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Pddkirloitus

vuosr 1993
Kun vielA muistamme mitA kaikkea vuosi 1993 toi

perusramlnen, Jonne orl
tuhansia Suomen SAAst

Mikko Kallankari
Paatoimittaia

24

26

tullessaal. voidaan tassa mainita muutamia tifkeita
asioita. iotka ovat koskettaneet meitA kaikkia tavalla
tai toisella.

Laki yrityssaleerauksesta tuli voimaal helmikuus-
sa. Svksr,vn mennesse saneeraushakemuksia oli
tehty n.  50O. io ista saneera u smenettely ol i  a loi tet tu n.
l6o-tapau ksFssa. Oh jelmaehdotuksia ol i  tehty n.  50.
ioista oikeus on vahvistalut vasta muutaman. Salee
iaushakemuksista on hylAtty n. 30 %0, mikA on useim-
missa tapauksissa johtunut yritysten liian heikosta
taloudellisesta kunnosta.

Alioikeusuudistus tuli voimaan ioulukuussa. Kih-
lakunnanoikeudet la raastuvanoikeudet yhdistettiin
kzir:iiAoikeuksiksi, minke hsaksi myos oikeudenkAyn-
timenettely uudistettiin. Uusi alioikeusmenettely siir-
si historiaan mm. maksamismA:iriiyksen ja lainhaun.
Toivoa vain tZi l , ' ryy.  et te uusi ja jestelmd alkaa toimia
mahdol l is imniair-  k ivt t tomast i la el la s i l le saavule-
taal ne tavoitteet, jotka uudistukselle on asetettu.

Vuodesta 1993 tullaan myos varnasti muista-
maan Suomen Sziastopankin pi lkkominen ki lpai l i jo i l -
le,  mikzi  aiheut l i  suur ia hi imminkiz i  kyseisen pankin
asiakaskunnassa. Oltiinhan kyseistA pankkia ennen
pi lkkomista I  uet tu io mi l iardei l la markoi l la.  Y- l larysol i
Si is su ur i .  vaikka ai iasta ol t  i in k l l le keskustel tu ju lk i
suudessa oalion. Pilkkomisesta seurasi niin sanotun
roskapankin, eli Omaisuudenhoitoyhtio Arsenal Oy:n
perustaminen, jonne on siirretty ja tullaan siirtameiin

Suomen valtio ia Valtion vakuusrahasto. Yhtio tulee
toimimaan 31 paikkakunnalla ja sen palveluksessa
tulee olemaan n. 4O0 henkiloA.

Taloudellinen lama ajoi meidet suomalaiset myos
t iukkaan lalouden pi toon. josta seurasi  mm. raha-
ma rkkinoiden rauhoi r  t  uminen. luot t  amuksen palaut-
tarninen suomenmarkkaan ja korkotason lasku. In-
flaatio pystyttiin pitAmeiain matalampana kuin useim-
missa ki lpai l i iamaissa . ia vaihlotaseen vaje saat i in
kavenneltua. 

'  
El i  merkkej- i  paremmasla oir .  Toivoa

siis sopii, ettA kuluvasta r,rrodesta tulee valoisampi
kuin r'rrodesta 1993.

Mikko Kallankari Puh. 90-513 711
Fax. 90 514 763

Fax. 90-666 301

Joma T:ihtinen

Luottomiehet rv

Painoekspert Oy



Luottomiehet-I(reditmiinnen ry: n
varsinainen syyskokous

03.11.1993

tana oli n. 7O0 luottomiehen ia
.naisen ldsenkunta. Jdsen-
maksu kbrotettiin 2OO mk:aan
ia ka n natusid senten iasen-
maksu I .2O0 mk saihlettiin
ennallaan.

Uuden hallituksen
jiisenet

Uusiksi hallituksen ieseniksi
valittiin kolmeksimoileksi ero-
\,'uoroisten tilalle luotonvalvo-
ja Anne Bjiirk Oy Kontino
Ab:std.  per inlAsihteer i  Gun
Stjernberg Vakuutusosake-
vhti6 Garanliasta ia m\.vnti--paattitrko 

Jouni Suoriinen
Dun & Bradstreet Solidirer
Oy:stri.

Luottoalan
neuvottelukunta

Luottoa-lan neuvottelukunnan
iaseniksi valittiin tunnetut"alan ammatti ihmiset Tom G.
Ahlroos, Lassi Kantola, Pert-
ti Larva, Seija Lehtonen, Kari
Miikikiirkt. Mikko Parianne.
Veikko Semi. Risto Slviala
ja Anna-Maija Urpelainen.
Timo MAki

Puheenjohtajat ja

TEKSTI: RAIMO d|RVISALO

Tilausravintola Rovalissa idr-
jeslel tlyn yhdisryksen sei"dn -
t6maArdiseen swskokoukseen
osallistui n. 56 vhdistvkserr
iesenta. Puheeniohlaia 

-Hele-

na Pahlman avadi kok"ouksen,
ionka iziJkeen kokouksen pu-
heenidhtalaksi  val i r t i in Siro-
men Luottotieto-osuuskunna:r
toimitusj ohtaja Ari Iskanius
ja sihl eeriksiTietoperintzi Oy:n
markkinointiioh ta'ia Olli ifi-
velii.

Jflsenmaksut
v. 1994

Uusia jzisenie hallitus oli iziJ-
leen hWdksynw runsaasti. Ta-
lor,rsaivioehdo-t uksen. joka try-
vAkslttiin sellaisenaari, perus-

L

tilintarkastajat
Hallituksen puheeniohtaiaksi
valittiin osasiopaeill iLko Ahna-
Maija Urpelaihen Oy Teboil
Ab:sta ia varapuheeniohl aiaksi
marklinointipdzi'llikir6 Iiele-
na Pahlman Suomen Asiakas-
tieto Oy:ste.
Tilintarkastaiina toimivat v.
1994 Pekta- Laurila ia Olli
Ruotsalainen sekii varatilin-
tarkastai ina Pekka Tiilikai-
nen ;a Harriet Ahrenberg.

Vuoden Luottomies, varatoi-
mitusjohtaja Timo Miiki Peri-
mistoimisto Contant Oy:sta
kosketteli esityksesseain alioi-
keusuudistustaja yksitSrishen-
kil6n velkajrirj estelyii. Vaikka
velallinenvksiMshenkild saat-
taa saada velliansa anteeksi,
takaaja ei vapaudu takauk-
seslaan. Eli izilleen saaUin
asiantuntiian vahvistus siita
ettA takaajaksi ryhtyrninen on
erittziin riskialtista.

Anfl(t-M(Iij(t U4'€ldj.retr

Ari Iskdnius

Vuoden Luottomiehen
esitelmd



P A L S T A

Yhteiskunnallinen mruros
koettelee luottoalaakin

Suomen kansan henkisestii tilasta tehty
tutkimu skokonaisuu s "suomen tila" kul
vaa sen tehneiden tutkiioiden mukaan
suurta rakenteellista mu-rrosta, ioka ra-
pauttaa nopealla vauhdil la so6iaal isia
normeja ja saa ihmiset tarrautumaan ka-
pea-alaisesti omiin etuihinsa. Kziykin-
nossA tAmd ntikyy tu tkijaryhmdn mukaan
velvollisuuksien laimin-lyontind. veronkier-
tona. vandalismina ia kaikenlaisen "va-
paamatkustamisen" "lisAZintvmisena.
' 

Meille luottoalalla toimiville tutkimus-
tulokset luovat sy'nkeitii tulevaisuuden-
n6'kymiri. Tutkimushan on vahvistanut
sen. mi&i meistii iokainen on varmasti
viimeaikaisten kok6mustensa oerusteella
jo aavistellut

Kun lis2iksi erilaiset gallup-tutkimuk-
set vahvistavat, ette ihmiset uskovat ta-
vallisten suomalaisten aseman heikkene-
vZin edelleen, olemme nyt lrronna 1994
uudenlaisessa Ulanteessh. joka pakottaa
jokaisen arvioimaan mahdollisuuksia on-
nistua luotonvalvonta- j a perintatydssiiiin.
End.ii eivAtvriltkimAttlivanhat koetut mallit
toimi. Monissa yrityksissA varmasti poh-
ditaan miten parhaiten saataisiin luotto-
hanat kiinni jb luottotappiokierre hallin-
taan. Luotolla my1'rnisestA kun on tullut
io vuosia sitten maan taoa. Monilla toi-
mialoilla pelkkii iin k:iteiskauppaan siirty-
minen merkitsisi huomattavia muutoksia
kauppatavoissa, muutoksia tyotavoissa j a
mv6s asiakasmenetvksid. koska maksu-
aii<ojen ja tapojen diamaattinen muutta-
minen saattaisi aiaa monia witvksiA ia
yksityistalouksia entistti pahempaan lik-

viditeettikriisiin ja joissakin tapauksissa
saneeraustilaan tai konkurssiin.

Mit?i meidAn sitten Ditaisi tehdZi, ettd
viela toimivat yrityksei pystyisivZit saa-
maan kohtuudella saatavansa kotiutet-
tua, kun moraali on laskenut, rikollisuus
ja halavalia-tyyli hsaantynyt? Kuka osaa
tvhi entiivzisti vastata t?ihiin kvsr.rnvkseen?
di iarmasti kukaan meista ik;in:

"Suomen tila" -tutkimuksessa mukana
ollut professori totesi lehtihaastattelus-
saan, ettZi keskusteleva julkisuus ja yh-
teistoiminnan vahvistaminen voisivat aut-
taa maatamme, sillii ihmiset kaipaavat
h2inen mukaansa yhteisoj en turvaa maail-
man mvllernrksessA. TtiLrnii toteamus vai-
kuttaa-oikedanosuneelta ia sitii voisi so-
veltaa mvos vhteiskuntai pienemmiissii
mitLakaavass!.

Me luotolla myyvien yritysten, perintd-
toimistojen, luottotietotoimistojen ja ra-
hoitusyritysten edustajat koemme asioita
varmasti samalla tavoin kuin muutkin ih-
miset ia tunnemme itsemme aika aioin
iopa air-rttomiksi suurten muutosten kes-
kellii. Me tarvitsemme yhteisdjAja tietojen
vaihtoa alamme asioista. Yhteinen jarjes-
tdmme Luottomiehet ry toimii erdZiLnZi lenk-
kinii yhteisty6n, keskustelun ja tiedon-
haun ketiussa. Siis keskustelkaamme ia
tutustuk"aamme toisiimme yhteisissd fi-
laisuuksissamme ia vhteisen lehtemme
palstoilla. Luottoa'la larvitsee uusia aja-
tuksia ja toimintamalleja. Meissd kaikissa
on Iuomutta ia kun vhdistiimme sen uu-
siin ajatuksiii, on ylisi + yksi kolme.

Anna-Ma{a Urpelalnen
Puheenjohtaja



LUOTTOMIESTEN
IIALLITTIKSEN TTTIDET

JASENEI ESITTAYTTVAT

Gun Stjernbergr
l. Toimin syksylki 1993 pe-
rustetussa Vakuutusosakeyh-
tio.. Carantiassa, joka jalhaa
Eldketurvakeskuksen (ETK)
luottovakuutustoimintaa.
Teh-tavZimi on lainoien takai-
sinperinta sisiiltAen sekd. va-
paaehtoista ette oikeudellista
perintiia. Koulutukseltani olen
sosionomi. E"fK:n luottova-
kuutusosastolle siirrjrin !'uon-
na 199O. Sitti ennen tv6sken-
telin pitkeiein saman talon
lainopilisella osastolla eri teh-
ravtssa. IvoelaKetzunsaaClan-
t6 ia eliikeasiat vleensa tulvat
silioin tutuiksi rirutta mydskin
konku rssivalvonta ja perintii
kuuluival tvohoni useamman
rnooen aJan.

2. Liityin jAseneksi vuonna
1992 ja olen sen jrilkeen osal-
listunut kokouksiin ia koulu-
tustilaisuuksiin rriahdolli-
suuksien mukaan.

3. Mielesftini yhdistys toimii
aktiivisesti, mutta aina on toki
kehittemisen ia mvds itsekri-
tiikin varaa. Yhdi;tvksen toi-
mintamuodot ovat moniouoli-
set ia te-rkeae olisi saadh rivi-
iiisdnet mukaan toimintaar.
Nakisin, etta yhdistyksen kan-
nattaisi tulevaisuudessa pa-
nostaa enemmdnkin koulutus-
toimintaan seka kansainvdli-
seen yhteisty6hdn. TiimA pii-
lee myos luol loalaan yleense.

4. Luottoalan arwostus on ndh-
dZikseni yhLti riittriva tai riiltii-
mzittin kuin ldhes minka ta-
hansa alan arvostus. Viime
kAdessii arvostus lfitee kui-
tenkin meista itsest:imme ia
oman tyomme arvostamise"s-
ta. Toki on mvdnnettava. etta
viime vuosien Dankklkriisi on
ollut omiaan rdsittamaan alarn
arvostusta, vaikka pankit
edustavat vain yhtA osaa koko
luol  loalasla.  Omassa rydssd-
ni olen havainnut, ette varsin-
kin pe rin tA loimin Laa pidetiiii'n
sangen kov_ana ja, ehkri .my6s
tossarn maann vanemnan ln-
himillisene. Tiihiin eo?ikoh-
taan toivoisin asenteideir muu-
tosta. koskavdittiiisin. ettZi me-
kin osaamme olla asiakasvs-
tavalnsie ja joustavia tarp6en
muKaan,

5. Onqelmat ovat tAllA hetkelki
oitkiilb samat kuin vhteiskun-
irassamme ylipeataain. Talou-
dellisen ia mvds henkisen la-
man seurauKsel nalq,.va t Kar-
killa aloilla, luottoala ei ole tas-
sii miktiiin poikkeus. Olen kui-
tenkin optimistinen ja uskon,
etta voimme kaikesta huoli-
matta odottaa parempaa tule-

I
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vaisuutta.



