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Muutoksia kirj anpitolaissa
Viime vr-rodenalussa tuli voimaan uusi kirianDitolain uudistus, jolla pyrita:i'n yhdenmukaisiamaan
s u o m a l a i s l aj a e u r o o p p a l a i s l aI i l i n p a A o
t s k e i y ' in: it o a
m a i k a l l a k o l i t i E U : n ' d i r e k iri v e l A .
I u d i s t u k s e s s ao n p r l u l u t l a m m . v a r a s l o na r v o n
kiiaamiseen, johon voidaan nyt Lsata varaston arvon liseksi myos siella olevan tavarar] kisittellln
sitoutuneita kiinteitzi kuluj a. Tdsta on Uetenkin seurauksena varaston al-von kohoaminen verrattuna
aikaisempiin kirjanpidossa ilmoitettuihin arwoihin.
Terkea muutos on suunnitelman mukaisten poisl o j e n m u u l t a m i n e n p a k o l l i s i k s iT. : i t . ik z i y e. ri n o
t toval
jo aikaisemmin kavtttureet monet suur6t suomalaiset yhti6t, joten niiden kohdalla muutos ei aiheuta
muutoksia. Asia, ioka voi vaikuttaa olennaisesti
suurten konsernien tulokseen on se, etta niiden on
nyt tuloksessa otettava huomioon myos niin sanotut
osakkuusyhtiot, joita ovat yhtiot, joissa konserrri on
osakkaanl 20-5d70 osuudrilla. Aikiaisemmin konsernitilinpddtoksessa yhdistettiin vain qrtaryhtiot, jois
sa omistus oli vehintaan Duolet.
Suunnitelman mukaisten Doistoien
muuttumi
-Dienie
nen t uleekin enemmdn rasitlamaan
ia keskisuuria ]-rityksia, jotka ovat tuihan mennessh ki4anneet poistonsa tuloksen mukaan. N1t ne joutuvat
kiriaamaan Doistot ennalta laaditun suuniitelman
mukaan, vai^kka toiminta olisikin ollut tatrDiollista.
Y h r i o t .i o i l l ao n i s o i ap r o j e k t e j av. o i v a tn \ | k j r i a l a
mvos keskenerAi5Len-Loidenr alnrirrsa.,reenmrr"kaisi; tuottoja liike\raihtoon. Aikaisemmin tarnA ei ollut
mahdollista, \.aanYalmiit tVot kirjattiin liikevaihtoon
vhdelld kertaa vasta sitLen. kun tyo oti luo\"Lrtettu
asial{kaalle.
Uudessa kilallpitolaissa r,'eh'oitetaan ),Titykset
kilaamaan kuluiksi rn1'osnzikopiirissa olev-ateirnall d a n a a m a o m a r m e r r o jl , 1m e n e t y k s e t .
V a l rru rl a k u r s s iI a p p i o i s a a k l i . l a t a t u l o s l a s k e l maan vasta sitien. kun ne toteutuvat lopullisesti.
Onkin mielenkiintoista nehda kuinka tilinod:iI o k s e t I u I e \a I e r o a m a an a i k ai s e m m i 5 l at i l i k a u s i s t a .
Uusien tilinpedtosten vertailu vanhoien kanssa tul e e t u o t t a m a a nr d i k e uk s i a .T u l e m m eD i e n t e nw i t v 5 Len kohdalla \-afinasri nd-kemddn lodella huonbia
tilinpzi:itoksizi. Saavatko uudistukset aikaan yltiityikonkursseja? Kuinka suomalaisten \,'r:itystentul6skunto kestaa uudistuksen. Onneksi-Su6men talorrdessa on jo nousua ndlq/vissd.

