huUari ei.
Rehellinen asiakas on valmis
pitkaenkin toimitusaikaan,
huiiari hatuaa saada tavaran
heti. Jos henkild esiintw wi-
tvksen nimisse. varmlsid liik-
lieen olemassaolo. Normaa-li,
rehellinen ja jo jonkin aikaa
toiminut yritys ldytyy varmas-
ti nuhelinluettelosta. Jos vh-
teydenotlo yritykseen on pel-
krin ktinnvkkiipuhelinnume-
ron varassl, varb! Jos miHan
eoiiLiltiiviiii ei ilmene. vaadi kui-
tenkin liiLhetyslistaan tai muu-
hun asiakiriaan tavarannou-
taian kuitta:us. LisEiksi mer-
kilse muistiin asiakkaan au-
ton rekisterinumero tai jokin
muu tunnistetieto, neuvoo ri-
koskomisario Puhakka.

- MuisLa, etla huiiariksi voi
ryhtye jopa vanha monin-roti-
nen liiketuttava. joka kZiy'1ta?i
hwdkseenlrrosien aikana svn-
tvnvtte hikesuhdetta. Joliai-
deri luottooriiitos on aina teh-
tava aivan-kuin olisi kysymys
uudesla asiakkaasta. han iat-
koi lonuksi.

n
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Miten selviytyfl
byrokratiasta -
joskus saattaa
pelkke
kflrsivflllisyrys
riittee

Bwokra ti amlkoiden edist\,Tni-
s6stA iokainen on voinutieh-
dA omakohtaisia huomioita
samoin kuin verotuksen ke-
ventymisestzikin.

Vanha sanonta tuntee mus-
temmankin pilven hopeareu-
nuksen eli kehottaa Dositiivi-
seen aiatteluun. Otettakoon
tassa siis esille Dari luottoalaa
lfielki olevaa dsimerkkiA sii-
tA, kuinka viimeiseen asti t5y-
litelty pilkunpydritys sittenkin
j outuu viiListymaen kehityksen
tieltA. Ja ilman varsinaista
suurta oikeustaistelua.

Pakoileva velallinen
laskusaatavan

perinniissii
MaksamismziAr:iysilmoitus on
velkoian toimesta annettava
velalllselle tiedoksi siten kuin
ki{allisen haasleen liedoksi-
antamisesta on oikeudenkav-
miskaaren ll. lur,ussa srih-
det tv. Maksamismedravslain
tt !i:ssri meziretaan Isaksi, etta
tiedoksiantaminen on toimi-
tettava maan raioien sisapuo-
lella ia siitii on nierkitteva il-
moitikseen todistus.

Asfuessccn
tehtiio iiiinsii ilmoitti
ngkginen
o altioa qr ainminis teri.
ettii hiinen
tavoitteenaqn on
u qltion u qikutusu o,llo;n
uiihentiiminen
elinkeinoeliimdssd jo
ghteiskunnassa
gleisemminkin. Titunii
miellgtti luottoq,lqn
kenttiimiestii melkein
ghtii paljon kuin
edellisen ministerin
urrkuutus aerojen
olenemisesta. koska
monien mielestii
mccrssc on liiko;q
bgrokraatteja
kahlitsemosso"
gksildnvapautta jo
hid.astar:ra.ssa
osioiden hoitoo.

Maksarnismeiireyslaki siiii -
det l i in vuonna I954 ia alku-
periiinen viittaus koslii OK I I :
/.r s:aa. I\'un olKeuoenKay-
miskaaren 11. luku 1960-lu-
r,'ulla muutettiin, ei samalla
I eh ty t a,rkennusta maksamis-
mearAyslain tiedoksiantopy-
kdlaen. Viittaus iAi nriin ollen
tarkoittamaan kiri allisen haas-
teen tiedoksiantdmista koske-
via oikeudenkiiymiskaaren
siiiiLnnd ksi ii yleensa.. Tied.oksi-
annon vol naloen saannosten
mukaan toirni LLaa haasLemies,
kaksi ns. vierasta miestii ia
yksikin ulkopuolinen. jos hdn
saa velallisen allekirioituksen
todistukseen. Pakoilevan ve-
lallisen taoauksessa haaste-
mies voi tZrimittaa OK I 1: I I
$ :n mukaisen sijaistiedoksian-
non.

Kun velallinen usein Das-
siivisuudellaan ja toisinaan
tarkoituksellisesti pakoilemal-
la viilttelee tiedoksiantoa, al-
koivat iotkut haastemiehet ai-
kanaa n kziytta,i maksamis-
maeraysilrnoituksia tiedoksi-
annettaessa siiaistiedoksian-
toa. Monet tuoriarit my6s vah-
vistivat maksamismadreyk-
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sen, jota koskevaa iimoitusta
ei ollut annettu henkilokoh-
taisestivelalliselle tiedoksi. Ta-
pahtuipa niinkin, etta kun
haastemies oli oalauttanut il-
moituksen ditaten perustcc-
na velallisen ilmeiseen oakor-
luun. pyysi  velkoja hakeman
sa uuden ilmoituksen Uedok-
siantamisessa eritoten kzilt-
tem?iZifl sijaist iedoksiantoa.