Anne Bjiirk-
1. Vuodesta 1988 alkaen olen
ollut Ov Kontino Ab:n oalve-
lukses!a luotonvalvo^i ana.
Luottoalalle siirrvin K6skon
rahoitusosaston ulkomaisista
maksuoalveluista. Kontinos-
sa tehteviini kuuluvat kaikki
luol.onvalvontaarl liil r)'vet ryot.
tilinavaukset. asiakkaiden val-
vonta ja perintetehtavat seka
erilaiset tilastot.

Koulutukseltani olen las-
kentamerkonom i, olen suorit-
tanut myds LTs-tutkinnon.
Lisriksi minulla on peruskou-
lutus graafiselle alalle.

2. Yhdistvksen iiiseneksi olen
liittlmlt irronnd 1990, ja sen
toimintaan olen ottanut osaa
erilaisiin I ilaisu uksiin osallis-
tuma-lla.

3. Alan koululuksen tukemi-
nen ia kehittaminen on ehkd
ynolsryKSemme tarKermpla
lehtzivi:i, varsinkin kun monia
u usia Wdhdmme vaikuttavia
lakiuudlstuksia on tullut (kii-
rAjzioikeus) ja tulossa on vield
konkurssioikeuden muutos.
Yhdistykselld on tarkea lehlzi-
va toimiessaan iaseniston kes-
kustelu- ja tap,-aamisfooru mi-
na. Yhe useampia rivijesenizi
pitZiisi saada toimintaal mu-
kaan, hakemaan site kaura
potkua tvdhdn. Luottomiehen
iakiasiai voisi olla seuraava
koulutusteema.

4. Alarr arvostus on tiewsti
hyvin paljon riippuvaista m-eis-
tii itsestAmme eli ammattitai-
doslamme, sitahZin me voim-
me pitee ylla jatkuvalla koulu-
t uksella. ja toisaalta kpysl iim-

me vaikuttaa alaamme koske-
viin muutoksiin.

Luulisin. etta vleensa luot-
toalan arvostus on nousussa.
Kaikki tuntuvat 1'rnmzirtiivzin,
ettd luottoa ei enee voi myon-
t i iZi  kauni i l  ten puheit len ja
tuulentupien pemsteella, vaal
taustojen tutkiminen on joka-
peiveista rutiinia.

5, Ongelmia on tdllti hetkellA
pa-lj on-kin. Pankkikriisin aihe-
uttamat konkurssit ia velka-
saneeraukset. iossa-vakuus-
rahastoa kevt6taan hwAksi
velkojen puhdistukseen. .iol-
loin tavaranroimil lajal jeever
kdrsirnadn.

TtillA hetkellei ei vielii tiede-
t d kuinka k,ireiaoikeusuudis-
tus vaikuttaa 

- 
oikeudelliseen

perintriAn. Laman pidentyes-
sA maksumoraali tuntuu hdl-
lentywzin liszi.A, koska my6sjul-
kisuudessa esiintyneet mil-
jonaerit saavat piilotettua va-
rallisuutensa ulosotolla. ia lds-
tAhdn voi ioka mies tai riaincn
ottaa oppia ja silrre a tai hu-
kata omaisuuttaan, vaikka
pientakin, vrilttytikseen velko-
iensa maksulta.

Jouni Suominen I

1. Dun & Bradstreet Soliditet
Oy (D & B Soliditet) on tydnan
taja.ja toimin mylrntipii?illik-
KOna.

Helsinkiin tulin Forssasta
1980 ensimmiiiseen vakitui-
seen tydpaikkaani, Luottotie-
to ry:een, jossa olin tutkijana
3,5 urotta. Senjelkeen paris-
sa rahoitusyhtidsse seke luot-
toDeetdksia tekemesse ette
mvr,rnAssii. Vuodesta 1990
tala-s luottotietoalalla nvkvises-
sa tehtevasseni. 

' '

2. Rivii iisenenri vuodesta l 98O
muistlakseni.

3. Saada passiiviset jasenet
aktivoitua ja sitA kautta kziyt-
tiimiit6ntii luottotietoutta ia
nZikokantoja koko jAsenkun-
naI1 hy6dyksi.

4. Arvostus on onneksi nouse-
massa ia viimeistddn lama-
ajan piiaisi nfu'ttAn osaavan
Iuotto-osaston merkityksen
koko yritykselle.

5. TziLlle otiivziLlle ominaiset hen-
Kr rosuprsru KSetJa muul rauo-
nalisoimiset saattavat koskea
liikaa luotto-osastoa, monen
lrityks en nykyaen tuottavinta
osaa,

I
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Tapani Tuominen
oik.kand.
Perinuij uristit Laitinen &
Tuominen Oy Yleistfl

yksityishenkiliin
velkajiirjestelystfl

Keskustelu
julkisuudessa

Lehdistdssa esiintyneisse a.r-
tikkeleissa on varsin varauk-
settomasti hwiiksr.'t tv laki sii-
nd muodossian kriin se nyt on
ja myds kaytiinn6n kokemuk-
sista on arlnettu varsin valoisa
ia onnistunut kuva. Kuiten--kin 

kun seuraa ko. hakemuk-
siaja niiden pohjalta lehLyj Zi ja
hywaksy'l ry'e maksu ot1j elmia.
voidaan todeta; etld varsinai-
sia ilonaiheita on luotonanta-
ian kannalta eritl:iin vfiiiLn.-Kannanotoissa 

on ndhtdvissd
vain j arl'estelyn toinen puoli
eika niisse ole ajateltu lop-
puun saakka miui velkaj :i-rj es-
tely tulee nykykayt iirtnosseaiLrt
aiheuttamaan.

SilmiinpistAvAi on ollut
myos se. etta Kun velKalafles-
telysta on haluttu komment-
teja velkojaiaholta, on haasta-
teltu lzihes Doikkeuksest"ta
pankkien eduistajia. Yleisim-
massa t anteessa oalkki on
jZiq'estelyssii aina eii asemas-
sa kuin normaali titvelkoia.
iolla usein ei ole saatavansa
vakuutena kun velallisen hen-
kildkohtainen velkavastuu,
ioko henkildtakaukseen tai-vhtidasemaan 

Derustuen.

Tiitii kirjoitettaesso on mo,a.sso:mme ollut uoimassc
Loki gksitgishenkildn oelkajiirjestelgstii taso;n

kgmrnenen kuukautto,. IKgseinen lo,ki heriitti
uoimakkrritrr tunteita jo elrnen voimqantuloansa ja
Luottolinkissiikin on ehdittg muutqmaan otteeseen

kommentoida lo;in sisiiltiiii. Kgseisen lain
soueltamisestq s qadut kokemukset osoitta,uo,t, ettii

luotonanto:jien on sggtii j atkutorsti p aitsi seuro'to
kehitgstii ng6s pgrkiii u o:ikuttqmo,on siihen.

Yksityis-
henkilii

Jo edellA kuvatun oemsteella
saat laa la in esi toi td ia s iszi l loai
tunteva hiimmAstellA miksi
yleensa yksityishenkildn vel-
kaja4esteryrl yhleydessa niin
voimakkaasti halutaan tuoda
esille lilivelkojan asema. Kiiy-
tent6 on kuitenkin osoittanut,
ettii yha useamman hekemuk-
sen takana on eoZionnistunut
liiketoiminta. Kyseiset henki-
ldt ovat olleet yhtiomiehiA nu-
rin menneisse yhtidissii, joille
useimmille on ieZirivt huomat-
tavat velat toiniinnin loouttua
tavalla tai toisella. Toiriinnar
paat]'ttya ovat kyseiset henki-
16t muuttuneet yksityishenki-
loiksi ia velat sita kautta vksi-
tyishe"nkilon veloiksi.

On tietysti arvostuskysy-
mys. mitkZi velat on hlviiksy't-
Uive saneerattaviksi ia onko
ns. kahden asunnon loukussa
oleva tydtdn "parempi" tai sa-
neerauskelpoisempi tyol6n
kuin sellainen, jonka ty6tt6-
myys johtuu oman ]'ritystoi-
minnan eDaonnistumisesta.
Luotonantijan kannalta aja-
teltuna on kuitenkin eritkiin
trirketiri, ettti liiketoiminnassa
svntvneet velat erotellaan
muista veloista ia tAmA ero
myos huomioidaan velkasa-
neerauksessa.

Merkitys
yritystoiminnalle

Kun liihdetazin saneeraamaan
entisen yrittej:in velkoj a, tulee
huomioida mvds se. etta sa-, . . . , ; ,n eera u spaa tO ksen merkifys
neissa tapauksissa on laaja-
kantoisemDi kuin mitii vksit-
tdisesti rdtkaisusta voidaar,t
ensi vaiheessa pAAtellA. Ku-
ten edell?i jo mainittiin, perus-
tuu luottopiiZit6s ainakin pie-
nempien luottojen osalta usein
vhtidmiesasemaan ia sen mu-
kanaan tuomaan hi:nki16koh-
taiseen vastuuseen yhtidn ve-
loista. Kun tam:in vastuun
merkitvs nvt olennaisesti uu-
den laiir myOta muuttuu, tulee
luottopziritokset myds perus-
taa uudelle ja erilaiselle poh-
iaIIe.- 

Tiimii puoleslaan nostaa
huomattavasti yrittamisen
lg',nnystA. Kun yrit tiijZiksi ai-
kovalla ei usein ole antaa re-
aa.livakuuksia, ei saada luol-
toa, eikii I'ritystoimintaa voida
aloittaa. Kun jo nyt yritlami-
sen Kvnnvs on maassarnme
korke; l la;  tu lee uuden lain
mydt?i )'rityksen pemstaminen
tai Dikemminkin toiminnan
kaynnistiininen j a pyonttarni-
nen vaikeutumaan entises-
taZin. Kierteen yhteiskunnal-
lista merkitystii on turha lZih-
tee tassZi pi temmiille anrioi-
maan.
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Korostettakoon, ettA alle-
ki{oillarlul hyvziksyy periaa l-
reel l isen kannan. el ta myds
entisille vrittZiiille annetaan
mahdolliduus s-elviyf a yri$s
toiminnassa synfneistd ve-
loistaal i onkinlaisen saneera-
usmeneitelyn kaul la.  Tal lo in
on kuitenkin tarkkaan pidet-
tAvA huoii , ette menette\yn
valikoituvat vain rehell isel )'ril -
tiijAt (seulonta on tietysti vai-
keaa).

Suolavaa ol is i ,  et ta tama
saI}eeraus taDahtuisi erikseen
sitA varten saadeqm lain ja
menettelvn pultteissa. Se,
onko rai i la is i 'n ie r ieslelman
luominen yleens"A mahdollis-
la.  ol taen huomioon erden vr i -
tvstoiminnan oeruselementin
eli yrirystoimii'rtaan li it tyv,i n
riskin, on keskustelun arvoi
nen asia sinense.

TrillA hetkellfiiiLn tilanne on
ikavakf/llayhteiskunnassam-
me sellainen, ettzi ns. yritys
toiminnasta kannettavan ris-
kin merkiqys on hAmzirtynyt.
Pienen ia keskisuuren wittd
ian on 6riltein vaikea viirm€ir-
iaa. miksi han kantaaloimin-
nastaan tayden vastuun, kun
suuremmat )Titykset -pankit
etuneniissA- saavat yhteiskun-
nan tukea, jotta selviAvrit yli
om is ta  uskoma l lom is la  v i r
heistAAn.

kihtokohtana kuitenkin on
ja tulee olla se, etta sopimuk-
sessa on aina kaksi omalta
osaltaan vastuussa olevaa osa-
ouolta. Jotta liiketoimintaa
iuottoDeriaatteella vleensd voi .
daan iiatella. tulei: luotonal-
tajan luottopAAtostzi tehdes-
sAdl voida luottaa siihen, ettA
hdn saa saalavaslaar l  suor i-
tuksen tai ettA ainakln velalli-
nen on henkilokohtaisessa
vas(uussa saalaval l  suor i l la
misesta, vaikka liiketoiminta
loppuisikin.

Kiytiinniin
esimerkkejii

Jott-a saataisiin Dieni kuva sii
ta.  mi l la is ia ehddtuksia on la in
lvhven voimassaolon aikana
tuliut vastaan. kerrottakoon
muutama kdytdnnon esimerk-
ki, jotka tosin ovat AAripAiistii.
Ensimmaisess?i taoauksessa
kvseessA oli entinen autokou
lu -ynrraja.- loKa ol l  l l lKerormln-
taansa varten hakenut oan-
keista vli kolme milioonad lai-

naa. Osa veloista oli haettu
kommandi i l  t  iyh r  io l le.  jo l le ei
edes ol luI  lupia t iedossa jajoi-
la ei  s i l lemmin myonnel ly
kean. Toimintaa varten o1i
tehty myds muita velkasitou-
muksia eri tahoille ja mm. au
tot ol ivat  leasing-sopimu ksi l -
Ia.  jo len ni ih in e- i  la ihoja ol lu l
kay-tetty.