Lamminte syksya.
Mikko Kallankari
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LuottolinkissA 2 /94 Suomen Perimistoimistojen
Liitto ng :n puheenjoh,tojrr artikkelissccn
'Ammattiperintii
keskittgngt Suomen
Perimistoimistojen Liiton jiisengritgksille"
totesi
ghdistgksen j iisenten morkkinqosuuden olevan
8 O-9 O% p olu eluna hoide tusta p erinniist ii,
Mauno Lehtonen
OTK, LPT
Lakimiesten
Perintiitoimisto

A

Suomen Perimistoimistoien
Liitto r.y:n toimintaa valvoo
kolme perintZitoimistoa. Contalt Oy, Intrum-Justitia
Oy
seke TietoDerinH Ov. N:ime
hrtiirwitvksiineen mu6dostavat
peaosan liiton jeseniste. Kyseiset J,'ritykset pyrkiviit valvoman ja edustamaan perintealaa sekA ohi aamaan sen tulevaa Kenrfysta. hrlpauu!.rraston
kartellitutkimukset
tuskin tuIevatkaan kenellekiiiin alaa
tuntevalle taytena yllatyksene. Olipa kilpailuviraston ratkaisu asiassa mike tahansa,
jaa jziljelle kyqrnys, hyotyykd
Suomen Perimis loi mis lojen
Liitto r.y:n toiminnasta enemmZin tamen jasenet kuin jasenvritvsten asiakkaat.
Liitio ilmoittaa ottavansa
avosylin vastaan uudet jii senet. Kilpailussa menestyk
sekkiiii"t Derintetoimistot lienevdt kuiienkin vain naenn:iisesti tervetulleita liiton ieseniksi. Kuka haluaisikaan vapaaehtoisesu luopua omasta
markkinaosuudestaan? Onkin
olemassa vaara, etta Suomen
Perimistoimistoj en Liitto r.y:n
alrrlla sen suurimmat iasenyritykset pyrkiviit pdikittAmriiin omia kilDailuasemiaan.
Jonkin liiketoiminnan keskittyessa muutaman yrityksen
hoil"oon. ei lqrseisen liiketoiminnan valvoiiksi iai kehittAjiksi voida rniiid"dn perusteella
hy'vZiksyA samoja yrityksiii.
vaikka ne olisivatkin muodostaneet keskend.?in aatteellisen
vhdistvksen. Perintetoimistojen toiminnan valvojilrsi ofsikin lovdettiivii DerintatoimisLOISLa
mppumaLon. alaa nyvrn
tunteva ja toimistojen luotetta\r-rut ta arvioimaan pystj'vai
jrirjest6. T2i-llainen on Luottomiehet r.v. Tama voisi iasenist<insri - ei kuitenkaan berintAtoirnistoia edustavan - keskuudesta valita toimikunnan. ioka
tehokkaasti j a puolueettomasti
valvoisi perintetoimistoj en eettistA toimintaa. luotettavuutta ia taloudellist"aasemaa.Tdssd-valvontaty6ssasaatujen tietojen tulisj kuulua salassapitovelvollisuuden piiriin, jota
voitaisiin esteieiluottamuksellisten Uetojenjou tuminen kilpailiioiden keisiin.
Luottomiehet r.y:n kriteerit tziyttzivei perintatoimisto
tulisi auklorisoida. Auktorisoinnilla olisi telloin tar-vittava

uskoltavuus. Yri tvkset. iorta
Luotlomiehel r.y:
et
- n iZis"en
edustavat tuskin saariat etua
siit:i, ettzi k:iyttinnos sA kolme
suurinta perintritoimistoa va lvoo itse itseAAn muodostamansa liiton vEilitykse e.
Aiatellaanpa esim. Derinkipalvelu.jen h'innoittelua'. Hinnoittelu on peesaantdisesti
perustunut toimenDideveloi_
tukseen. Toiminnarr^ tuloksellisuudelleei ole pantu painoa.
Perinr.itoimistoj-enasiakkaat,
j otka haluavat t-eriivdittAA saataviensa perintea hakevat ',ei
palkkiota ellei iulosta" -periaatteesta yri tvkselleen paiempaa kustahnris-/ hvotvduhoetta.
"Ei palkkiota ellei tulosta toimintatapa edelll.ttziii perintatoimisrolta palioh. Jokaiscn
perinletoimen [ulee edistzizi
saatavan perimistri mahdollisimmar tehokkaasti. Ei ole
milaen mieltzi tehdzi turhia
toimenpiteilai.Menettely onkin
omiaan edistzimzizinperint:itoimiston kapasiteetin-kohdrstamista oikein, mahdollisimman hyvan perintAtuloksen