Taisi  o l la s i l lo inen Espoon
kihla ku n nantuomari. ioka err-
simmaiseksi oikeusministen-
on t  iedotuslehdesse paheksui
sijai stiedoks ian toa m-aksamis-
mz id rdvksen  vh  tevd  essd .
Eduskrinta ei siia ku"ulemma
ollut tarkoittanut. Kun ua-
heksuntaan yh fy i  par i  muuta
tietoviisasta. ei kukaan tuo-
mari enAzi uskaltanul vahvis
taa ilmoitusta. ioka oli annet-
tu tiedoksi sii alstiedoksiantoa
kAvttAen. Nfun aiauduttiin u-
lanleeseen, iossa" muulen sel
vdssd ja yksin kerraisessa asi
assa on aina vaival tava tdvsi-
lukuista oikeutta haasteme-
netteiln muodossa, mikdll ve
lallista ei ole kvettv henkil6-
kohtaisesti tavoittainaan.

Nyt ongelma ratkeaa kuin
itsestadn ensij oulukuun aius-
ta kziynnis$vien kzirAj Aoikeuk-
sien myotzi. MaksamismdZiLrri-
ys ja lainhaku jeevzit histori-
aan. Yksinkerla isissa ia rii-
dattomissa velkomusasioissa
kaltetazin ns. suppeaa haas-
lehakemusla.  ionka t  uomiois-
tuin piiAsAAnt6isesti antaa ve-
lal l isel le l iedoksi .  Vaikka pos-
lin saantitodist us lai veialli
sen palautettava vastaanottoil,
moitus I  o imivat k in epai i lemzi t -
tA monien velallisten kohdal-
la, joudutaan haastemiehen
apuun turvautumaan usein.
HAn taas voi halkalan por-r-
laan kohdalla tuwautua siiais-
tiedoksiantoon, iopa sellaises-
sa tapauksessalolloin velalli
sen vakituinen asuinoaikka orr
tuntematon.

Viivtistyskorko
osamaksutilityksessii

mtiiiriitylle
erotukselle

Jos osamaksukaupan oslaja
laiminlyo maksuns'a. voi myy
.jA hakea saalavaansa oikeirs-
teitse kuten normaalia las
kusaatavaakin. Poikkeuksel-
linen perintakeino osamak-

susaalavien kohdal la on mah-
dollisuus hakea ostaial koti-
paikan lai esineen siiaintiDai-
kan u losottomiehel ia v i ika-
apua esineen poisottamiseksi
ja tilityksen toimittamiseksi.
Tiliryksesse myf zin h]'vaksi
luetaan iddnnossaalava kor-
koineen. poisottokulul  ia erdj-
tA vakudtus-. koriaus-- vrns.
kuluja. Ostajan trjrvat<situe-
taan esine arvioituna sen mu-
kaar, mitzi mlyjiin uskotaan
saavan esineestA mwvdessaen
sen mahdollisimmii"edullisel-'la 

tavalla jajopa jonkin verran
kunnosleluna. Jos t i l i rvksen
tulos on ostajan hyveikli, on
mlfrj an suoritettava erotus
ostajalle saadakseen esineen
haltuunsa. MikAil erotus taas
jAzi myyjzi n hf/ziksi. maera-
tAAn ostaja maksamaan ero-
tus myyalle.

Eritvisesti auto ia kone-
kaupassa sekai kodinfr oneiden
kau bassa kertw mwieiliikkeil -
le ninsaasr i  r  i i i ivk iesra ionru
via erol  ussaalavia.  iotk i  saat-
tavat viipya ulosoiossa r,rro-
sia. Talloin on luonnollisesti
suur i  kav(ennol l inen merki
tys korolla, jota vuonna 1983
vo imaan  t  u l l een  ko rko la in
mukaan kaikenlaisel le mak-
suviivAstykselle tulisi voida
laskea. ijlosottomiehet eivdt
kuitenkaal ole tilltyksie tol-
mittaessaan mAArzinneet ero-
tukselle korkoa. koska siita ei
ole osamaksukauppalaissa
maaravsta.

Uudenmaal lAzininhallitus
antoi aikoinaan tilitVksestzi
tehtllm valitukseen ratkaisurr,
jossa hakijal vaatimuksesta
erotukselle metuettiin korko-
lain mukainen viivzistSzskorko.
Esittehjena oli nykyinen Loh-
jarr nimismies. Samanlaisen
paatoksen antoi eres toinen
ulosotonhaltiia. Ulosottomrc-
het ku itenkin"lehdissden aset-
tulvat laaiasti vastustamaan
trillaista velkoi alle mvdnteistd
lulkinlaa. Kuri enemmisto laa-
ninhallituksista ia maistraa-
leis la asel tui  suppean l  u lk in-
nan kannal le,  iz l i  velal l isvsta-
vdllinen kanta- pinnalle. 

- 
Tili-

tyksesta kun eiivoida valittaa
ulosotonhaltiiaa pidemmzille
eikzi ennakk-otaplusta nziin
ollen ole voitu hakea. EsiFyk-
sisld huolimatta oikeusminis-
terio ei myoskaen suostunut
antamaan eduskunnalle esi

tystzt lainsnridzinnon asianmu-
kaiseksi selventamiseksi.