S i l l emmmin  t yo l  l omaks i
j Aeq't entinen yrittaj a haki vel-
kabaneerausta ia tessd larkoi
tuksessa oli hanen asiamie-
hensa laatinut ohjelmaehdo-
tuksen velkojille. Siha ta4ot-
tiin kaikille velkojille nollarat-
kaisua eli kolmen miljoonan
pan kki la inapaizioma l  ja kaikki
muut velat olisi pitanyt plyh-
kia pois. Perusteena oli ko.
henkilon tyottomlys, joka il-
meisesti tulisi j atkumaan tois
taiseksi .  Mik2i l i . ioku velkoj is-
ta vastustaisi ehdotusta, tulisi
ko. velkojan ehdotuksen pe-
rusteiden mukaisesti ilmoil
taa, koska ja missZl vela]linen
voisi saada koulutustaan vas-
taavaa tyota. Edelleen olisi
pitZiny't ilmoittaa mika tulisi
o lemaan  ne l topa lkka  t? i s t i i
ryosla ja kuinka pi lkedn ryo-
suhde jatkuisi.

Tiedustelirnme ehdotuksen
laal ineel ta varaluomari l ta.  pi-
tiko hAn itse laatimaansa eh-
do tus ta  koh luu l l i sena  j a  o l i s i -
ko hi inen mielestadn oikein,
etta velat esitetyilki perusteilla
ja ehdoi l la ol is i  tu l lut  anleek-
slantaa. Vastauksena asia-
mies totesi tlynesti, ette emme
olleet J,'rn merI aiir ee I velkajar
jestelylain tarkoitusta. HAn
kehotti meitii tutustumaan lain
valmistelutoihin, j oista selvilsti
oli luettavissa, ettei \rseinen
laki on seizidet fyvelkojan eduk
si .  Kun miel le is imme teman,
)Tnmartaisimme, ettei trimakin
ehdotus on tehty paamiehem-
me parasta ajatellen.

Toisessa lapauksessa lgr.
seessA oll jo velkaj Arj estely'n
piiriin paassyt ehdotus, jolle
oli vahvistettu maksuohj elma.
Han ei ku itenkaan velkajiir-
jestelyii hakiessaan ollut tie-
toinen, el ta la in mukaan voi-
daan takaajalta peria velka
kokona isu udessaan velkajz ir
jeslelyst i i  huol imatta.  Asian
hdnelle selvittya marssi ko.
henkilo pankkiin ja ehdotti,
et  te pankki  luopuisi  per imes-
te saalavaa lakaajal ta ja hzin
nostaisi kuukauslttain lyhen-

nvstiiAn 1.00O.OO mk/kk eli
12.00O markkaa vuodessa.

Tulevaisuus
Yksityishenkilon vel kajdrjesl e-
lvlain oikeuskiirrtdntoEi muo-
fataan juuri nyt-. Kun kAykin-
to on muodostunut. tulee sen
muuttaminen olemaan huo-
mattavasti vaikeampaa. kurn
t?issA kehitvsvaiheessa. Yh-
disryksen pi i r istakin on jo pa-
riin kertaan lausuttu keholus
velkojille vastata tehq/ihin eh-
dotuksiin, vastustaa niite jos
Derxsteita on ia menna viela
faikal le r  uomiois l  u inkesi l  le-
IJ l r  n uudistamaan esi t tamdn-
se. Vain nein mvos velkoian
aeni ia mielipiteeivoivat todel-
Ia tui la esi l le i tse kesi l te lyssd.

On kuitenkin r.nnm2irrettA
vaa. el  la verKola.  . lo l ra on esl
merkiksi viiden tuhannen mar-
kal saatava velalliselta. ei ha-
lua enZid l isdkustannuksia
niijsle toimenpiteiste, j otka sen
useimmiten Diteisi asiamiehel-
le teettea. Mieluummin tvv
dvteiz irr  s i ihen not laohielmddn
tej passiivisesti hy'viik sy'tiid n
se osuus. mika nl,'1 kulloinkin
ehdotuksessa on esi tet ty.
TAmd t i lanne muodostaa kui-
tenkin oravanpyoran, jossa
velkojien mielipiteet jaevat
huomioon ottamatta. Asialle
olisi ilman muuta tehtava jo-
tain. Yleinen mielipide tulisi
myos saaoa ymmarramaan.
ettii velkai?iriestelvssd sanee
ratut velai eivAt kltoa minne-
kAein, vaan jiiAvat aina jonkun
maksettavaksi - viimekades-
se useimmilen veronmaksa i i -
en.

Yhdistyksen vaikutus-
mahdollisuudet

Yhdistvs voisi tAss2[ asiassa
tulla iAsentens:i tueksi. Kuten
edell5 mainittu. vksittAisistA
maksuohi elmlsta lausuminen
ia ni iden" vastuslaminen si l -
lo in kun selveUi aihel la on, iz ie
usein tekemdl lz i  edel l i i  esi te
tyillzi perusteilla. Tahan yh-
distvs ei voine suurestikaal
valliuttaa, mutta se voisi pyr
kid vai ku t lamaan vleiseen mie-
lipiteeseen, joka t-zillii. hetkellA
muodostaa miel ip i leensa ni i
den lehtikirJ' oitust-en perrrsteel-
la. jotJra lehclisrdssa ja tv:ssd
on esitetty. Nema artikkelit ja
oh jelmat oval .  s i is kohdisla-
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taal siihen, miten hitaasti tuo-
mioistuimet velkaj drj estelyha-
kemuksia ovat kvenneel ke-
sittelemaen sekd hakemus-
kaavakkeen monimutkaisuu-
teen ja s i ihen kuinka l iukkoja
hakemusten kasittelyssa ol-
laan.

Olisl suotavaa, etta luoton-
antaiienkin Adrti kuuluisi iul-
kisu"udessa. Luottomiehel ry
voisi voisi hwinkin kirioittaa
asiasta suurimpien l"ehtien
palsrollla la pyrrua tuomaan
esi l le naikemvksensa mvos
kuluttaiille su-unnatuissa bh-

ielmissa. Uskoakseni vhdis-
tyksen eduslaja t ova I jo pyrki-
nee rin vaikuttamaan asiois-
sa mm. suorilla keskusteluilla
asioista so. eslmerkiksi muu-
toksista paiet la iv ien tahojen
kanssa. Tama ei kuitenkaan
vksin riita. Mv6s vleiseen mie-
llplleeseen tulrsr pyrKE var-
kuttamaal siten, ette kaikille
olisi seivAe, etta esimerkiksi
tlukka kontrolll hakemusten
kAsittelyssA on kaikkien etu.

Luottomiesten nimisse esi-
l e t t y jA  m ie l i p i t e i l e  l u l l a i s i i n
kuuntelemaan ia a-rvioimaan

varmasli paremmin ja objek-
tiivisernmin, kuin esimerkiksi
nerintiitoimiston nimissa esi-
tettyA mielipidetta. Siihen jo
liihtdkohtainen suhtautum.i-
nen ol is i , /on negat i iv inen ja
siksi sanoman Derille mene-
minen erittain vaikeaa.

T

Luottomiehet-
KreditmAnnen ry
PL 891, OOIOI Helsinki

Painopaikka:
Osoite:

Puhelin:
Telefax:
Yhteyshenkilo:

Painoekpert Oy
Henry Fordinkatu 5 K,
OO150 Helsinki
90- r 76800
90-  170181
Pentti Kauhanen

Luottomiehet ry
sl? 208918 73866

Viimeistean 14 lrk ennen
aineiston toimituspriivZiii.

Aineisto Ilmest1y

25.O3.1994 2a.O4.1994
04.08.1994 25.08.r994
15.09 .1994 13 .10 .1994

Mikko Kallalkari
9 0 - 5 1 3  7 1 r
90-514 763

Jorma TAhtinen
Mainosatelj ee Trihtinen ky
Vuorimiehenkatu 14 A 13,
OO l4OHelsinki
90-669 848
90-666 301

Maksun saaja:
Parkkiyhteys:

Puhelin:
Telefax:

Ilmoituskoko
I / I etusir,.u
l/2 aukeanr,'a
I / I takasivu
l/I muu sir'rr
I / 2 sir,'u
I /4 sir.u
vzirilisri

Mustavalkoinen
5.OOO mk
5.OO0 mk
3 .100  mk
2.2OO mk
1 IOO mk

900 mk
4OO mk

Reklamaatiot:

Ilmoitusten
pemuttaminen:

Nro

2/94
3/54
4/94

Ilmoitusten painoasua kos-
kevat reklamaatiot 7 wk:n
kuluessa lehden ilmesb"rni-
sesta kiriallisena.

Lehden koko:
Painopinta-ala:
Palstojen mAara:
Palstan leveys:
Rasteritiheys :
Aineistovalmius:

t 2

A4
27O x 297 rnrn
4 kpl
l p 4 1  m m , 2 p 8 7 m m
45 linjaa/ cm
Paste-up tai negatiivifilmi

r+*$Jslinlfrhi
Julkaisija:

Osoite:

Paatoimittaja:
Puhelin:
Telefax:

Painos: 800 kpl



Konkurssisflflntiifl
uudistettiin
I<onlqnsiloinsiiiidifu niin
ualmistelu etenee
osittqisuudisf uksina.
Vuod.en 7992 o,lusta
tuliuoimao;n
to,kaisinso:antia
konkurssipesiiiin
koskevrr lokija
uuoden 7993 alustrr
e tuoikeusj iirj e s telmiiii
koskeuq. uudistus.
Liihes samo,naiko;i-
sesti eli 8.2.7993 tuli
uoimo,o;n lisdksi
gksitgishenkiliin
oelkajiirjestelgiija
Aritgssaneero.usta,
ko skeo q" lo:ins iiiidiintii.
jokokontasi 7930-
luvulto liihtien
uoimassc olleen
uiiliaikojseksi
torkoitetun
oko r dilahra, iiiidiinniin.
Seurq.o:uaksi
uo'lmistello,o:n

Oikeudenkeiyntimenette\m
uudist  us edel lvr t  i  muutoki ia
m y 6 s  k o n k u r s s i s a e n l o o n .
Kdrzi  iAoikeuden ped tosval l  a i-
su ud-es t a konk u risia sio i ssa oli
s€i€idel  lz iva. koska muuLoin
konkurssiasiat olisl tullut edel-
Ieen yiede tuomioistuimen lev
s i l uku i seen  kokoonpanoo i r .
Menettely konkurssiasiassa oli
erriissA kohdin erilalnen serr
mukaan, oliko asia vireille
raastuvan- vai kihlakunnal-
oikeudessa fvelkoiainkuulus
I el ua. esi inhuu r oala velkoiai n.
kokouksen moirel la koslieval
maeraykset). OikeudenkAyrr-
t imenettelyn uudistuksen
r,'uoksi valh-entuneet seennok-
se t  ( l  l .  40  j a  I  I  I  S )  o l i  myos
kumotuva lionk u rssisaa;rrios-
ta.

Eri fv isena pvrkimvksenA
oli vdhenrdai varlinaiseFn kt.ur-
kurssimenet lelyyn kuuluvia
o i keudenkdvn r i l  i l a i suuks ia
{paikallel ulopaiivai. esiinhudol.l.
lisel zi kansliakesil I el!'n osuut -
la ja s i i r teei  erdi ta saaravien
valvontaa ia riitauttamiseen
l i i tq, .y ie teht: iv ie tuomioistui-
melta pes6 nhoi la ia l le.  Lisr iksi
kon k r- i rssiasio idan kesi l  I  e lV
pvr i l€ i . in oi  keu spa i  kkasdzin-
h-oksin ohiaamaah niihin tuo-
miois luimi in.  io issa asian ke
sil I eiy on I arkoit uksenmukais-

KONKURSSIASIAN
OIKEUSPAIKI(A

Valtaosa konkurssivelallisista
on osakeyhtiditri taikka muita
vhr ioi ta la i  vhteisoiz i .  Kun
kot ipaikka on oer i"aa t  teessa
triysin valinnain-en, voivat re-
kisteriin merklttv kotipaikka
ja tosiasiallinen 

- 
toimibaikka

suaita er i  puol i l la maard. KAy
tennossd on esi intvn!'l laDa.
uksia, joissa yritys vahen ;n-
nen konkurssiaan muuttaa

kotipaikkaansa vain estzitik-
seen siten velkoiia valvomasta
etujaan konkurssimenettelys-
sa.

Konkurssiin asettamista
koskevan asian kasittelee se
tuomioistuin.  jonka I  uomiopi i -
rissa on velallisen yleinen oi
keuspaikka. Yhteisba tai see-
tiiitf koskeval asian kAsire
lee kuitenkin se tuomioistuin.
i onka tuomiopiirissa velallisen-hallintoa 

Suo^messa oAAasial-
I isesl i  hoidetaan. Jos tz imAn
nojalla ei ole toimivaltaista
tuomiolstuinta. asian kdsirre-
lee se tuomioistuin, jonka tuo-
miopi i r issa velal l isen lo imin-
{aa on peziasial l isesLi  ha4oi
tettu taikka velallisella on
omaisuutta tahi iossa asian
kiisittely olosuhteet huomioon
ottaen muuten on tarkoituk-
senmukaista.