saavuttamiseksi. "Ei Dalkkiota ellei tulosta" -periaate antaakin pe rin Uitoimistolle mahdollisuuden loimia nvkyisen
lainsziddiinnon ia HwA perintetapa ku lutta i"aperinnzissA ohjeiston pu itleissa enlistri
tuottavarnrnin.
Suomen Perirnistoimisl oien
Liil lo r.y:n puheeniohlaiaedelle mainitlissa ariikkelissaan
antaa ),'rnmertAei, ettA on parempi pi tee ki inni vanhoisra io
saavutetuista eduista. Hdnen
mukaansa "ei palkkiota ellei
tulosta" -periaatteella el voida
toimia kannattavasti. Kuitcnkaan silld. sadaanko asiakkaalta veloittaa toimenpidepalkJtio vai peri ntziprorrislo, ei
ole me.rkirystrilopf uruloksen
Kannalta.
Oletetaanpa, ette Dotentiaaliselta asiai<l<aalta
s'aatulen
tietojen valossa voidaan berintaloimien arvioida I uottaval t:ille viihintzidn 1OO.00O
mk r,'uodessa.Oletetaan edelIeen toimenpideveloituksen
tekeviin 5.OO-Omk r,rrodessa.
Yksinkerraisella laskutoimitukseila key ilrni toimenpide-

veloituksen

olevan 5 o/ot:erj-

rysta meereste.Perintzitln'o-

us I eiLllzi
provisiolla tuot laa ferintzitoimistolle saman lai
enemmdn kuin toimenpideveloitus.
Provisioveloitus on omiaan
edistAmziAn sltri ettii kaikki
mahdollinen tehdzirin saatavan
perimiseksi. Parhaimmillaal
ttimii toimintatapa-asiakas
onkin silloin, kun sekii
ettzi
perintetoimisto hVdt!'vet "ei
palkkiota ellei Lulosta''-ehdosta. Palvelumaksuperiaate tuntuu kuitenkin olevan palkkivaikutteisilla toimistoilla liihellzi syddntA.
Vain vapaa kjipailu voi edislaa perin trialan kehittvmistzi.
Se. etld toimintaa tullabn siiaitelemzieinlailla, on erinomainen asia. Alalla tulee olla va-I,
vontaa, mutta trimA tulee tehdii. oikein. Lainatakseni tuttua
sanontaa, pukkia ei saa asettaa kaalimaan vartuii aksi.
Olisiko syltii pyrki? laalentamaa Luottomiehet r.v:n- [oiminta yhA kattavammaksi?
I

Luottomiehet ry:n ia Markkinointi-insrituutin kehitrama
luottoalan koulutusohielma

LUOTTOTTITKINTO
Kenelletarkoirettu
T u t k i n t o o n t a r k o i et t t u l u o t o n _
valvontaa ja perintdd hoitaville
ia telhisiin rehtayiin aikoville
sek:i myos niille. lorka rarviGevat ryossdanluottoalan tietoja.

Koulutusohjelman
sisalto ja rakenne
K o t r l u t u s o h j e l m a ns u o r i t t a m i nen kesreeyhden r..uoden.Turk i n t o k o o s t u Ul a h d e s t ao h i a t u s ta etaisopiskelujaksostaia 7
seminaaripiivdstd,iorka sisalli_
\ a r l u e n t o i ah
. a r i o i t u k s i iaa t e n tit.

Hakeutuminen
Hakuaikapaatrly t5.7O.t994.
opiskelu alkaamarraskuussa.