Korkein oikeus on 8.7.1993
erezin siviiliasian yhteydessd
antamassaan ratkaisussa
(KKO 1993:961 todennut, ettd
ulosottomiehellA on oikeus
mAArzitessddl tilitvsvelan sa-
malla velkoial vaaiimuksesta
mAArAtA tuolle rahavelalle kor-
kolain mukainen korko, kos-
ka tili[zsvelan korosta ei o]e
seadettv toisin ia tuo korko on
Iiilzinnziinen I ilityksesszi meai-
rrittzivArin velan Daaomaan

Ndin on vleis-en velkoiata-
hon vuosik-ausia edustiama
kanta saanut arvovaltaisen
vahvistuksen, iolla monien ra-
hoitusyhtidlden ja konekaup-
piaiden kannalta on hl'vin suu-
ii taloudellinen merditys.

Oman kasitykseni rnukaan
osla ian maksel tavaksi maera-
tylle erotukselle tulisi maksaa
16 o/o:n mukainen viivesws-
korko si i le leht ien, kun kuu-
kausi on kulunut tilitvkscn
tekemisesta. Oikeusministe-
rio on kuitenkin 16.8.1993
ulosottomiehille osoittamas-
saan kirJ'eessa @:o 2153/36/
93 OM) todennut. ettri lain ni
menomaisen saennoksen
puuttumisesta huolimatta
ulosottomies voi velkoian vaa-
timuksesta mAareta tihtyssaa-
tavalle korkolain 5 $:n I mo-
mentin mukaisen koron tili-
tysp,ijvaste. Ministeridn mu-
kaan korkovaatimus on ioko
esitetteva hakemuksessd tar
jos se esitetzi:in myohemmin,
kuitenkin viimeistaan tilitys-
Lilaisuudessa. iotta korkovaa-
timus tulisi asianmukaisesu
vastapuolen tietoon. Ulosot-
lomies ej  s i is voi  mvdhemmin
til itvsl zi koskevan tAvlant66n-
panoasran ynteydessa otlaa
huomioon korkovaatimusta,
ellei siilzi ole erikseen tuomio
istuimen antamaa suoritus-
tuomiota.
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!-trCMA:n kivt:irrrriin toimin
nasta pAatet A: i  n Counci l i t r
k r , r k o r r k * i s . r r  r .  i o i t  j t  i : l l  i e - t r t i i a l  l
k a h d e . t i  r  t r J , l e r . . r  j i r  i u i l t i l l
kukin j ti s en.r, Lr rl i s t\rs i-oi l:ihet-
f aia edus1ajallsa. Scur:Lar,:rs
s:r krrrrlrrnisia 1 5.6. Mf )il Rrr,, s-
seliss:i pidctystii kokoukses
ta.
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Jiisenyhdistysten
toiminta

L l l , , l l r  ) n  r i e - l e l t  r r  l - i c s j ; i r j e s t o -
jen :ikti\.iteeti1 sekii Iltvos on-
q c l | l  l i  l t  \ i r i k l | | t r V a r  E r r q l i r r r n i r r
yhclistysta lukLl u nott:trnatta
hyr.in pitk:il le sarnoilta kuin
nre i l l i ik in , '1 'o i rn int : r  nru issa-
k i r r  f  E t  V A - r u r i * r  n i V r t d i
olevan r.:lrsirt r.ireiid, ntrr Lta

maararahojen niukkuus ja ak
tiivij:isenten k:iytettiir.is s ii ole
Van ai an rajallisuus rajoitta
vat toimintoja.

Peaosa yhdistjrsten aktivi
l ee re i s ra  n i y r  l aA  ke r ( j 1  p1 rv5n
jeseniston koulutustilaisuuk
siin. lehden julkaisemiseen.
edunvalvontaan sekA .j:isen-
hankinLaan. MuuLamia kiin-
nostalia kokeiluja on k:iyn-
n  i ssd .  es i l l l .  Ra  nska  csa  on je r -
j estetqr luottoalalla ff ottomiik-
si ioutuneille "palveluklinik
ka", jossa Lzlrj olaan mm. kes
kusteluapua ja myohemin
ehkA mvos tyonveilitystA.

Tutkimus
pefintatoiminnasta ja

konkurssilain-
sddddnntistd

Irlantilainen Frank Corbett -
joka valittiin FtrCMA:n uudeksi
puheenjohtajaksi - on jo ml-ru
l rn ran  r  uoden  a jan  ke rAnny t
materiaalia tutkirnukseensa
perintdtoiminnasta ja kon
ku rss i l a ins i i d innos ld  EY  ja
lll-lA-maissa. Aineisto alkaa
paria viimeista maata lukuun-
oltamatta olla valmiina ja tut-
kinus saalaneen julkaistuksi
IiECMA:n toimesta ensi vuo-
clen aikana.

( - r r rh r l  I  on  tehny l  t u l k i -
mustaan harrastusluonteises
ti paietlronsa ohessa. Onkin
valitettavaa, ette sindnsd an
siokkaan tutklmuksen val
miiksi saattaminen on vienyt
niin pitken ajan, ettA ainakin
osa aineistoa on jo vanhenlu
nutta, kun kilja \riimein saa-
daan Iulkaistua.

Tapaamiset
EY-komission

virkamiesten kanssa
FECMA:n toiminnassa saa\ru-
I  e l  I  i in merkiu t . i r  d rdisrysaskel .
kun  Cou  nc i l i n  koko r rk>en  yh -
teydess:ijArjestettiin tapaami-
nenja4 eston edustajienja trY
komission virkaniesten kcs
ken.