Konserniin kuuluvan ty-
teryhUon konku rssi in asetr l
mista koskevan asian kasitte-
lee se tuomioistuin. iossa erro-
yhtion konkurssiasia on vireil-
14. Emo- ja tytziryhtion velko-
japiirin tai hallinnon erillisyy-
den taikka muiden seikkoien
v'r-roksi voidaan keskit lrimises-
tti kuitenkin luopua ia kasitel-
la tytaryhtion lionkiurssi sen
tosiasiallisella iohtopaikalla.
Jos emovhtion konkirssiasra
lulee virai l le myohemmin. voi
ly l  z i ryht ion konkurssiasiaa
kesit eleve luomioistuin Desdrn-
hoi tajaa kuul luaan si i r lhd asi .
an siihen tuomioistuimeen.
jossa emoyhl iote koskeva asia
on vireill:i.

Jos tuomioistuin katsoo,
ettA se ei ole konkurssiin aset-
tamista koskevassa asiassa
toimivaltainen, sen on hakiial
pylnnoste siirrettdvd asia toi-
mivaltaiseen tuomioistuimeen.
Takaisinsaannin mddrd oziivai
asettuu kui lenkin hakeinuk-
sen tekemisaiankohdan nru-
kaan sii rrettzitssekin jutuis
sa .

konkurssimenetteluii
ja -hallintoakoskdto
uudistus,jossa
kiinnitetiiiin erituistii
huomiota m4iis 

-

konkurssipesiin
uo.luonto'o,n. Tiimii
muutos tullee uoimo,on

jo uuod.en 1995 alusta.

Tasavallan presidentti vahvrs-
U  26 .  I  1 .1993  l a in  konku rss i -
saanndn muuttamisesta.
SAzinnokset tulivat voimaal
I . I 2. 1993 samalla ku n suuri
al io ikeusu udislus.  Kun saa
doskokoelman tilaaiat saivat
lakitekstin vasta iouluksi sen
oltua voimassa jo viikkoja, jou-
tuu hlsymazin. misf a moinen
hoppu aiheutui?
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TUOMIOISTUIMEN
KOKOONPANO JA
NOUDATETTAVAT
PROSESSI-
siiiilwoxspt
Konkurssiasian kdsi l  1 elyssA
noudalelaan soveltuvin osin
hakemusasioiden kdsitelvsta
yleisessA alioikeudessa anne-
lun lain [HakL) sziAnn6ksizi.
Asia voidaan kzisitellA kansli
assa, kun siind ei ole kuultava
ketA:in henkilokohtaisesti.

Konkurssiin asettamista ia
velkoiainkokouksen moitetia
kosk6va riitainen asia kAsitel-
lAAn kuitenkin tiivsilukuisena
kokoonpanossa, j-ossa erillises-
szi piiiikAsittelvssai istuu kol-
me virkatuomiria. Riitainen-
kin asia voidaarr keisitellii vh-
den tuomarin kokoonoarios-
sa, ios asia on selvei taiasial-
osaiset sitei py]'tavat

KONKURSSI-
ASIOIDEN
IIASITTELYJAR.JESTYS

Konkurssimenettelv iakaan,
tuu tuomioistuimesda kon-
kurssiin asettamista koske
vaal] menettelwn sekA saata-
vien i lmoi l  lamis,  r i i la ut  I  amis-
ja tutkintamenettelyyrr. Tuo-
miois luin Deel tZie mvos asian
keisil telyn 

'eri 
vai heis-sa veiliai-

kaisen pesAnhoitajan, usko-
tun miehen ia lo imi ls i iamie-
hen mzizirAdiniseste. iiseksi
sen ratkaistavaksi voidaarr
erikseen saattaa konkurssime-
nettelyl,'n liitty-vie asioita sekri
riitautettui a saatavia koske-
via asioita.

Konkurssiin
asettaminen

Kun velkoia on hakiiana, ei
velallisen liu ulustelua"tarvitse
aina jar3'estaa, vaan velallisel-
le voidaan myos antaa tilai-
suus kirialliseen lausumaan
velkoian hakemuksen'iohdos-
ta.

Velallisaloitteinen konkurs-
si ei endd ala hakemuksen idt-
trimisestA, vaan siitA kun t"uct-
mloistuin tekee Daetoksen
konkurssiin asettamisesta.
Asel I amispazilokselle mzier€i-
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ysvalta pesdl asioihin siirtly
konkurssihallinnolle.

Konkurssiorizitdkseen mer-
kiteaifl aina myos konkurssin
alkarnisen kellonaika. Kon-
kurssin alkamisesta ilmoite-
taan viiDvmatta asianosaisille
esim. pirhelimitse.

Velkojain-
kuulustelu

Velkojainku ulusrelu pidetaan
yleensa kuukauden kuluessa
konkurssiin asettamisesta,
mutta tuomiois luin voi  oesen
laadun tai laajuuden perus-
leel la meerele mvohemmdn
aiankohdan. Kuulusl-elua voi-
daan lykr i le.  . ios peseluet le lo
ei  ole valmislunul  la i  ios si i
hen on muita er i ry is iai  ayi la.

Julkinen haaste
Tuomioistuimen antama iul-
kinen haaste iulkaistaan- vi-
rallisessa lehhesszi kerral.
PesAnhoitaia ilmoittaa siitA
erikseen tavallisella kirieell:i
tai telefaksilla velkoiille. 

-

Haasteessa md.ArAtAiin tuo-
mioistuinmenettelyn kalnal-
ta keskeiset Daivemearat eh
mziareDaivel s'aa tavien valvon
nalle i-a riitauttarniselle seka
konkurssi tuomion antamis-
aiankohta. Kuulutuksessa il-
moitelaan velal l isen nimi ia
kotipaikka sekzi henkil6-. liike
tai  yhleisotunnus ja kauppa-
rekist erinu mero. Jos velalli
sen nimi tai kotiDaikka on
muuttunut kahden konkurs-
sin alkamista edeltAvAn vuo-
den aikana. on myos ndma
entiset nimet ja kotipaikat
mainittava. Kuulutuksessa on
ilmoitet lava mvos Desanhoita-
jan nimi.  osoi le ia muut Vhte-
ystiedot. Erikseen voidaan
maarete, ettA kuulutus iul-
kaistaan yhdesse tai useam-
massa pziivelehdesse I ai jopa
ulkomailla.

Valvonta
Varsina ista paika llel u lopzijvziA
ei enAzi ole, vaan tuomioisluin
asettaa meerapeivan, johon
mennessd saatavat on kirialli-
sesti ilmoitettava. Tuoni"iors-
tuin voi peseinhoitajaa kuul-
l uaan mda-ratd. ette saatavat
i lmo i te laan  pesdnho i l a ia l l e ;
i lmoitus voidaan tal lo inkin
aina patevesti toimittaa tuo-
mioistuimelle.

Valvontakirielmasta tulee
ilmetd saatavan maera ja pe
ruste. koron meera tai Deruste
ja juoksuaika sek2i kestovel-
kasuhleiden osal la selv i  rys si i -
ta milte osin saatava kohdis-
tuu konkurssin alkamista
edeltzivziAn aikaan.

Saa lava I  voidaan i lmoit taa
oostin lisdksi mv6s srihkdise-
he viestine eh sehk6Dostilla
tai telefaksilla. Ilmoitu-sta voi-
daan oikaista tuomioistuimel-
ie kunhan se taoahtuu riitaut-
tarniselle varattu un mzirirdozii-
vd.dn mennessA.

Pesdnhoitajan
tehtdvdt saatavien

valvonnassa
Pesanhoitaian tulee laatia kai-
kista valv6tuista saatavista
Iuettelo. iosta ilmenee kunkin
valvotun saalavan meai-rii ia
Deruste seke mahdollinen etu-
oikeus. Heinelki on velvolli-
suus tutkia valvontoi en oikeel-
lisuus.

Luettelo toimitetaan tuo-
mioistuimelle kaksi viikkoa
ennen riitauttaniselle asetet-
tua maarapaivaa.

Riitautukset
Esiinhuutoa vastaavaa oikeu-
denkelml i t i la isuul  ta ei  endd
ole, vaan muistutukset teh-
daen kiriallisesti tuomiois-
tuimelle aselet t u u n m Aeirzipzi.i -
vAAn mennessd. Myos pes-?in -
hoitaialla on aikaisemmasta
poiketen riitautusoikeus.- 

RiitautuskirielmAstri tulee
l lmeta yKSrlor ly vaaLrmus Ja
seikat, joihin se perustuu. Li-
saksi on mainittava todisteet,'iotka aiotaar esittaa seka mite"kullakln todisteella aiotaan
nay'ttae toteen.

Saamisten
tutkiminen

Riitautuksia ei enAii osoiteta
eri oikeudenkAr,nteihin. vaal
niiden kasittelv iatkuu korr-
kurssituomioisluimessa nou-
dattaen riita-asian kasitteha
koskevia sdannoksia eli ensin
suoritetaan valmistelu ia siita
JUIIU etenee mandotlrseen paa-
kAsittellyn.

Konkurssituomio
Tuomio annetaan kahden kuu-
kauden kuluessa riiLauttami-



selle varatusta meal-raipe ivzi s-
t:i.

Velallinen vastaa ennerr
konkurssin alkua syntynees
rd  saa tavas ta  myos  j i l l i  oma i -
suudella, ionka velallinen vas-
laisuudessa saa. Kon ku rssi
tuomiolla ei kuitenkaan ole
sitovaa vaikutusta konkurs
s in  u l kopuo le l l a  l s .  se  e i  key
teiy I  z in t  oo n pa n operu st  eek s i
s i i hen  oma isuu leen .  j on  ka  ve -
lallinen saa konkurssituomion
jAlkeen.

PESAN HALLINTOA
KOSKEVAT
UUDISTUKSET

Pesdr hoirajan tehlev6r l is6en
B'vzit edellA kerrotulla tavalla,
m is ld  vo idaan  odo l taa  as io i
den entistui joustavampaa ete-
nemiste ja toisaalta konkurs-
s i kus lanhus len  ka l l i s tum is ta .

Ent inen kolmiportainen
hallintojzirjestelma 

- 
muutruu

s i ten .  e l t € i  usko r ru  m ies  i a l  kaa
i lman er i  maa rdysl : i  to imirsl
jamiehend valvonnalle asete-
tun maeerapeivein jAlkeen

KONKURSSI- JA
YRITYSSANEERAUS-
REKISTERI

Oikeu smin is l  er io pi l : id aseluk.
sel la tarkemmin 

-sezidel  
levee

rekisterie konkurssiasioista
velal l is ta koskevien rekister i -
l ietojen pzi iv i lysld.  tuomiois-
tu im ia .  l eV tan loonpanoa .  l uo -
tonvalvoirtaa sekA rilasto ja
tutkimustoimintaa varten.
Jokaisella on oikeus saada ot-
teita rekisteriin merkityistai
seikoista eli konkurssi ja yri-
lyssaneerau sa sioiden kAsi t  te-
lyn vaiheista tuomioistuimes
sa.

Tiedot olisivat saatavissa
val i t tomzisl i  ia myos keski le-
tvsti seke haluttaessa tiedos
tomuodossa. Rekisterin suun-
niteltu kAyttoonottoaiankohta
on  1 .7 .  1994 .

KONKURSSIUUDISTUKSEN PIIIiKOHDAT

Oikeuspaikkaseiinniikset muuttuvat
- oikeushenkilot
- konselxivritvkset
- silrtomalidoilisuus

Tuomioistuimen kokoonpano ja prosessijiirjestys
- kansl iakzisil I elv mahdolliren
- yleensA yhden iuomarin kAsittely

Saatavien valvonta ja riitauttanista koskeva
menettely kirjalliseksi

Pesinhoitajien tehtdvid lisiid

Pe,rlrstetaan konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden
rekisteri

Konkurssi oikeudenkiiyntind

Velkojan hakemus

Velallisen kuuleminen

PeiAtos konkurssiin
asettamisesta
{yl. ma-x. 1 kk)

Riitautusten
kasittely

Konkurssituomio
(max. 2 kk riitautus-
paiveste)

Velallisen hakemus

Velkojain kuulustelu
[v5h. I kk kuul. julk.)

Saatavien ilmoittaminen

Muistutusten tekeminen
[riitautukset)
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LUOTTOMIESTEN
MERITREFFIT

4.-6.10.1993
M/S Europalla
Luo t to p iiiuien p unainen I o:nk a

noudqtti tiiniikin uuortrttr.
"csiallisesti ja keogesti" -linjoa.

M e -henke ii k qsu otettiin muun
muasscr' luottome ssuilla" j a

tuttts tumisk iig nnillii
ruo ts rrlais en sis arj iirj e s tiin

luona.

Teksti
ja kuvat:

Ulla
Salminen

Erikoisena alkuna luottopai-
\ r i l la ol i  nyt  ensimmzi is ld ker-
taa j , i j jestel ly Luot loalan Uu-
tuudel-  naiyt  I  e ly.  Sen Iarkoi-
tuksena oli antaa yrib/ksille
mahdol l isuus ker loa uusis la
tuotteistaan ja palvelulstaan
luottoalan ammattilaisille.

NAytteilleasettajina olivat
AsiakasperintA Oy, Intrum
Justitia Oy, Tletoperinta Oy
sekri Suomen Asiakastieto Oy
ja Balance-Consulting Oy.