JOHDANTOPANA
1 koulutusiakso
ohjattua eteisopiskelua 6 kk
. kirjanpiro (vapaaehtoinen)
. 1.riq'ksenluottotoiminta
. yrityksen luottokelpoisuus
. maKsutavat
. rahoitusmuodot
. luottokaupan oikeudellinen
siantely

SEMINAARIPAIVAT 3 PV
2. koulutusjakso
ohiattuaetaisopiskelua
6 kk
. vakuudet
. yrityksenkorkopolitiikka
. pefintemenetelmet
. ulosortoia konkurssi
. r'rrorovaikutus
ja viestinta

SEMINAATUPATVAT
3 pv

Opiskelu toteutetaan monimuo.
I o k o u l U t r r k s e n \ah t e i s tv d s s e
L u o rt o m i e h e tr y : ni a n s s a . ' L u o t tomiehet ry myontaa turkinnon
suorittaneille oikeuden katrtea
LTS-lyhennetti nimensd yhtey-

Tilaa esite

(9o) 41o 277
tai faksilla (9o) 414 794, mvos
iltaisin ia viikonloppuisin. Lisdtietoja numerosta (9O) 473 6t/
Mervi Ahoketo tai Tuula MikolaLahnalammi.
Voit kalrtee myos palvelunumeroa9600-2828(1,90mk/min
+ ppm).

fll Ksft5,H?'"

openrshallituksen valvoma ammarillincn erikoisoppilaitos
Tdiirdnturlinkaru 6, 00250 Helsinki puh- (90) 473 61
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PALSTA
Velkajiirjestely
puhuttaayhe
Yksityisen kulu ttajan velkajiirjestelylaki
on as1a.joka ei lakrtaa olemdsti aiankohtainen. Sen lisAksi, ettd miltei m6 kaikki
sen kanssa
ioudumme tydmme puolesta
^
"tekemisiin,
bn sen tiimoilta iatkuvasti
menossa kehitys- ja muutosharikkeita. Se
innostaa mvos kirioittamaan lcn-oia ia oopaita ia on allekirioittanutkin sitd i6 ioirkinverran komme-ntoinut eri vh tevftsiisei.
Nyt syyskaudella laki on iaas entistd
aiankohtaisempi, koska sen epiikohtiin ia
heikkouksiin oh ouututtu niin voimaftkaasti seka oikeusllaitoksen ettA velkoiien
taholta, etta oikeusministeridssti toimii
tydryhmA, joka tekee ehdotuksensa muutoksista lakiin 15. syyskuuta menness?i.
$roryhmA tulee esitt€imd.dn muutoksia
mm. seuraaviin asioihin: henkikitakaai an
asema velkaiiiriestelvssti. maksuohielmaan liittyeri lii"an pGnten maksusu6ritusten karsiminen, velkaidriestelvrrn pAAsemisen edellyt5rksetesiri. ririta fu-lktiaan
kevltmieliseksi
velkaantumiseksi,
sekA
vapaaehtoisten sovintoratkaisuien tekeminen tuomioistuinlai toksen ulkopuolella.
Edelliimainitut tyriryhmdn ohj elmaansa ottamat asiat ovat varmasti iuuri niita,
jotka my6s velkojatahon mieleit?i kaipaavat t€isrirennvksi"A.
MielestAniyksi vaikeimmista ongelmista yhteiskunriallisella tasolla on sel miten
miiiiritellii kevltrnielinen velkaantuminen.
Se mikd on kcivpmielistri ja mikA on kohtuullinen elintaso, on hyvin pitkdille arvosidonnainen asia, iohoh vaikuttaa suuresti myris yhteiskuhnan kulloinenkin taloudellinen tilanne. Noususuhdanteen aikana ei vdltrimAttii katsota kevytmielisek-