Ta  paa  m ises ta  jA i1 l l i i t  r i vz in
positii\rinen Vaikutelma, kun
kaksi tie tosuoja asioitavalnis-
telerraa r.irkamiestA kuunteli
5u juvc r l i  muu laman  l r  rnn i
ajan kasiq/kslemme asiaa kos-
kevasta direktiiviehdotukses
ta. trsittamlimme k1'symyk
\ i i n  sa imme as ian lun le \ .a l  j a

a a

TER\IEISTA
a a

BRYSSELISTA
FECMA (Fed.eration oJ Europecln Credit
lWanagement Associations) on Euroop on
luottoalan ghdistgsten kattojiirjestd.
Luottomiehet ry : n lisiiksi j iirjestiiijn kuuluu
ghd.istgksiii kgrrr"menestii Euroopan mq.a.std..
Suurin ghdistgksistci on Englo;inin ICM, jolla on
jiiseniii liihes 7O.OOO. mutta uq.ltaosa
yhdistgksis tii on j iisenmiiiiriiltiiiin
so.mrrnkokoisic' tai pienempiii kuin oma
ghd.istgksemme.



osittain rauhoittavatkin vas-
taukset.

Virkarniehet esittivAt vielzi,
el te vhtevdenpilo on iatkossa-
kin suoiavaa, koski Ey-ko-
missio haluaa kuulla mahdol-
lisimman laaialti eri inLressi-
ryhmien karinanottoia niitZi
koskevissa asioissa. 

-

FECMA:n kannanottoien
merkiwsta ei toki pidzi liioilel-
la, mutta on toisaa'lta varmaa,
EY- s:izinntistd uudistuu lAhi-
vuosina monelta luottoalaa
koskevalta osalta. FECMA
yleiseurooppalaisena luotto-
alan jerjest6ne voi olla hyvd
reitli pyrkizi vaikuttamaan asi-
oihin tehokkaammin kuin vain
kansallisten vhdistvsten toi-
mesta.

TAmA luonnollisesti antaa
yhdistyksellemme mahdolli-
suuden saada AAnemme kuu-
I uviin meille terkeissa asiois-
sa. Jotta yhteydenpitoa voi-
taisiin jatkaa, paetettiin, ette
toinen motuisista Council-ko,
kouksista pidetean ial kossa
Brvsselisszil

FECIIIA:n
konferenssi 1994

FECMA:n seuraava konferens-
si pidetaen Irlannln Lime-
ricEisszi 7-8. heinAkuuta 1994
i a tilaisuuden valmistelut ovat
hyvAssA vauhdissa. Luotto-
miesten ulkomaantoimikunta
j i i r jestr inee jel leen ma{kan
konterensiin.

Uudet
luottamushenkiliit

Hollannin Dirk van Dijlin toi-
mikauden pziAty'i ryzi FECMA:n
uudeksi puheenioh taiaksi va-
titUin jArieston e-delltien vara
puheenj ohtaja Irlannin Frank
Corbett. Varapuheeniohta-
ia}sivalit r-iin Rariskan Airn Ie-
jeone. ja rahas lonhoita.iana
ja lkaa Englalnin Colin Hings-
ton. Toim istoleh tevia hoitaa
edelleen Englannin yhdisfs
sihteerinAZiLrr"Peter RLwe.

VTSA

Visa key sielle
.  . .  ! .  . . f  o

mlssa slnaKln.
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Vienti
vetilfr, -

kotiin
Saq'ta;vien perintii ulkomo:ilt(r poikkeo,a
melko ise s ti ko timo;o:n p e rinn(i t ii.
Scmcrt keinot ja menetelmiit eiaiit piide, uo,o;n
on tiedettiiuii, miten perintii kussokin m<rqss<r
|noidetarrn. So,o,tquien periminen ulkomailtc on
gleensii oaikeampaa ja hitoampolr kuin
srrrrtrruien periminen kotimaiselta uelalliselta.
U sein kqnnrrtto:o,kin tunt o;uturr asio;ntuntii on
Crpuun.

Yhteista kol  imaisel le ia
vienLisaaLavien perinniil le 6n
kuitenkin se. eita oerinniin
aloil lamista ei ole yientiDerin-
niisszikiAn s\,-vtA lvkata. Ul-
komailla yritykset ovat tottu-
neel varsin nopeaar perint eain.

Tbpillista kuitenkin on,
etta suomalaisetlritvkset suh-
tautuvat liian kunnioittavasti
u lkomaisi in asiakkaisi insa ia
arasteleval perintiiiin ryhty-
mista. Ei ole harvinaista, etta
perintetoimistoon tulee yli
r,rrodenkin vanhoi a vientisaa-
tavia perittiivriksil Uusimman
ameri-kka-laisen tutkimuksen
mukaan 1OO.0O0 mk:n saata-
isla 27 % jzia luotlolappioik-
si, kun eraDaivesta on kulu-
nut 3 kuulautta. Kuuden
kuukauden ikziLisist e saatavis-
ta jAzi ldhes 45 o/o perimzi:ttA.
Ja kun on kulunut 12 kuu-
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kautta erAptiivristri, perAti 75
% jea yritykselle kirjaltavaksi
luottotappiona.