Esi t te lgen ohel la n€iyr le ly
siivitti myos "Sinua on kiva
tavata"-ajatusta.

Luottopaiivien "sydiimenii"
tolml edelleen yhdistyksen
k o u l u t u s t o i m i k u n t a  v a i k k a
osa Luot lopdjvis le loteutuik in
poikkeukselilsesti yhteistyos-
sa ulkomaantoimikunnan
kanssa.

Yhdistyksen puheenj ohta-
ia Helena Pahlman avauspu"heen'uorossaan kiitteli ja biti
historiallisen arwoisena asia
na yhdistyksen ka hden I oimi-
kunnan tiivistA yhteistyotii
LuottopZiivien toteuttarnisessa.

Tehokasta
luennointia ja

kansainvilisyytte
Luottomiehille omaa alaa kiin
nostavaa yri fyssaneeraust ie
toa kuultiin asianaiaia Mika
Pakariselta i a alioik-etisuudrs
luspakett ia 

-purki  
asianajaja

Liisa Kiviranta. KumDaisen-
kin esi$kset ovat referbituina
lehdessd. Mark kinoint  Uohr aja

r q l

;.t
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Olll KiveltiTietoperintii Ov:sre
intoutui kertomaan vielii"ker_
ran perinkitoimiston ndkemvk_
sen velkai ZiLriestelvs I ri.
.. Ruotsala"inen- sisarieries-

tomme Svenska Kred itdarina_
loreningen vastaanotU Tu khol_
massa Lxot t_omiesten ryhmiin.lsantavaen luentoaiheina oli_
vat alioikeuden toiminta sekd
Ruotsin ja Suomen suhdem_
teet ja talousniikymAt. Johaa
Wemer Tukholrrian ulosotto_
viraston -maksamismaereys_osastonjohtaja kerl oi. etti tam _
mikuusta 1 992 maksamism:izi_
raysa^siat on keisitelty (toisin
Kurn 5uomessa) ulosottoviras_
tossa. Ruotsissa maksamrs_
m e.i rEiyshakem uk sia tu lee
ulo^sottoon !uosittain noin 5OO
uUU. joista lO prosenttia vas_
tustetzurn, Vastustetut maksa_
mismad_reykset siirrekiuin Ting_
sratuin. jos hakija niin toivoo.
,Vastustaminen tapahtu u airra
ki{allis6s1;. PeiAt6kset mene-
Vastustaminen
ki4'e'llis6sfi.
vdt automaal tisesti ulosottoon
eleirdita erikseen pyydeki pois.
I  l eooKSranno t  t apah  tuva t
myds postin vi ityks:ellii, mut_
ta huonoin tuloksin, ainoas_
taan kahdeksan lgrmmenestA
palautuu. Suhdanteista ia ta_
lousnakymisla olivat lierl o_
massa chefsekonom Lars Hei-
kensten Svenska Handelsban_
kenista ja finassineuvos fmmo
Pohjola valtiovara i nministeri_
6stA. Yhteenvetona talousnd_
kymistii voitiin vain todela. eR_
Sivet ne pziivzirl perspektiivisla
Katsottuna ole vieliikaidn kovin
musuiset.

Vuoden
Luottomies t99B

Vuoden 1993 Luottomieheksi
valittiin Perimistoimisto Con_
gyt Oyill_ yara ro i mi tu sjoh raja
fimo Mntr. .1olle luovutettiin
asiaan kuuluva diplomi. Luot_
tomiehet ry perusteti valinbaan_
sa muun muassa sillzi, ettei
Maelle on takanaan pitke ja
ansiokastoiminta yhdi'stvksen sen
luottamustehtavissa. HII on la..
my<is omalta osaltaan ediste- des
nyt luottoalan lainsaadent6a Rat
ponl evi l la kommentei l laan kai .
seke ottanut vahvasti kantaa mZi
vetl€saneerauslainkehitt5mi_ kas
seen. Timo Mdki piti lvhven rin
kiitospuheenvuoroir kin

Luottopiijvien ohielma oli takr
suunniteltutarkoituEselaldv_ sin.
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Ntikitkohtia **'{#J$E
Kivirarlta

riita-asiain

uudistuksesta
Siirtyminen

kdrtijiioikeuksiin
Joulukuun l. DaivZina 1993
voimaan astuneen alioikeus-
uudistuksen myotii ovat Suo-
messa tulleet yleisiksi alioike-
uksiksi kiiriiiAoikeudet. Van-
hojen kaupunkien raastuvan-
oikeudet ja uudempien kau-
ounkien seka maalaiskunl ien
i{ihlakunnanoikeudet -on l.
12. 1993 lShtien yhteniiistetty
keraieoikeuksiksi.

Tam€i kih lak u n nanoikeu k-
sien ia raasl uvanoikeu ksien
yhtenuiistAminen lienee suu-
renyleis6n kannalta alioikeus-
uudistuksen merkittavin muu-
tos, mutta lakimiespiireisse ja
tuomioistuimissa saannolli-
sesli asioivien henkiloiden nii-
kdkulmasta katsoen on todet-
tava, ette raastuva;roikeuksi-
en ia kihlakunnanoikeuksien
lakkauttaminen on vain osa
suurta muutosprosessia, joka
kohdistuu Daitsi tuomioistui-
miin. mv6s koko alioikeusme-
nettelvlrr.

KrirAiiioikeuden pea likko-
tuomari- on laamanhi ia tuo-
mareina kdrei aoikeude-ssa tor-
mivat kAreiAiuomarit. Kzire
iz ioikeudessa on l isdksi  lauta-
miehiA, jotka ovat kaupungin-
ja kunnanvaltuustojen aset-
tarnia.

Kiir2li Zioikeus voi toimia kol-
messa eiilaisessa kokonoanos-
sa: Niin sanottu lautamiesko-
koonpano kasittelee lainoppi-
neen puheenjohtajan johdolla
pe rheo ikeude l l i s i a  as io i t a .
huoneen'vrrokra-asioita ia sel-

laisia rikosasioita. ioita ei kA-
sitellii yhden tuomirin istun-
nossa. Muissa. lAhinnA laa-
jemmissa ja oikeudellisesti
vaikeammissa riita-asioissa
keraj?ioikeus on piiiitosval I ai-
nen. kun siina on kolme lain
oppinutta j asenta. Kolmas ko-
koonoano on ns. vhden tuo-

,  .  , i  .  r . .  . . . . .mann Kasrtlery. Jor ror n KaraJa-
oikeudessa on vain puheen-
johlaja. Riita-asiain valmiste-
lussa ja valmistelun yhteydes-
sa toimitettavas sa oiiiikAsitte -
lyssii on vain yksi tuomari.

Tuomioistuin-
kiisittely jakaantuu

valmisteluun ja
piiiiktisittellryn

Suomalaisen oikeudenkiil'nti-
menettelvn Duutteena on td-
hZl'n saalika bllut se. ettei iut-
tuien kasitteka ole selkeAsti
ja i ' t t ru valmisleluun ja varsi-
naiseen pziiikiisittellryn. Kzi-
sillely on muodoslunut sar-
jasta samanlaisia istuntoja.
j olloin varsinainen asianaj o on
perustunut palj olti kirj elmien
kiiy'tt66n. Tiimii puolestaal
on aiheuttanut j uttuj enj atku-
van lykkaemisen. jolloin rii-
dan kohteen selke?i mZiiiLrittelv
on kZiyl ennossd voinut tapah:
tua varsin myohaen.

Joulukuun l oziLivrinzi 1993
voimaan tulleell-a oikeudcrr-
kril.rniskaaren muutoksella on
asioiden kesittelv iaettu selke-
asti valmisteluun .ia paaikasil-
telwn. Valmistelusta sdAde-
tAAn oikeudenkAyrniskaaren 5

1 B

luvussa ja piiiik5sittelyii puo-
lestaan sdd [elee oikeudenkdy-
miskaaren 6 luku.

Valmistelu iakaantuu kir-
ialliseen valmi5teluun ia suul-
iiseen valmisteluun. 

- 
Piiiik6 -

sittely taas voidaar pitaiijoko
heti suullisen valmistelu n Daie-
t]'1 ryzi lai vaihtoeh loisesti jut-
tu iatkuu erillisenii toimitetta-
vassa pAiikAsittelyssA.

Kirjallinen
valmistelu

Varrhassa oikeudenkAlmtime-
nettelyssii ei haastehakemuk-
selle ble asetettu kovinkaan
suuria vaatimuksia. Juttu
saatiin Deriaatteessa vireille
siten, ettd haastehakemukses-
sa mainittiin kantaja ja vas-
taaja seka kantajan vaatimuk-
sel piiiipiirteittei n. Tuomiois-
tuirirellh ei iuurikaan ollut
mahdollisuufta olla artamat-
ta iutussa haastetta. mikZili
edelH viitatut minimiedelly'tyk-
set tiivtMviit.

Urisi- oikeudenkAyntime-
nettely asettaa haastehake-
mukselle varsin mittavat vaa-
timukset. Haastehakemuksen
siszil lon maia-ree oikeudenkay-
miskaaren 5 luvun 2 $, jossa
todetaan mm. seuraavaa:

Sanotun ovkiiliiLn mukaan
haastehakemuksessa tulee il-
moittaa

- kantajar yksildity vaati-
mus

- yksityiskoh laisesti ne sei-
kat, joihin vaatimus perustuu

- mahdollisuuksien mu-
kaan ne todisteet, j otka kanta-
ia aikoo esittAA. seke mite hiin
kullakin todisteella aikoo niiy4-
taa toteen

- oikeu denkiiyn t iku lujen
korvamista koskeva vaatimus,
jos kartaja pitaa sita aiheelli-
sena seKa

- millA perusteella tuomio-
istuin on toimivaltainen, jos
toimivalta ei muutoin ilmene
haastehakemuksesta tai sii-
hen liiteMstA asiakirioista.

EdellS kerrotusti havar-
taan, efta io haastehakemuk-
sen laaLiminen edell)'ltea ju-
tun varsin perinpohjaista tun-
temista. TAmd ouolestaan tar-
koittaa sitii, eite tydskentely
jut tujen parissa muuttuu etu-
painotleiseksi. koska kanta-
ian tulee io haastehakemuk--sen 

laatimisvaiheessa kvetA
selvittiimiAn tuomioistuimel-



le kalkki edellA viitatut oikeus
l  osiseika [ .  t  od istusl  osiseika l ja
mahdollisesti j opa todistustee-
matkin.

MikAli haastehakemus on
puutteel l inen on kaj t ta iaa ke
holel  r  ava mderaiajassa koqaa
maan puute. Jos kantaia ei
nouda ta  ta  l e  keho tus la  t ; i j ob
haaslehakemus on si ina mee.
rin puutteellinen, ettei se ke1-
paa oikeudenkeynnin perus-
la  ks i .  on  l uomio i s lu imen  he t i
jatetteve kanne tutkimatta.
MikAli kantajan vaatimus on
selvzisti perusteeton on ruo-
mioistulmen heti haastetta
antamatta hylAttAvA kanne
tuomiolla.

Al  io ikeu5u udis ruksen myO
1e i  j u tu l  l u l eva t  v i re i l l e  5 i i nd
vaiheessa, kun haastehake-
mus jatetaen tuomiokunnan
kansliaan. Aikaisemminhan
ju l t u  saa l i i n  v ie r i l l e  vas ta  5 i i -
nA vaiheessa, kun haaste an
nettiin vastaajalle tiedoksi.
MikAli vastaaja piileskelee tai
tledoksiantomenettely ei muu-
toin toiminut, saattoi kanta
jaa kohdata oikeudenmenetys
mzitirdaikaan sidotulssa ju-
ItlISSA,

.  .Jutun virei l lepano haasle-
nakemuksen loimit  lamisel la
tuomioistuimeen katkaisee
kaikki tavanomaiset vanhene
misajat, mutta huomattava on,
ettel yleinen I0 moden.saa
misen vanheneminen katkea
muutoin kuin henkilokchtai
sel1a tiedoksiannolla vastaa-
jalle.

Sen jeilkeen kun tuomiois-
tuin on antanutjutussa haas-
teen ia peeseentoisesti viran
puolesta huolehtinut iutun tie-
doksiannosta vastaalal le.  ja l
kuu kir ia l l inen valmlsreld si-
ten, etta vastaaja vastaa kan
leeseen  vas taukse l l a .  i onka
muo lo  peesdAn lo i ses l i  on  k i r -
jallinen. Tuomioistuin voi vas-
taaian pwnndstA er i rv isestA
syyslai shila. etrd vastairs ioka
on kehotet I u toimitramaad kir-
jallisena, saadaan altaa suul
lisesti tuomioistuimen kansli-
assa tai tuomioistuinpaikalla.
Suullinen vastaus on kuiten-
kin poikkeuksellista.

Haasteessa on vastaaialle
asetetty tietty mzizirAaika "vas-
tauksen anlamisel le.  Tama
mdairziaika alkaa kulua siita
hetkestei, kun haaste on arr-
nettu t iedoksl  vastaaial le.
Tuomioistuin miiarzi:i asian

laadun ja vastaajan ol inpai-
kan perristeella, rdike kussan-
k  i n . .  l apauksessa  .on  sop iva
maaraalKa vaslauksen anta-
miselle.