si sitA mik:i taas tulkitaan kerrytmieliseksi
laman aikana. Tzislziseuraa eiitamatta se,
ettA mikiili lain tulkinta tAssA suhteessa
tulee liian kaavamaiseksi, vaikuttavat t?iLnA
ptiiv€ln€i oikeudenmukaisilta tuntuvat ratkais ut varmasl ikin jopa naurettavilta vaikkapa kahdenlrvrnmenen r,uoden kuh-ittua.
Olemmehan tottuneet siihen, ettd kun laki
kerran sri:idet2i6n. se on ja pysyy.
Lis:iksi oikeudenmukaiset tulkinnat kev5,tmielisyydestii nziyttAvAt hyvinkin erilaisilta velkajdrjestely'n kahden pZiiiosapuolen eli velkojanja velallisen ntikokulmasta.
NtiitA nAkdkulmia ei varmasti koskaan
pyst$a sovittamaan yhteen siten, ettei se
aiheuttaisi t5ryt5,rnattdmyyttti jommassa
kummassa osapuolessa. Eikii se itse asiassa ole taroeellistakaan.
Vaikka ei olekaan tarpeen olla samaa
mieltii, on kuitenkin erittd.in &irkeeiA tieteiS
myds velallistahon edustaj ien ndkemykset
ja mielipiteet peepiirteitftiin, sekd kuulla,
miten he kokevat velkaj iirj estelyn-rlj anssin
ja miltA velallisen tilanndla adent"eetheiddn kokemuksensa perusteella nAyttEiv€it.
Luottomiehet saavatkin syyskuun iZisenkokouksen vhtevdessii matrdollistiuden keskustella velkai a4 estel5rasioistavelkaneuvojien edust ajan kanssa. Keskustelunaih etta varmasti tu lee riit tiimzitin. Toivottavasti kuitenkin enemmdm tiedon kuin
tunteen tasolla.

Anna-Mada Urpelainen
Puheenjohtaja

Teksti ja kuvat: Mikko Kallankari

LUOTTOMIEHEIIREDITIT4AI{NEN
RY:N
VARSINAII\ENKEVATKOKOUS
JA IrcVATRETI{I TIAI{GOSSA
19.05.1994
aa

aa

a a

Piiiuiimme alkoi uarsinaisesti
aurinkoisessa
Kaiuopuistossa,
missd
kohotimme malj at keu iiiille. Puheenj ohtaj a Anna-Maij o Urpelainen
toiootti luottomiehet ja -naiset tettsetulleiksi
ghdistgksen perinteiselle
ja keo&tretkimatkatle
keuiitkokousHornkoon.

TUTUSTUMINEN
HELKAMA BICA OY:N
POLKUPYONA-.TE
I(AAPELITEHTAASEEN
Ohjelmassa oli ensimm:ijsene
vierailu Helkama Bica Oy:ssa.
M e i d e r v a s l a an o rl i v a t D v o r d tehtaalla menetelmdsuunniLtelija Ilkka Linden ja kaapeli
tehtaa.lla ta.lousoAEillikko Jaakko Pohjonen, leknikko Kari
Hortana ja my1'ntlpaalhkko
Raimo Mustakangas.

Polkupyoretehtaalla
meillii oli mahdollisuus tutustua
polkupy<irien valmistukseen.
Tehtaassa ty6skentelee n. I 15
henkeri ia sen liikevaihto on n.
72 rnili.
mk. Helkama-merk-polkupycirien
kisten
markkinaosuusja vienti on ollut kasvussa viime vuosina.
Kaapelitehtaalla niiimme
KUrnKaKuparrKaape[n Ja valokaapelin valmistus tapahtuu. Toiminlaa on tane toimialalla Hangossaja Turussa.
KaaDelitoimiala wollistaa
vnuossan. I lu nenKea.LrLKevaihdon kerrottiin olleen 86
mili. mk:n suuruusluokkaa.
Heikama-kaaoelin liikevaihto
on kuluvana tilikautena my6s
ollut kasmssa, vaikka ala onkin riippuvain en i,nvestoinneista ia rakentamisesta. Vienti
kairnan kasm on ollut voimakasfa. Yhtio vie tuotteitaan
mm. Ruotsiin, Veniii iille, Norjaan, Saksaan, Tanskaan ja
Viroon. Helkama-Bica Ov:n
osakekannan on omistanut
v:sta 1993 laihtien yhlion toimitusj ohtaj a Jukka Helkama.

KIERTOAJELU
HANGOSSA
Linia-autoihimme nousi Helkaina Bica Ov:n oihasta Harrgon kaupungin 6ppaat Pauli
Kalhoniemi ia Tuula Roiha.
Meidat toivotdttiin tervetulleiksi Suomen eteldisimDaen kaupunkiin, jossa asuuh. I t .200
asuKasta.