KansainvdlisessA kaunas-
sa noDea maksun saanfi on
vielA kirkeAmoiiii kuin koti-
maan kaupassa. silld useim-
missa maissa ei ole Suomert
korkolakia vast aavaa lainsdri-
d:irrtoa. Koronmaksuvelvoit-
tees(a kannaitaakin aina etu-
keteen sopia kirjallisesti.

Kirjeperintd vai
Street Collector

Perinndl onnistumiselle on
ratkaisevaa se . miten noDeasti
saatavat lehetetiiiin asiantun-
tiian hoidettavaksi. Kotimai-
set perinuitoimistot aloittavat
toimenpi{ eense paasaantoi-
sesti velalliselle ldhetettdvrillii
kehotuksella maksaa saatava

viipl'rniittA. TAmrl riittiiiirkin
usein saatavan kouuttamisek
si.

Mike[ kotimaisen oerintA-
toimiston toimenDiteart eivat
johda saatavan k-erqrmiseen.
voidaan mukaan kytketi ulko-
mainen asialtuntiia. Ulko-
maisel perintdloimistot ka)'t-
tAv:it yleensfi ensin samojape-
rintakeino i a kuin kotimainen-
Kln astanrun la,  e Klne-,  pu-
helin-.ja teletakperintaa. J6is-
sakin maissa on mvds kdvtds-
se ns. "street coilectoreita".
j oft a kayvet velallisyrityksis-
sa henkilokohtaisesti neuvot-
telemassa velan maksamises-
ta ia selvittdmAssd velallisen
taloudellista tilannetta.

Ulkomainen Derintatoimis-
to hoitaa tuomibn hankkimi-
sen .  u loso l l o to imen  p i t ee t  j a
konkurssivalvonnat. Ennen
oikeudellisla perin [ee kannat-
taa hankkia- luottotiedot ia
mahdollisesli myos ulosottb-
tiedotvelallisesta. Se, ettevien-
tiperinte joissakin tapauksis-
sa saattaa kestee kauan. ioh-
tuu vleensA kvseisen mlaal
verkkaisesta oikeusasioiden
hoidosta ia kauan kestevasta
oikeusprosessista ja pi&esLzi
ulosottovaiheesta.

Kansainviiliset
perintejiirjestiit

Monet kansainviilistii Derintaa
harioittavat toimistoi kuulu-
val johonkin perin lejai rjest66n



tai monikansalliseen oerin-
tAyhti66n. Huomattavia kan-
sainvelisia perinl ej Zi rjesrojri
ovat LIC (League International
for Creditors), ioka toimil kaik-
kialla maailmhssa. ECA (Eu-
ropean Collectors Association),
joka on peeasiassa eurooppa-
laisten vientiDerinniil erikois-
toimistojen ja4est6 sekri ACA
(American Collectors Associa
tion), johon kuuluu paAasias-
sa Yhdvsvalloissa ia Kanadas-
sa toimivia perinthtoimisloia.

Kansainvaliset perintaj Zir-
jest6t on perustettu sen vuok
si .  e l te joka maassa ol is i  jo
valmiiksi valittuna seliainen
toimisto, jonkaje!eston muut
jz isenet ovat val inneel aikai-
sempien kokemustensa Dems-
teellh. Toimiston hywzij<sy.rni-
nen jArjeston jaseneksi on
myos tietty auktorisointi, jon-
ka muut jziljeslon jasenet oval
vleiskokouksessaan leh neel .
Je{estot myos valvovatja kont-
rolloivat i asentoimistoi ensa
toimia. Toimistot vaitrtariat he-
toja kussakln maassa esille
tulevista erityisongel m isla ja

tiedottavat toisilleen omien
maittensa lain ja oikeuskAy
tdnnon  muu toks i s ta .  Na in
my6s suomalainen perintetoi-
mislo pysl,T ajan tasalla ja voi
puolestaan itse opastaa omia
asiakkaltaan.

Luganon
konventio

Vientikaupan riitatilanteissa
on sopimus oikeuspaikasta
usein koitunut varsinaiseksi
sudenkuopaksi. Sopimuksen
mukaisessa tuomioistuimessa
(esim. myyen kotimaan ylei-
sessa ahoikeudessa) hankittu
tuomlo olisi nAet usein osoit
tautunut tt tzintoonpanokel-
vottomaksi 5staian kbtimaas-
saja toisaalta sopimus oikeus
Daikasta olisi estein't riidan
kasittelvn ostai an koiimaassa.
Mahdoliisuud6t tA1'tzintoonpa-
noon oval  nyt  ku i tenkin l isAen
tyneet, sillA \rlronna 1988 on
Luganossa tehqryleissopimus,
ionka tarkoituksena on heloot-
taa tuomioiden tunnustails
ta ja taytantoonpanoa Euroo

pan yhteis6ihin ja Euroopan
vapaakauppaliittoon kuuluvis-
sa valtioissa. Luga;ron kon-
ventio on saatettu Suomessa
voimaan L7.I993.