Teitd tuomioistuimen anta-
maa medraaikaa on asianosai-
sen  nouda le t l  ava  s i l l d  uha l l a ,
ette mikali vastaus ei o1e saa-
punut tuomioistuimeen sen
maztaemzisse ajassa, vol tuo-
m io i s tu in  an taa  i u l  ussa  Vks i
puollsen tuomion vaikkei kan-
t  aja ol is i  yksipuol isra luomio-
ta vaatinut.

Sellaisessa tapauksessa,
ettel vastaajalla perustellusta
slystd ole mahdoilisuutta an-
taa vastaustaan tuomioistui-
men maid rittelemesszi medre
ajassa, on tuomioistuimelta
en nen medrdajan peiel fymisrei
p)ydet lav€i  mdzirEia ia n piden-
lam is la .  j ohon  pyyh tOoh  ruo
mioi5l  uin "er i ty i5esld sJO/st i "
vol suostua.

Vast au ksen siseiltozi srlzide
tdAn oikeudenkziymlskaaren 5
lur, . r :n l0 $:ssd. 

-  
Vasla ukser r ,

kuten haastehakemuksenkin,
on oltava h] 'in yksitj,iskoh
tainenja toimia tavallaan haas-
tehakemuksen "peilikurrana'.

Suullinen
valmistelu

Niissd lapau ksissa. io issa asi-
aa ei ole ratkaistu kiiiallisessa
valmistelussa iatke[aan val-
mistelua suullisesti istunnos
sa, johon tuomioistuln kutsuu
asianosaiset.

Suullisen valmistelun tar-
koituksena on saada lo var-
haisessa va iheessa rajailua se.
mista jutussa riidellziAn.

Suullisessa valmistelussa
kootaan oikeudenkAyntiai-
neisto ja mahdol l is imman hy
vin toimitetulla valmistelulla
pyritaen turvaamaan yhtei ak-
soinen paekasittely. 

'

Pyrkimyksenri  on, et tA
su ul l inen valmisielu voi tais i in
saa I I aa loppuun viin/tvksel ta
ja mikei l i  r i rhhdolt isr  a ytrAessa
istunnossa. Tuomioistuimen
jesenten ja asianosaisten tuli-
s i  keskenAd n pVrkia sopimaan
si i ta.  mi len di ian val in isrelu
tulisi jziR'estAzi..

Suul l inen valmislelu ete

ikean tesmennettdvd se. rms-

nee siten, ettA valmistelussa
on  ens inndk in  se l v i t e  eve
aslanosaisten vaatimukset ra
niiden perusteet. Riita-asidn
kristallisoimiseksi on nirrr

ta asianosaiset ovat erimieli-
siei. Suullisessavalmistelussa
selvitetaiAl myos, mita todis-
teita kantaja ja vastaa'iat tule
vat esittamaan seka se, mitA
kullakin todisteella aiotaan
nayttee toteen.

Valmistelun eraena uute-
na ja hyvinkin tArkeAnA ele-
menttinA on sen seikan selvit-
t:iminen, onko jutussa edelly
tyksiei  sovinnol le.  Tuomari
kehottaa asianosaisia neuvot-
telemaan sovinnosta ia selvit-
tAd omalta kohdaltaan, onko
jutussa mahdollista antaa so-
vintoesitys.

Koko valmistelulstunto lA-
pikaydziAn suuliisesti. Asian-
osalnen el saa iukea eika an-
taa tuomioistuimelle oikeu-
denkalVntikiri elmzi:i tai muuta
kiriallista laisumaa. Asikrr
jasta saa kuitenkin iukea vaa-
timukset, suoratviittaukset ot-
keuskeytenl  oon ja oikeuskir-
. i a l l i su  u  l een  sekA  se l l a i s i i n
useita teknisia ja numerotie-
toja s is€i l levi in asiaki  r io ih in.
io iden e5i l  ldmistai  pelkast: ie in
!u ul l isest i  on vaikea1,rnmd rA-
tA. Tzimzin lisriksi saa kAyttriA
omia kirjallisia muisriinpanoja
mu is l i nsa  tueks i .  Huomat ta
vaa on kuitenkin, ettei tuo-
mioistuimelle saa talaisiakaan
muistiinpanoja antaa ki4alli
S C S T I .

Riita-asian
piinkdsittely

Suullisen valmistelun pzieitty-
essa tuomioistuin vol tehd:i
yhteenvedon asianosaisten
vaatimuksista ja niiden perus-
teista, mikAli tama on asian
kzisittelyn kalnalta tarkoituk-
senmukaista. Erityisesti laa-
jemmissa asioissa voidaan tdl-
laista yhteenvetoa pitzi:i tar-
ko ituks enmukais en a, j otta
asianosaiset oval  selv i l l€ i  s i i ld,
etta tuomistuimella on tiedos-
sa kaikki vaatimukset, niiden
perusteet seka seikat, ioista
asianosaisel  ovat yksimiel is id
ja ne jo ista ol laan er imiel is ie.

Kun edellei kerrotut selkat
on valmistelussa selvitetty, on
tuomioistuimen todettava val-
mistelu pattyneeksi ja silrret-
tava asia pAakAsittehvn.

Peakasittelyssri ir-oudate-
laan kolmea peieiper iaalel  ta:
ve i l i l l om l f / l rA .  ke3k i t ys te  j a
suu l l l su  u  I  t a .
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Velittom),ydellei tarkoite-
taan site, etta tuomioistuin
otlaa suoraan vastaan sen oi-
keudenkevntiaineiston, ioka
tarvitaan a-sian ratkaisemisek-
si. Erityisen tarkeiina voidaan
tiillii kohden pitAzi henkil6to-
distelun veilitt^6mlwttA.

KeskittiimiseliA puolestaan
tarkoitetaan pyrkimysta mah-
dollisimman yhtajaksoiseen
menettelvlTr.

Jol l"a viilittomyys ia keski-
tys voitaisiin toteuttaa, tarkoit-
taa UiLrne site, etti menettelw
tul is i  o l la mahdol l is imman
suuressa maZi.rin suullista.

Peidk:isittely on suullinen.
Asianosainen ei saa luke eikri
antaa tuomioistuimelle kirial-
lista lausumaa taikka miru-
l"oinkaan esitteod asiaa kirial
lisesti.

Samoin kuin suullisessa
valmistelussa saa asianosai-
nen kui(enkin lukea asiakir-
jasta vaatimuksensa ja edele
mainitut suorat viittaukset oi-
keuskeiltdnt66n vm. LisZiksi
voloaan paa Ka sl t tetyssaKtn
keyttea kirJ'allista muistiinpa-
noa oman muistin tueksi.

Mikiili asia on tuomioistui-
men kasityksen mukaan selvd.
tai ios asianomaiset menette-
rJ4m suosfuvat. voldaan paa-
kasittelv pilAii vzilitt6mAsti
suu lliseir valmistelun prizity't-
ry{. Y"l-ip.lslun,yhteydessaproerrava paaKasru ely votda€In
pitaa myds viimeistaan 14 pzin-
ven kuluessa viimeisen val-
misteluistunnon i ilkeen.

Mikah iutussd toimitetaan
erillinen p-azikasittely, on tuo-
mioistuimen miArzittava sen
ajankohta ja kulsuttava asi-
anomaiset pzizikiislttelyyn.
Asianosaisi l le on kui tenkin
varattava tilaisuus lausua Dae-
kdsittelrm aiankohdasta. ios se
kev haiiatta Daiinsa.

Yhteenveto
Alioikeusuudistuksen i ohtava-
na periaatteena ja tavbitteena
on mahdollisimman korkea-
tasoisen oikeusvarmuuden
I urvaaminen. Aineellisesti oi-
keat ratkaisut Dwitaan saa-
vuttamaan niin irbpeasti kuin
se oikeusturvallisuutta vaa-
rantamatta on mahdollista.
Edelleen p]'ritean siihen, ettA
menettelvn tulisi olla kustan-
nuksiltaan kohtuullista.

Uudistuksen mukanaan
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tuomat muutokset ovat Suo-
men oikeuskeytzinndssa hy-
vinkin mittavia. Tuomiois-
tuimessa asioivien henkildiden
tulee varautua oaitsi aikaisem-
paa etupainol.t6isempaan tlros-
kentelyyn myos siihen, ettri he
samoin kuin tuomioistuimen
jesenetkin tuntevat jutun hy-
vin io varsin varhaisessa vai-
heessa, iotta suullinen, vdli-
tdn ja keskitetty p#ikesittely
tulisi onnisturnaan.

Uudistuksen toteuttami-
nen vaatii pitkele viet5,ja pon-

nisteluia seke tuomioistuimel-
ta ettii juttuj a ajavilta asian-
osaisilta. Yksinomaan siirty-
minen kirielmien kevtt:imises -
tZi suullis"een esitvkseen iakaa
esrm. asranaJajar eu rooppa -
laistyylisesti asiaa tutldviin ja
tuomioistuimessa esiint]'viin
iuristeihin. Kun hovioikeus-
inenet telykin on sarnanaikai-
sesti uudistumassa voitaneen
perustellusti todeta, ettii olem-
me liipikiiymiisse tuomiois-
tuin laitoksen r,uosisadan mul-
listusta. I

Asianajajan kommentti
yrityssaneerauksesta
Yrit5rssaneera u slaki astui voi-
maan 8.2. 1993. Lain saeta-
misen taustalla oli turhien
konkurssien vei  I t  tdminen ia
etinkel poistenyritysl en toirrliir-
nan jatkarnisen mahdollista-
minen velkasuoiaa altamalla
Iainsa:idAntoteiise. Kuten i ul-
kisessakin keskustelussa on
kay'nyt ilmi. lain em. tarkoi-
tusta ei kaltinndsse ole aina
oivallettu. Saneerauksen Dii-
riin on haettu ja jopa asetettu
]'rityksia, jotka eivdt "oikeasti"
ole olleet elinkelDoisia. Niiden
tarkoituksena on ainoastaan
ollut velka ( aakan Dienentemi-
nen, mihin lakia 

-ei 
suinkaan

ole szieidetty.
Onnistunut witvssaneera-

us Jrri tysszrneerau slain puit-
teissa on erittriin monimuotoi-
nen sopimuskokonaisuus, jon-
ka osaDuolina ovat kalkki vel-
KoJat ja velallisyhtio. Sopi-
musosapuolten intressit ovat
ttissti tilanteessa luonnollises-
ti usein ristiriidassa.

Trimrin vuoksi lritvssanee-
rauksen ja erityi6esti sanee-
rausohielman tulee olla hwin
suunniieltu. iotta se voisi orr.-
nislua ja ohjelman noudatta-
minen toleutua. Muussa ta-
pauksessa - kuten valitetta-
van usein tapahtuu - sanee-
rattava yritys ajautuu kon-
kurssiin menettelyrr aikana,
kun se ei lr5rkene selviytyrnrizin
kasiltery'n ai kana syntyneislA
VEIOISTA.

Saneerauksen onnistumi-
nen edellyttriii tiuomioistuimen
mziArAAmeiLltei selvittAiiiltA elin-
keinoelAmAiin liith'vdn iuridii

kan hallinnan lis:iksi neuvot-
telu-ja sovittelukykyii sekA lii-
ketaloudel l ista osaamista.
Selvittiii Allii on toki mahdolli-
suus kAl'l tirii aounaan erilai-
sra asrantunulorla la tallalnen
asiantu nt i  ia voidaan mvds
miiiirAtii vhldeksi selvittAiAi<.si.
NAin on iaoahtunut viirire ar-
koina monessa suuressa sa-
neeraustapauksessa.

I-ajn voimaanastumisen i ril-
keen 1 uomioisI uimienkin "hiar-
joiteltua" lain soveltamista.
ollaan viime aikoina paesty
siihen. ette orosessuaalisesti
vritvssaneeriushakemuksen
Jaruurusen JarKeen maKsu Ja
perinl rikieltoa. selvjttajen maa-
reamistZi ja velkojien kuule-
mista koskevat o?iiitdkset on
annettu suhteeliisen lvhvillA
aikatauluilla. MikAli i[se sa-
neeraamiseen hakemuksen
jAttAmisen jzilkeen ei muodol-
l is ista tai  asial l is ista syista
piiAstA pian, ollaan usein ti-
lanteessa. iolloin saneeratta-
vaa ei kavt-Ann6llisesti katso-
en enea ole olemassa. TziLIna
johtuu mm. tavaratoimitl ajis-
ta ja yhteistydkumppaneissa
va-llitsevasta epAtietoisuudes-
ra.  Jol lom JmryKSen tormrnlaJa
toimintaedell)'tykset hiiviriviit.

Onnistunut vritvssaneera-
us edellyttAzi silen suunnitel-
mallisuuden lisdlsi mii:irzitie-
toisia ja nopeitakin ratkaisuj a
seka sehituijui-ltui, velkojilta ettii
tuomioistuimelta.

Asianajaja Mika Pakarinen
Asianaiotoimisto
Veikkd Palotie & Co Oy
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LUOTTOMIEHET -
KREDITMANNEN Ty
Hallituksen kokouksessa
2.1 . I O.1993 hyvdksyty't uudet
Jasenet

Leivo Leena Tuulikki
Ryhmeiesimies
Tietoperinte Oy
PL 45
00521 HEI-SINKI

eski-Suomen
Luottotieto Ov
Tietoperintii Oy:n
omistukseen

Tietoperintii Ou on
hankkinut omistuk-
seensa 2.72.7993
p iiiitetgltii kaup o.lla
Keski-Suome n Luottotie to
Og:n osokeko;nnan,

f#:!95;""9H#fu'
og:n, Joensuu. oiake-
enemmistii.