Hanko on satama-, teollisuus- ja matkailukaupunki.
Se on ollut jo 1800- I uvun jiiJkiouoliskolta lUihtien suosittu
mhtkailu ka u pu nki. jolloin venzilzijsetkylp.yldvieraat saapuivat kaupunkiin kylpemezin ja
huvittelemaan. Nvkvisin Hangossa kAy vurisittain yli
20O.OOOmatkailii aa.
Kaupunki on ierustettu v.
1874. Se kasvoi voimakkaasti
ensimmeiseen maailmansotaan saakka. Molemmat maailmansodat koettelivat kaupunkia eri tavoin. Vapaussodassa 1918 kauDunki koki
saksalaislen joukkojen maihinnousun 3.4. 1918. Toisen
maailmansodan aikana kaupunki oli vendlziisten halussa
22.3.1940- 2.12. 1941veilisenii aikana.
Nziimme kauounkierroksella mm. v.I895-valmistuneen
$rhtille ruhtinas Madimirille
ja Maria Magdalenalle omistetun ortodoksisen kirkon. ioka
rakennettiin aikanaari oalvelemaan venAl?iisie kylpilzivieraita.
Seuraavaksi linia-automme vei meidet mere-nrantaan,
jossa sUaitsee Neljiin Tuulen
Tupa niminen kahvila. jonka
kiin teiston omisti 192O-Iuvul.
la vapaaherra. marsalkka
C.G.El Mannerheim.
Hargossa on paljon suuria
huviloita. iotka on aikanaan
rakennettu palvelemaan Hangossa sUainireen kylpyliin vieraita. Kylpykitoiminnan ku-

koistus a-lkoi 18OO-luvun ououvaln JarKeen. naupunKr perusti v. 1878 Hangon kylpylan. Siellii vieraat saivat vesihoitoi a lAiikiirien va-lvonnassa
ja sei-ryhteydessa toimi myos
ravinlola jonka nykyinen nimi
on Hangon Kasino. Lomailijat
n au ttivat ravintolar veralnalla lervevsvesieia -aterioita.
Meile oli inahdollisuus
my6s vierailla Hangon vapaasatamassa ia linnoitusmuseossa.josse oli nriyttely kylDvlaelamasta 18O0- Iuvun
i{-angossa.

nIDISTn(SEN
KEVATKOKOUS
Kokousoaikaksi oli valittu Hotelli Regata. Yhdistyksen puheenj ohtaj a Anna-Maija Urpelainen avasi kokouksen sekd
totesi sen laillisuu6.t.j. t^-tdsvaltaisuuden. Hzin kertoi
kokouksen alussa yhd istyksemme kuulumisia mm. sen,
etta Luottomiehet Kreditm:innen ry on antanut lausunnon
korkrilain muutosehdotuksiin
oikeusminlsteriOlle, vaikka sitd
ei oltukaan pyydetty yhdistykselui. Ilolla h?ln saattoi myos
todeta. ettA lausunto oli oantu
merkille ministeriOssa.
Kokoukselle valittiin Duheenjohtajaksi Eriipziivii Oy:n
toimitusj ohtaja Risto Suviala
ja sihteeriksi Tietoperinte
O y : s t e p e r i n t d n e u v o ll e l i j a
Chrtstel Htiglund. Kokouksessa kesiteltiin vuoden 1993 ti-

linpAiitoksen ja toimintakertomuksen hwiiksulf nen. sekA
v a s lu u v a D a u d e n m
- vontami