Lu ganon konvenl.io sisahae
mAiirtiyks et siitA, missd val-
tiossa tai tuomioistuimessa
kansainvdl is luontoinen Vksi-
Msoikeudel l inen r i i ta-asi i  voi-
daan ottaa tutklttavaksi. Sa-
moin siine on maereykset so-
pimusvaltlossa riita-asioissa
annettuien tuomioiden tun-
nustamisesta ia niiden laflan-
roon pa nokelob isu udestd r  oi-
sessA sonimtisvaltiossa. Kori-
ven t  io l  a sovel le laan vain yksi
tyisoikeudellisissa asioissa, jol-
laisia vientisaatavatkin ovat.
Konventiota ei kuitenkaan so-
velleta esimerkiksi konkurs-
siin, akordiin tai muihln niihin
r i nnas le l  l av i i n  mene l  l e l v i h in .
MyOs vd l imiesmenel l  e l i  jea
soveltamisen ulkoDuolelle.

T

VALITSE CYLINDA !
Tee kodinkonevalintasi huolell isest
Tarkastele laitteiden tehokkuutta ja ti la-
vuutta, niiden kestevyyfte, materiaalela
ra kdyllomuldvuultd. Perehdy ymparis.
tdystavell isyyteen ja energianseasto-
omina isuuks i in .
Tutustu CYLIN DA-kodin koneisiin niin to-
teal, etta ka,kkr name tarkeal ominai-
suudel yhdislyvat nrissa srnun eduksesi.
- Kun olet huolell inen, valitset
CYLINDAn.

ASTIANPESUKONEET. PYYKINPESU,
KONEET. KUIVAUSFUN/N,4UT JA
.KAAPIT . i,4ANKELIT. LIEDET . LIE-
SITUULETTIMET . KEITTOTASOT la
E R I LLISUUN IT. [,4 I KROAALTOU U N IT

.  .  MINIKEITTIOT.  JAAKAAPIT.  PA-
KASTIMET . KYLN,,IIOT
.  PULLO-  ta  V I INIKAAPIT
.  POLYNIMUFIT

L A A D U l {  H U I P U T Cvlindo- @ t
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LUOTTOMIEHET -
I(REDITITIANNEN ry
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LUOTTOMItrHE"T -
KREDITMANNEN ry
Hallituksen kokouksessa
26.8. 1993 hywAksytyt uudet
jasenet

Rastas Kari Jussi
Tutkimusjohtaja
Balance-Consulting Oy
PL  I I 8
OO181 HEISINKI

Lehtinen Kirsi Maarit
Perintiineuvoja
Erzipriivri Oy
Yliopistonkatu 31
20101 TURKU

Jantunen Eija Marisa
Toimitusjohtaja
K-Luotto Oy
Tammelan puistokatu 2l A
335OO TAMPERE

Muhonen Jussi Einari
Luottopririllikko
Oy Maan Auto Ab
Mekaanikonkatu 12
OOSIO HEISINKI

LUOTTOMIEHE"T -
KREDITMANNEN ry
Hallituksen kokouksessa
I 5.9. I 993 hyviiksyt5rt uudet
jesenet

BAckman Tiina EUa-Liisa
Luol onvalvonnan pddllikko
Rautaruukki Oy
Kiilakivenue I
90250 ouLU

Heiskalen Ismo Tapio
Markkinointijohtaja
Balance-Consulting Oy
PL  1 I8
OOISI HEISINKI

H?it<inen Ulla Riitta
Perintzilakimies
Contant Oy
Uudenmaankatu 24 A
OOI2O HELSINKI

Rantala Harriet Dorotea
Konttoripririllikkd
Audiovox Oy
Salpausseliintie 4-B C 2l
OOTTO HEISINKI

Taponen Kaija Hannele
Luotonvalmistelija
Kansallisrahoitus Oy
PL 650
OOTOT HEISINKI

Tiihonen
Maija-Irena Marjatta
Luotonvalmistelija
Kansallisrahoitus Oy
PL 650 OOlOl HEI,SINKI

Virtanen Eiia Marketta
Luotonvalniisteliia
Kansallisrahoitus Oy
PL 650
OOlOl HEI,SINKI

Yhdistyksemme kiittaa
seuraavia tukijoitaan ja toivottaa heille

kaikille hyvriA loppuvuotta!
Oy Aga Ab
Aspo Oy
Perimistoimisto Contant Oy
Oy Electrolux Ab
Erdipdivii Oy
Intrum Justitia Oy
LPT Lakimiesten Perintdtoimisto Oy
Lemminkdinen Oy
Luottokunta Oy
LR LuottorekisteriOy
MK-Perintd Oy

Perimistoimisto Perintd-Forum Oy
Prog-Net Oy
Soliditet Oy
Suomen Asiakastieto Oy
Suomen Luottotieto-osuuskunta
Suomen Yritysrahoitus Oy
TekmanniOy
Tietoperintd Oy
Turun Seudun Osuuspankki
LPT Yrityslakimiehet Oy
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Luottotietolausrrnn oista
Luottotietolausunto ei takaa
yksiselitteisesti kohteen luot-
tokelooisuutta vaikka antaisi-
kin sille parhaan luottosuosr-
tuksen. 

- 
Akilliset muutokset

huonompaan ovat nylryiirin
mahdollisia varsinkin rahoit-
tajien uskon ja mahdollisuuk-
sien loppuessa. Monasti myos-
k2iiiLn heikko suositus ei koh-
tuullisella aikavrililli osoittau -
du oikeaksi, )'ritys vain sinnit-
telee eteenpiiin konkurssin
partaalla hoippuen. Itse lau-
sunnossakin saattaa olla kor-
jaamisen varaa.