Keski-Suomen Luottotie-
to Oy on JyvZislrylzisszi foi
miva Keski-Suomen aht-
een johtava perintzi- ia
luottotietotoimisto. iolia
tunnetaan markkin-oilla
myos aputoiminimillziiil
Perimis-Apu ia Laki-Aou.
. . Yhtio bn-perheyhtio,
JoKa on perustettu mon_
na 1975. Keski-Suomen
Luottotieto Oy,konsernin
liikevaihto v.- l99B on n.
4,5 mmk jakonsernin hen-
kildstomaare on IO hen-
K Oa-

Yhti6n liiketoiminta
jatkuu nykyisellziein ia
henkil6kuhta iatkaa vair -
hoina tydntekiioina.

Uudeksi toimitusiohta-
jaksi on nimitetW Sakari
IIietala.
^ Kaupalla TietoperintA
t-ry saa uutta markkina-
osuutta keskisessii Suo-
messa ja Pohiois-Karialan
alueellh.i a vairvistaaliten
asemaansa maan iohta_
vana perintepalvelula tar-
joavana yrityksenA.-

Garantia on syntynyt
Eliiketurt o,keskuksen t oiminta

eliikelqitoslainoj en takaaj ona p iidttuu uuoden
vaihteessa jo. tilalle tulee 

-5. 
I O.1 993 bZnstettu

Vakuutuso s akeghtiii Go;r o:nti.'q.
Gqrrrntic;n osokepiifumaksi tulee vuoden

u aiht -e es s a 2 5 O- milj o onora moirkkqoluannteessa. zDu milioono:a ma,rkkq.a ja
merkitsijiiinii ou qt mo,amme seitsemliin

el iikeu a.kuutttsghtiii tii, El iike turu akeskus
sekii eliikesiiiitiiiitii j a -kossoja.

G aran  t i  an
hallituksen
puheenj oh-
tajaksi  on
valittu toi-
mitusjohta-
ja Seppo Si-
pola Omai-

Toimitusiohtaia
Iauri KoiutsdL:t

Luottova-
kuutus toimii
kahdella ta-
valla. ElAke-
seat iot  ja -
lrassat voivat
vakuuttaa sil-
ld omat vas-
tuunsa. Toi-
saalta se kel-
paa elAkelai-
toksesta ote-
tun lainan va-
kuudeksi.

G  a ran t i a
tulee omaava-

kuutuskantaa luodessaan

suudenhoi-
toyhtio Ar-
senal Oy:s-
ta ja yhtidn
toimitusioh-
tajaksi 

-va-

ratu omari  -
Lauri Koi-
vusalo Pohiola-konsernista.
Garantiassa tyOskentelee al-
kuvaiheessa n-. 30 henkiloei.

Ekiketurvakeskuksen ole-
massaoleva luottovakuutus-
t<anLa. noin 36 miliardia mark_
kaa, siirtyy lr_roddnvaih teessa
Garant ialle hoidel tavaksi sr-
ten, ettd Garantia vastaa tasle
Itannasta aiheu I uvista vahin_
goisla vain siihen mdziriiAn
saakka, mihin siitui saatavat
vahuutusmaksutuotot riitta-
vzit. Jos vahinkomeno kasvaa
ko. tuot toja suuremmiksi, sii_
td vastaa edelleen Eldketurva-
keskus eli kZirrtiinn6ssii koko
ry_delekej ziq' esi elma y h [eisest i.
r ama uarantian saama ns. yli_
vahinkosuo ja antaa ndjn olien
majrdollisuuden aloi ttaa ouh-
laalta poyduilte oman asiakas-
Kunnan luonti.

kiinnittemean erityistA huo-
miota riskinvalintain asiakas-
suhteen alussa, missd. otetaan
kziyl I oon yritystu tkimuksel li-
set Kelnot_

Temen hsziksi riskien vuo-
sitlaisLa seu ranl aa tiivis t etzi dn.
Mydskin luottovakuutusehdot
kokevat muutoksen, niihin sl-
sellytetean irt isanomismah -
dollisuus ns. laukaisevien eh-
tojen amlla.

Kaikenkaikkiaan voi sanoa.
etta Garanlia ei pwi trivtta-
meiAdn Eldkel urvdiesku"ksen
jattamea aukkoa, eikd tavorr-
tele sen saamttamaa volvv-
mid ja vas( uumzizirizi, muiia
lulee I arjoamaan vaihtoehdon
lainojen vakuuksien mydn L:e-'iana.
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LUOTTOTIETO-OSUUSKUNTA
Suomen Luottotieto - osuuskunnan markkinointiryhmiin uu-
delleenjii-rjestelyssA lokakuussa I 993 on yhteyspiiZillikko
Raimo Jiirvisalon lisiiksi nirnitetty yhteyspa, hk6ksi
Sami Ijiis, joka on aikaisemmin toiminut osuuskunnan
luottotietokonsulttina.

Tietoperintfl Oy ttiytti
25 vuotta L4.10.1993

Yhti6 perustettiin
v. 7968 eriiiden helsinkiliii.sten gritgsten

perintiiosastoista.
Se harjoitti perintii- ja luottotietotoimintaa, josta

j iilkimmiiisestii uiihitellen sitten luovuttiin,

Tietoperinta Oy:112i oli henkil6- OsakepiiAoma on 9 milioonaa
kuntaa v. l98O \,rnmenen pe- markkaa.
rinnan ammattilaista. Vuon-
na 1992 yhti<in henkilokun-
narr mdere oli kasvanut jo yli
150 henkiloon. TietoDerinta
Ov hankki ensimmziis6nA oe-'i

rimisloim istona ATK j:i{-iestel-
mdn kzi]'tt66nszi monna 1979.

Vuodesta I978 liiLh Uen yh-
ti6n osakaspohjaa laajennet-
Liin ia valvistettiin svstemaat -
tise-sti. TietoD erintri Ov:n osa-
kekan nan or-iristavat rivkviiiiLn
Suomen Yhdyspankki Oy (2O
o/o) , Postipankki Oy {2O o/o'),
Tapiola-yhti6t {18,3 o/o), OP-
Rahoituskeskus Oy (16,7 o/o\,
Kustannus Oy Otava (16,7 o/o)
ja Teollisuusvakuutus (8, 3 o/o).

Yhtion toimitusjohtajana
Derustamisesta r,rroteen 1979
toirnij ohtaj aArto Seppii. Vuo-
sina 1979-81 ,'rityksen joh-
dossa toimi varatuomari Sep-
po Kiviniemi ja 1981-87 joh-
taia Rauno Eskola. Tilikau-
drista 1987 alkaen yhtiotA on
iohtanut hal l into t iete id e n
maisteri Kari Kylliinen.

Tietoperinta Oy:n 25-mo-
tisiuhlaa vietel Liin Finlandia-
Lalblla lokakuussa 1993. Pai-
kalle oli kutsuttu suuri iouk-
ko kutsuvieraita. Yhtio tariosi
vierailleen mm. Teatteri iur-
kan esittS"mdnd katkelman
yhtion historiaa.

M1ryjtin luotto-opas
Joulukuussa 1993 Blenimi-Publishing julkaisi 43 sivui-
sen kirjasen "Myyjan luotto'opas". Teoksen tarkoitukse-
na on kAytzirldn esimerkkien.ia teoriankin valossa kertoa
kotimaan tavaraluoton mv6ntAmisen problematiikasta la-
hjnna y'ri rysten vAlisessd 

-ka 
u passa. herZittiid aialuksia ja

olla taust- tukena pAivittziiseisd luottomvrmriissa. selia
laadittaessa tai uudistettaessa yrigskohtiisia luottopoli-
tiikka- ja luottomy5,ntiohj eita.

Kirjan on ki{oittanut luottopziAllikko Jukka Marttila.
Kirjaaon saatavissa Akateemisesta Kirjakaupasta ja Suo-
malaisesta Kirjakaupasta.

22

Iso
operril

uutin
Intrum Justitian
asiakkaat saavat
scr t f l f f lo f l tuga
perintepalveluja
Suomen sto;ndor-
doimisliitto StrS on
7 9. 7 7. 7 99 3 mgiintiingt
sertifikaatin lntrum
konsernin Suomessc
toitnbille Intrum
Justitia Og :lle, Intrttm
Internotional Og :lle j a
J us titia J iilkip erint ii
Og:lle.

Intruminlqatu-
j iirj e s telmii tiig ttiiii
sto,ndo;rdin SI'S-ISO
(EN 29OO2)
vo,o,timukset.

Perintiigritgsten
kaikki toiminnot
si-siiltgaiit serti-
Jiointiin.

Tiimiion morril-
mrrn ensimmiiinen
pertntiitoimi.stolle
mgiinnettg kansr:;in-
uiilisen IS,O 9OOO
loatujiirjestelmiin
sertifikoo,tti.

Sertlflointi-
menettely

Kansainvelinen standardoi-
misje{estd ISO on laatinutlSO
9OOO sarjan laa lujZirrjest elme-
standardit. iotka ovat saaneet
merkittAvimpien Euroopan
maiden ia lukuisten muiden
maiden hr,'viiksmnAn. Suo-
messa Sriomeri Standardoi-
misliitto SFS suorittaa laatu-
jtirjestelmien sertifiointia SFS-
ISO 9000 -standardien mu-



kaan. Liirto on myonldnyl noin
2OO la a tujzirj e6telmzi iertiti _
kaattia. SFS on mukana eu_
roopp-alaisessa EeNet _ryh_
messe. jonkajasenyl,teen kLu _
luu p€l evyyclen toteaminen ja
sertil i kaattien vastavuorornen
hy.vaks!'nte.

Sertifioinnin
merkitys

ISO 9OOO antaa ohieer kuinka
voidaan luoda. ki{hra sekzi yl-
Iapi tee tehokasta-ia raloudi:l_
lista je4estelmEia. -

Toiminnan
tehokkuus

ISO 9OOO laal ujzi4estelmzisszi
ynryKsen toiminnaJl laadu jla
tarKoitelaan palveluien \r i r_
heettomyyden I israksi kaikkea
yrityksessa ta palrtuvaa toimin_
taa. Tdlkiin huomio kiinnire_(zian yrityksessd lapaht uviin
!I9:g::qFi" (ry6kulkuihin) ja
yksil tziisiin ty6tehtdviin. yeen_
sd palvelun laatuvirheet ovat
l:ihes poikkeuksetta seuraus_
1a jonkin toiminnan laatuvir_
neesta.

Kattavasti suoritettu toi_
mintojen ja tehleyien kuvaus
va_rlentaa merkittdvas virhe_
kustannuksia. Turha tyo ja
asioiden t urha selvittelv mini.
moituu. palveluiden iuona_
minen on lehokasta ja pvs]ry
aikataulussa_

Palvelujen laatu
r-aaluj€i{'esrelmzissd palvel un
raaculla larkoiletaan tuotet_
tavien palveluiden virheett6_
mylttzi. Asiakkaan kanssa so_
)nlaal.mi!4 ja millaisia palve.
lurra nane e luotelaan. palve
lut ovat laadukkaila, kun ne
vastaavat asiakkaan vaau_
muksia. Yritysten toiminto-
Jen. resurssie,nja ajan kaytroii
ygl ] /o. l?.qn a tusta loppuu n.
rvranooltlsten virheiden syvt on
he lpos t i  pa  i ka  nne l  t av i ssa .'l emzi mahdollist aa koriaavien
I oimenpi { eiden nopean-suorit_
tamisen ja virheiden syiden
nalftun poistamisen _

La.atl rjii4estel md varoi ttaa
mando isesl a laa tupoikkea_
masta jo ennen sen svnh'rnis _
tri. TAIldin tuotettava pdlvelu

voidaan koriata ennen kuin laa_
tupoikkeamasta on syntyr),.t
konkreel  Usla vahinkoa. 'Adi_
akkaalle tzima on merkittavA
etu. jonka hiin toteaa palvelui-
den virh.eettdmyltena: Intru m
dusuualle taal u iaiestelmeste
fJntyy asiaka sffi,wziisyyd en
usaKsi merkitl avia kuslannus_
seastoje.

Palveluiden
markkinointi

Saamalla ensimmaisend Derin _
td toimistona maailmassi kan_
sainvdlisesti arvostetun ISO
9O0O laat usen ifikaatin. lntrum
Just i l ia on si  toutu nu t  laatuun
ja os-oil tanut kykenevZiLnsd tziyt.
I ame:in asiakkaiden laatuvaa_
timukset.

Tietyillzi toimialoilla, ldhrn_
nA teollisuudessa on io alertu
vaaLia alihankkiioil ta ioimivaa
laa tujar1'eslelmzi-d tai a inakin
kaJmnissa olevaa laatuiAries_
rel mrin kehitvsproiet tij 

- 
tiau -

parteon edellytyksdnd. On varn
aJan Kysy'rnys. koska nzimriyri_
tykset vaalivat toimivaa laa'tu_
jzi{estelmiiui myos perintatoi_
mistoltaan. Nyikin ile osaava t
arvostaa s ertifikaattia valites_
saan yhteistydkumppaniaan.

,,::!:yl,_" lukien: Iltrum Jlstiic. Og:n tolllttsjohtqja Thomas Feodorolf, Intrum'Jusuno Kon scm in pd4ioh l ajo Bo c6tdn son, sFsin roim iirsJoh r oja Kqri r.''t-t",ma sekatnrrum Juslitio konscmin holliruks?n iarsen eernara iiGii.