KEVATRETKI JATKUI
I"AINEILI,A KEIKKUEN

Paivan v meisenA ohj elmana
oli vesibussiristeilv Fiangosta
p A E i t 6 jsa i o i m i n i a k e r t o m u s . Tammisaareen. Vastatiulet
olivat suotuisat. ioten keirruesiteltiin tilintarkastai ien ker
mista ia vedenoAiskettii riitti.
tomus sekd. mvonnettiin vasAl uksallal arioiiriinI narkusra
I U U V ap a U S T r v e t V O l s l l l e . L - O
j uotavaajaupeip u k s i k o k o uk s e n s i h t e e r i j illesyolAvr,e.
ta
maiseinia.
Christel Hoslund luetteli vhMerisairaita Luottomiehia
distyksen hallituksen hy.vakei nekvnvt huriasta menusLa
symat uusien jasenten nimet.
hLrolimatia ho.isontissa. Kukaan ei siis Dudonut veneesta.
EUROOPAT{
UNIONI
Matkarr aikana rariottavi5
JA SEN
ta viruokkeist:l saamme kiittAA Suornen Asiakastieto
IT{AHDOLLINEN
Oy:td. Sur".'meL
nuollolielo
VAIKUTUS
o s uu s k un t a a i a S u o m e nA s i a
LUOTTOALAAI{
kasperintA Ov:tzi.
Paikalle o1ikutsuttu \rieraaksi
osastopaallikko Erkki Kontkanen Suomen Pankkiyhdis
tvksestA esitelmoimridn arI'ieesta. HAn kertoi mm. luot
t o a l an k i l p a i l u n l i s d dn t w d n
tulevaisuudessa.
EU:ssa ei ole \rhtenaiste
lainseizidAntoA konkursseista
eikei mvoskidn
direkLiiviii
tietosuoialaista. Kontkasen
mukaan"Eu el tuo mitdAn sr-ruria mullistuksia luottoalan
lainszizidAntoon.ios site verrataan jo ETA-sopimuksessasitouduttuun lainsAeddnto0n.
(ks. EU:n vaikutukset luotto
alaan s.2 1)
nen ru.velvolllsllle.
LtsaKSl nvvdksvttiin
vhdi>wksen
tilin-

t,\
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EU:nvaikutukset
luottoalaan
Suomen EU-jiisenggs toi jo voimasso oleoqBtasopimus eiuiit siniilliiiin mullista suomalai.sten
luottolaitosten toimintoolosuhteitq.
Keskeiset
EU:n direktiiuit on jo sisiillgtettg Suornen
lainsiiiidiintiidn.
Jo E,ta-sopimuksen mgiitii
hW iiksg ttiin EU : n p ettsperiao,tte et
pankkitoiminno,n alueello. Niiitii perioatteito ei
souelleta pelkiistiiiin perinteisiin
trrlletuspankkeih:in, aaan mgiis muihin
luottolaitoksiin,
kuten rahoitusghtiiiihln.

Suurimmat EU:n vaikutukset
ovaI vzilillisiA. Luottolaitosieriestelma on niin voimakkdasti
-lrytketty
yhteiskunnan
kehitykseen. et lzi viime kAdessii
EU:n edut ja haitat l$4keytyve[ sen vaikutu ksiin taloudelliseen kehitykseen.
Yksi toimil u pa riittiiA pankkitoiminnan h-arioit tarriiseen
koko EU -alueella-. Pankkipalveluien tarioaminenvoi tariahtua joko kbtimaasta tai rilKomaiSen sir,rrkontorin kautra.
Nriin periaatteessa koko 370
miljoonaa ihmistii keisittAvrit
Eta-markkinat ovat avoimia
suoma-laisille luottolaitoksille.
Palvelui a voidaan luonnollisesti tarjola myos suoraan rajan
vli ilman kiinteAtA toimipaikkaa.
Toinen keskeinen periaate
on kotivaltion valvonn-an periaate. Luottolaitoksen va.lvbnta
tapahtu u siiui maasta kAsin.
jossa pankin piitikonttori on.
Suomalaisten luottolaitosten
sivukonttorit muissa Eta-val-
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Uoissa ovat siten Suomen rahoitustarkastuksen valvonnan
alaisia. Kuitenkin joltain osin
myds isantevaltio voi valvoa
sivukonttorin toimintaa. Tiillaisia alueita on ennen kaikkea maksuvalmiuden valvonta. Isentiivaltion valvontaviranomainen on lisaksi velvollinen antamaan ne tiedot kotiva-ltion valvontaviranomaisille ,j otka ovat tarpeen luottolaitosten valvonnassa.
Kolmas keskeinen Deriaate
on toimintaehloien vhteniiistitnisen periaatel Lu6ttolaitosten keslieiset toimintapuitteet
on vhtenAistettv Eta-alueella.
EUin sAAntelysle ei ole vedetty - kuten Suomessa - tarkkaa
raiaa (alletuspankkien -valille.
ia muidtin luottolditosten
Kaikki yhteis6ltii hankituin
varoin luottoia tarioavat witvkset ovat samalia viivalla.
Tiimli lAht6kohta on ilman
muuta ajan mittaan omiaan
muokkaamaan uudelleen rahoitusmarkkinoita.