Lottoamista
EdellA kerrotun valossa vai-
kuttaisi siltii, ettei lausuntoia
kanna ttaisi hankkia eikii kAW-
Uia. Nain ei kuitenkaan o'le,
sillA ensinndkin tessa elames-
sA toimimme keskimearai-
slyksien j a todenniikoisyyksi-
en pohjalta ja luottotietolau-
suntoihin on suhtauduttava
tiiltri kannalta. Toiseksi on
huomioitava, etta tuntiessam-
me tvovahneen heikot ia vah-
vat puolet. kykenemme sita
myoskin parhairen kaytta-
miiiin.

Luo t to t i e to lausunnon
hankkiminen voidaan aiatella
olevan ikAainkuin loton feluu-
ta. Koskaal ei voi etulviteen
tietriii, onko lausunto helppo,,
vaikea tai jopa mahdoton tul-
kittavaksi. N:iin ollen mitri
enemmen lausuntoia hanki-
taan, sen todenniiLkbisemmin
niidenjoukkoon kuuluu myos
heloosti tulkittavia.

Kiiyttiijii
peettee

T\rlkinta on luottotietolausun-
non kiiytdn kannalta avainte-
kija ja siiui pedtuia kayttaja
itse. Mil*il i lausunnon luotto-
suositus annetaan tiettyne
markkamaarena. iohdattaa
tAmri helposti luotdnmvdnki-
iAii harhdal houkuttelemalla-helppoon 

pd:itdkseen ehka riit-
tamettdmin perustein. On
nyva prralrrya KasltyKsessa.
etta luottotietolausunto on

vain eras luottokelDoisuuden
miidrittelyyn liittyvb osateki-
ja.

Parempi on antaa suositus
kiri allisessa muodossa kuten
esimerkiksi "Rai oitettua tava-
raluottoa Didetaan mahdolli-
sena". Ehciollisetmarkkamae-
reit saattavat ehkri menetellii:'Vastannee 1O0.000 - 400.000
markan luotosta". Oleellista
on kuitenkin. ettii luottopaa-
tdksen tekiia ei luomta har-
kintavaltaahsa muualle vaan
yrnmiirtea lausunnon olevan
apuvdline,

Luottotietolausunnon tul-
kinta on yleensa helpompaa,
ios luotlosuositus on oikein
hyvei tai vastaavasti kovin keh-
no: tavallisesta luotosta tai
luotonannosta varoitetaan.
Vaikeamoaa on tulkita. mitA
rajoitettri tai pieni luotto tar-
koittaa. Tulkinta helpottuu
mikeili eri aikoina saatuien lau-
suntoien luottosuositukset
ovat riuuttuneet joko parem-
paan tai huonompaan. Tul-
kinta saattaa myds helpottua
mikEili lausunnon ns. kerto-
vassa osassa on sellaisia tieto-
ja, jotka vahvistavat tai ku-
moavat likuian ennestaen tun-
temia seikkoia.

Tietoien h-ankkiminen ei ree
ainuttakaan luottoDeetdste
sen turvallisemmaksii. Vasta
sitten. kun niih in syvennytiiiiLn
tai ne sisiiistetiizin niitii voi-
daan kAyttiiA piiAtoksen teos-
sa apuna.

Luottoo2i2itoksen on mikiili
mahdollisia oerustuttava usei-
den tietohhtaiden pohjalta teh-
tyjrn harkintaan ja nojattava
luotonmy6ntamisen yleiseen
problematiikkaal unohtamat-
ta witvksessei vallitsevaa luot-
topoliiiikkaa. Luottotietolau-
suntoia ei tilata ainoastaan
mappiin arkistoitavaksi.

Pari
toivomusta

Luottotietolausunnon on vas-
tattava l{ys}'rnykseen. minne
kohde on menossa. eli kestAA-
k6 lmtys pystyssa vaikkapa

kuukauden tai kaksi. Toki
ensin on tiedettiivZi missa wi-
tys juuri nyt on. Tilinpadtds
osoitLaa missai witvs oli Ulin-
pAiit6ksen aikaln j-a verrattu-
na edelliseen tilinpiritdkseen,
osoittaa minne se niiden viili-
sena aikana on ollut menossa.
Samalla voidaan p2iiitellZi. min-
ne se viimeisimmZin tjlinp5a-
t6ksen jiilkeen on todenniik6i-
sesu menossa.

Koska seuraavaan tilinodii-
t6kseen on vieH aikaa, taytyy
iollakin keinoin selvittiiii mi-
ien edellisten tilinpeetosten
ennustama surmtaus on to-
teutunut. TeihAn tarviLaan sir-
pa-letietoja: rahoittajien ja ta-
varantoimittaiien haastattelu-
ja, viranomaistietoj a, yrityk-
sen itsensa kuulemista ia tes-
sEi tiiytyykin muistaa liiLhde-
kritiikin terve ]dytt6.