Toimintoien
kehittiimi'nen

ISO 9OOO standardit sisaltavAt
vaatimukset menettehtavoik_
si 'Tityksen toimintoj eh ja pal_
veluiden syst emaatiisel"le 

'ke-

hiltamiselle. Laatiessaan laa_
tuja4 estelmaa Intrum Justitia
on soveltanu L laadun kehittei_
mistoiminno{ omaan loimin
taymperist6onse sopiviksi.
Intrumin ISO 9OO0 laaruidr-
jestelma on suurel ta osi l ta
palveluiden keh it I zimisidries-
ielmri. Intrum J ustiuanLsiJ
kaat saavat tulevaisuudessa-
kin markkinoiden kehitt\.netm-
pizi perintApalveluita. -

Asiakassuhde
Suurin hyoq,jzi Intrum Justiri-
an laa tuje rjestelmeste on asi_
ajras. Perj ntdyhteisryds ld s0.
\ritaan aina kiriallisedri. Teme
takaa Intrum iustitian asiak-
kaalle sopivimpien perintekei
noJen val innan sekeivhteistvon
pelisriainl ojen vahvist amilen
asiakkaan haluamassa laa iuu_
dessa. Perinl d palveluisla"rdZi_
tdloidAzin asiakkaarl I arpeisi i n
parhaiten sopiva ratkaiiu.

t
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Johtqjd S.A. Perret luoDutti md."laskl,LLts
s a 1 99 3 Luo ttomie sarkistais taan ILLotlopdAI'
Likkb Pertti Pelr'n.aselle ttimiin pAatoimit-
taiakauden at rikkelpito. lehtikirioiruks!a
s;kd kokoLLsku,amaterioatia sisiiltADarr
maDin, MaDissa on m46s PPrrelin Ruoisin
uelFsjcifipirdn kanss akag n.dd. kirj e e ru a i h
toa. Johtdja Petret on AhdistAkseft pen$
taj aj tls enj a etTsimmd.ifte n p uhe e nj ohtqi d
D. 1962

Perimistoimisto
Contant Oy

Toimitusjohtajaksi on
nimitetty 1.12. alkaen
VT, KTM Lassi Karp-
pinen. Tril"ri ennen hiin
on toiminut Contan-
tissa Ldnsi- ia Eteki-
Suomen alueJontaJa-
na.

ProJessori Jarmo
I4tpiniemi Helsingin
kouppakorkeo,koulusta
esitebniii kuulij o,kun-
nalleentilinpiiflfiik-
sistd Suomen Luotto-
tieto-osuttskunn.o:tt
jiirjestiiniissii
Lrtottotietosg.ninacrissa
Helsingissii
mcrrcskuusso 7993.
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Tihnpaetokset ovat julkisuu-
tensa takia vritvksen talou-
dellisen inforinaltion tiirkern
lahde. Muita merklttavie in-
formaatiolAhteita ovat mm.
varsinaiset luottotiedot ia reit-
taukset.

Suomessa tilinDaatoksen
keskeisimpAnii ja l2ihes ainoa-
na tehtAviinii on oerinteisesti
o l lut  la{oKelporsen vo on las-
keminen omistaiia varten.
Taseessa pitaisl 

-antaa 
tieto

yrityksen taloudellisesta ase-
masta. mutta esim. arvostus-
saannoksien takia tasearvo on
voinut erota huomattavasti
omaisuuksien arvosta. Osit-
la in Suomen voi t toDai not(ei-
nen niikdkulma on-iohtunut
suomalaisen kirjanbitolain-
sAAdiiLnnon pohj aksi valitusta
meno-tulo-teoriasta ftuloksen-
laskentateorial.

Kirj anp it o I ain s ead an t oa
(KPL) uudistettaessa uroden

1993 alussa eritviste Dainoa
saivat. tase ia Lasdin forrilaatio.
KPL:n muliaar tilinDaat6ksen
on annettava oikeatla riittavet
treoot )rntyKsen Lu loKsesl a Ja
taloudellisesta asemasta. Lain
taustalla olevassa EY:n 4. di-
rektiivissii taloudellisella ase-
malla tarkoitetaan witvksen
varoia. vell(oja .ia vetvoitteita.
VielZikaen oikeita ia riittavie
tietoia ei voida eikii saa kaikil-
ta oiin antaa laseessa. Har-
haanj ohtavat tai puuttelliset
tasetiedot on oikaistava taseen
liitetietoina.

Kirjan p i t olainsZi zidzinndssii
on p]'rilry lfiinnii puilelain
sdiidiiLr-rl oon, mike heikentaa
taloudellisen informaation ver-
tai lukelpoisu u t la.  Ti l inpi i i i -
tdsinformaation vertailukel-
poisuus jiiii siten l:ihinna hy
van ki4 anpitotavan ja ki{an-
oitolautakunnal vahvistaman
kartennon varaan. Silti wi-



tvsten taloutta koskevien ioh-
t6pAAt6sten tekeminen e'del-
ly l lee r i l inpeetdksen muok-
kaamista ia tulkitsemista eri-
laislen tunnuslukujen ar,r.rlla.
silla kirianpitolautakunnan
joskus melkb abstraktit tote-
amukset antavat usein vaih-
toehtoisia ratkaisumahdolli-
suuksia.

Uud istuvan kirian pitolain-
sAzidann<in mvotziinfrirmaa lio
kasvoi erityis6sti taseen liite-
tiedoissa. Tosi n liitetietoinfor-
maaUo ei ilmeisesti vieliiLkZi iin
tdyta kokonaisuudessaan
EY:n 4. ia 7. direktiivin vaati-
muksia. L,Ahimosina todert-
nakoisesli p)'ritaan kansain-
vdlisten tilinpaet6svaatimus-
ten tAr,ttzimis-een. minka seu-
rauksena lainsdAdiinn6stii tul-
lee tzismdllisempaa ia liiretie
toinformaatio l6ven6e. Kar
sainvalisena Lrendine onkin
laskelrnien. eritvisesti tuloslas-
kelman muuttaminen kansan-
laiuisemmaksi. Titinpzizitok-
sdn liitetietoihin tulee immat-
tilaisten tarvitsema (detalii)-
tieto. Kansainvd.listvmiden
my6ta tilinpeatoksiss:i on ko-
rostunut velkojien suoja sekd
erilyyppisiin )'rityksiin kohdis-
tuvat erilaiset intressit.

Hyvii kirjanpitotapa,
oikeat ja riittiiviit

tiedot
Kirianpitolain mukaan kirian-
pilovetvollisen pitaa noudat.
laa hwi i i i  k i r ianDi lotaDaa.
Tapojd on kuiienliin us'err-a.
ioten niistii pilAA valita hwii.
Tii ssA aut I aa' kirianpi rolai; 34
S: n mukaan ktm-: n vhtevdessd
toimiva ki4'anpitolau taku nta.
ioka tulkitsee ia ohiaa hwdA
K l rJanp  o rapaa .  vuos ten
1974-1993 aikana se on an-
lanutvli I2O0 piizil ostei ialau-
suntoa hyvasta kirianpitota^
vasta, sall ituista poikkeu ksis-
ta )'rns. seikoista. Liseksi se
on antanut useita vleisohieita
siit€i. mitui h)'vzj kiri-anpi toiapa
merkitsee eiitvist iTanf eissa.

Kiq'anpitotlutaku n ta on vi-
ranomaiskeskeisesl  A synty-
miiiu list uksestaan huolimat-
ta 

-vaikuttanut 
merkittAveillA

tavalla hwiin kirian oitotaval
kehith,..rn-iseen ia" kirianpidol-
I isten 

-ratkaisu 
i"en vh"tenhistzi-

miseen. Tilinpletosten vertai
lukelpoisu ud-en ja siten infor-

maation saamisen ja h)'vaksi
kAvttZimisen kannalta te[e on
ollirt ja on suuri merkitys.
Onhan tilinoiiiitos vleense ai-
nut ulkopublisten'saatavissa
oleva dokumentti yksitteisen
yrityksen menestymisesld ja
ialoudesta.

Suu ntauksena neyttai is i
oleval, ettA aikaisemmin laa-
jasti erilaisia menetteMapoja
sallinut kirianpit olau takunta
ollsi jonkin verran kiristenf
linjaansa kirj anpitotavan yh-
tendistamisen suuntaan. [-a.u-
takunnan mvontamat poik-
keusluvat ovdt aina olledt vk-
sityiskohtaisia. Toimialak6h-
taisia poikkeuslupia se ei ole
mvdntiinvt.- 

Ki{ aripitolautakunta ei tee
veropAitdksiei, mutta sen mo-
nilla ratkaisuilla on verovai-
kutuksia, sillei vAliton verotus
perustuu keskeisiltA osiltaan
irirjanpidolle. Toisaalta vain
hyven kirjanpil ol avan mukai-
nen tilinpeetos kelpaa vero-
tuksen pohiaksi. Tilinpzizit6s
on kui tent i in k i{anpi tolain
sti:itelemd rahoil taian nzik6-
kulmasta laskettavan i akokel-
poisen voiton sekd vl6isen rn-
iormaation antamijeksi tehff
laskelma. Si lti verotus vaikut-
taa keskeisesti suomalaisen ti-
linpeziloksen siszllloon: kirian-
pi tblainsaedziff dn ia verolain-
sAziddnnon uudistukset vielA
lujittavat nziit€i sidoksia.

I<PL 9.2 S:n mukaan tilin-
paat6ksen tulee antaa oikeat
ia riittdvdt tiedot kjrianpito-
velvollisen I oiminnan ti lolises-
ta ia baloudellisesta asemasla.'Iilo slaskelmal ia taseen liit-
teena on ilmoitetiava tate var-
ten tarpeelliset lisatiedot.
Seannos edellyttziA nimen-
omaisten witvskohtaisten lii-
tetietoien 

-anthmlsla 
sellaisis-

sa tapau ksissa.joissa Ulinpazi-
tos voisi iohtaa harhaan wi-
tyksen tuioksen tai taloudelli
sen asemar osalta. Merkit l",i-
va on viittaus taloudelliseen-
asemaan: varoihin, velkoihin
ja vastuisiin. Teilfti osin on lry-
syrnvs witvksen ulkopuolist en. i . ' - ' " .

sidosryhmien. mm. velkoiain
suojasta. Vahva viittaus oi-
keisiin ia riittaviin tietoihin
yntykseir taloudellisesta ase-
masta on omiaan nostarnaan
taseen ia siihen liittl'vien liite-
tietoieri asemaa mv6s suonra-
laisdssa tilinpAatddkivtrinnbs-
se.

Tilinpiiii t 6ksen liiteliedois-
ta saaoetaan ru-L:n z I s:ssa.
Liitetietovaatimuksia on mer-
kittAviisti tzismennetty ja li-
setty aikaisemmasta. Lisaksi
osakevhti6n tilinDiiAtoksen lii-
leLieloja on teydennetty OYL
I I :8 $:ssi i  sekd osuuskunl ien
osalta osuuskuntalain 79 b
$: ssii. Kirjanpitolautakunta on
tehnyt myos kannanottoja.
tosin suhteellisen vfiiin, ti-
l inDaetoksien l i i tet ietoihin.
KeskeisimmAt kannanoror
koskevat mm. rakennusaikai-
sia korkoja. I uontaiseduista.
koroista vastuuna, akordista,
henkildyhtididen yhtidpanok-
sesta. Danttien awostamises-
ta sekA henkilOkunnan keski-
muiar.iisesta lu kumdiiLriis t d.

Ti l inpeatdksen sisZi l l6 ja
iulkistaminen- 

Tilinpeizitoksenjulkistarnis-
velvollisuus on niifle witvksil-
la. .loura LaJn ryy' Kafisr seuraa-
vista kolmesta kohdasta edel-
lisen tilikauden osalta:

- liikevaihto vAhintriAn 20
mmk

- taseen loppusumma vd-
hinta;in lO mmk

- Dalveluksessa olleiden
henki-16iden keskimddrdinen
lukumizirA viihinteiAn 5O.

Osakeyhtidn kohdalla vaa-
timus on tiukemDi. Rekisteri-
viranomaisille os-akeyhti6n tu-
lee toimittaa tilinDeatostieto-
ja, jos kaksi seurtavasta kol-
mesta kohdasta tAvttw:

- Iiikevaihto yli 4 riimk
-_ taseen loppusumma yli 2

mmK
- Dalveluksessa olleiden

henkildiden keskimzizirAinen
lukum:irirA yli lO.

Konserni t i l inDaet6ksen
laati mista kAsitelld'zin kauppa-
ja l eollisuu m inisteridn pAetdk-
sessii. Arvopaperimarkkina-
lain piiriin kuuluvat osaj<evh-
ti6l. joiden osakkeilla keydAen
julkisesti kauppaa. Laissa
onkin mdAritelty. milloin ja
minkrilaisen osairrosi- tai r,'uo-
sikatsauksen yhti6n pitiiri an-
taa. Lisdksi laissa edelMe-
liidn lain piiriin kuu luvierrvh-
UOiden osalta tilinpee loslieto-
ja ja tilinpziel6stiedott amista.
Tiedonanlovelvollisuul t a triV-
d ennetedn val Lionvarainmini-s-
teridn Daatoksele.
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