Luottotietolausunnossa oli-
si ehdottomasti oltava selkeA-
sanaisesti ilmoitettu trendi
kyselyn kohteesta vaikkapa
seuraavasti: parempaan, huo-
nompaan, enna-llaan. Ei voida
edellvttaa. ettd. lausunnon
kaytiajela ohsi hallussaan
vanh empia vertailupohjia.
Asiakassuhdehan voi olla vain
tuore.

Vaikuttaa sangen vahvasti
siltii, etteiviit lausuntoien an-
taiat heikennA luottoti6tosuo-
siiusta riittzivAsti tai ollenkaan
vaikka tutkimuksen kannalta
hvvin tarkeit i UlinDaetdstie-
triia ei ole saatavilld. Toinen
k5y'ttijAn toive onkin. ettA luot-
tosuosituksen vhtevdessii oli-
si mainittava, 

- 
mirika verran

suositusta on heikennetty tie-
tojen puuttuessa ja erityisesti
milloin kysely'n kohde kielt?iy-
tyy niite antamasta. Ei liene
tarkoitus. etta lukija itse mie-
lesseiin pudottelee suositus-
ta, saattaahan olla ettZi luotto-
tietotoimisto on jo kertaalleen
ndin tehnytkin.
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PUHEENVUORO:

YRITYSSAT{EERAUKSEN
ONGELITIAI

SANBE

gritg ssaneer cruksestrr o:ntoi rq.hoituso aikeuksiin
joutuneelle gritgkselle mahdollisuuden

toiminnan j o,tko:miseen ghtei-sgmmiirryksessd
velkojien kansscr. Seurcaucrss a eriiiin gritgksen

ed.ustaja kertoo kokemusistao;n

Velkasaneerauksen suurin on-
gelma on se, ettei kukaan tie
dii miki yrityksen velkasanee-
raus todellisuudessa tarkoit-
taa. Si iG ei  ole kokemusra
yrityksissri, asianajajilla, pan-
kei l la.  l i i  kek u mppanei l la eik i i
oikeastaan oikeusla it oksella
kaan. Saneeraukseen ei ole
viela ehtin't muodostua va
kiintunutti tapaa.

Piiiirahoittaj an rooli
ratkaiseva

Sidosrvhm:i iota saneeraus
eniten koskee- on oankit. ltr,
dellAkiiiin pankilla ei oie viela
organisaatiota joka olisi er,-
koistunut saleerauksen tek-
niseen lepivientiin. Tamen or-
ganisaation muotoutumlnen
on eritlziin teirkeazi. koska oaa
rahoittajan osallistuminen
vasta luo edelh'tvkset sanee-
rauksen lepividniiin.

Tavarantoimittajien
reaktioissa suurta

hajontaa
Tletamettomyys saneerauk-
sesta ia menettelvn kulusta
aiheuiti pienempien tavaran
toimittaiien suhtautumisen

Helmikuuss a 7 99 3 u oimaantullut lo'ki

saneerausprosessin o,ikana..

kuinkulkutautiseen. Suurem-
pien ta\.arantolmittaiien suh-
leen hajontaa ol i  enenrmdn.
Aktiivisesti yhteytte pitevien
tavarantoimittailen kanssa ei
tullut suurempia ongelmia kun
taas passlivisemmat g,}t/ivat
va  i n  r i l i en  su l kemiseen .  To i
m i l l a ja -  j a  as iakasken  t6ssd
saneeraus rinnastetaankin
usein konkurssiin. Henkilo-
kunta suhtautui alkuhAtAAn-
nyksen jalkeen tilanteeseen
rauhallisesti.

Oikeuden mlelestti
seitsemiin kuukautta

on lyhyt aika
Saneerauksen  l aD iv ien t i i n
meni kokonaisuudessaan n. 7
kuukautra. Oikeuden kiisi-
tvksen mukaan kAsittelv oli
riopea, vaikka oikeusnerivos-
miehen kesaloma siirsi kasit-
telvd. kuukaudella. Pitke Dro-
sessi vaikeutti huomattavasti
yrifksen toimintaa. Jatkuva

KANNALTA

kAsi I lelyp.ij\.ien siirro loi epd-
tietoisuutta sidosrvhmiin. Li-
sAksi laki yrityksen velkasa
neerauksesta ei tunne konser-
nia, mike on kvllA suuri puute
kun ajattelee suomalaisia yri-
tysmaailmaa.

Saneeraus vaikuttaa
tulevaisuuteen

On selvAd, ette saneeraus ra-
joi l taa yr i tyksel l  lo iminraa ja
vaikuttaa sen uskottavuuteen.
On olemassa Delko. et td asia '
kas valitsee 

-huonommassa

taloudellisessa asemassa ole-
va]r toimittaian. Todellisuu-
dessa saneeiatusta yri$kses
td on saalavissa ihan eri tava.l-
la l ie loa kuin muista.  Teme
lo i vo t tavas t i  ymmdr re lddn
pian yr i tyksen luot tokelpoi-
suu lla pa ra n Lavana tekijdrlzi.
Lls:iksi on muisletLava. ette
yrirysl e valvoo selvitysmies.
joka ajaa myos velkojien etua.
Saneera uksesta .iiiA yrityksen
luottotietoihin merkinte, ion-
ka nerkitys tulee muotoirtu-
maan vasta r'.Llosien kuluttua.
Ter]a aikana on oDittava uusi
kasite ja toimintatap a, miten
suhtaudutaan saneeraukseen.
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