Miten kilpailutilanne
muuttuu?
Samalla tavalla kuin sisiimarkkinat ovat avautuneet suomalaisille pankeille on myds Etaoankeilla mahdollisuus tiivdeliii voimalla toimia Suolmen
pankkimarkkinoilla
ilman eri lvistri luoaa Suomen valvonthviranoinaisilta.
Eta-palkit
voivat aloittaa toimintansa
kahden kuukauden kuluttua
sfltti, kun rahoitustarkastus
on saanut ilmoituksen pankin
kotimaasta sivukonttorin perustarnisesta.
On sinensii Uiysin selvea,
ettA uudet vapaudet eivrit tule
johtamaan massiiviseen pankkien tairlne siirtvmiseen.
-kuitenkin Samalla tavalla on
aivan varmaa, etta tulemme tulevaisuudessa ndkemZitin useampia ulkomaisia pankkeja
Suomessa kuin tahan asti.
Suomessa on edelleen kysynt?iiin nrihden varsin kattava
palvelukapasiteetti pankkitoi-

minnan alueella. -ulkomaiset
ioten on ilmeiste, etteivat
pankit ole lAhitulevaisuudessa j:irin kiinnostuneita perustamaan laai aa simkontoriverkostoa Su-omeen. Kuitenkin
tieMlla eriMsosaamista vaativiila alueilia ulkomaisten nelvelujen ta{onta voi fisaantya
merkittavastikin.
Erityisesti
si ioitu spalveluissa tar-ionnan
[i srieinfvmine n voi o]la hiromattavaakin. Samoin witvsluototuksessa kiloailuri kihsh'rninen nvkvisesteiilkin on iZi}'dakse-nl v:i'lst5metdnta.

Uudet
Eta-sddnniit
Uudet Eta-sopimukseen pohjaul"uvaI peliszidnnol astu ivar
voimaan kuluvan r,rroden alussa. Tall6in korotettiin mvos
pankin perustamiseen tan ittavan DaAoman mAiirAii. Luottolaito-ksen osakeodAoman orr
oltava vfiintriAn viitta milioonaa ecua vastaava marlikamaiiira eli vli 30 milioonaa
markkaa. Luottolaitosiain ia
EU:n pankkidirekl i ivi n siirtymzisA:inndksen mukaan omi-

en varoien vahimmziismaer.i
ei koske' sellaista luottolaitosta. jolla jo tou kokuun 2. pzilvzinti 1992 oli voimassa oleva
Loimilupa luottolaitoksen roiminnan ha{oittamiseeen. Sen
omien va-roien madre ei saa
kuitenkaan alentua siita mita
se oli mainittuna Daivena.
Sezixnds on aiheuttinut ongelmia eri ryisesti rahoitusyhtioille, joille ei oltu my6nnetty
toimiluoaa viele 2.5. 1992.
Eta--sopimuksenmvotd sisall).tettiin Suomen lljnsAddiintoon rahanoesua koskevat
saannokset. Niiden mukaal
Iuol t olaitoksen toimihenkildn
on aina selvitettave asiakkaan
henkildllisyys, jos lqrseessAon
liiketoimi. ionka m2iiirA on vdhintiiZh 85 OOOmarkkaa. Jos
parrkki epAilee asialla oleval
yhtey'tteirahanpesuun, sen on
ilmoitettava asiasta rahoitustarkastukselle .
Lainsziziddnt6toiminta ei ole
EU:ssakaan pysZihtynyt.joten
Eta-neuvol lel u n aikanakin tuli
uusia direktiiveizi.Yksi naiista
direkliiveista kbskee iulkisia
hankintoia. Sen mukdan iulkisen seklorin tziytyyjariestae

vapaa tarj ouskilpailu kaikista
hankimoista. ioiden mddrd.on
enemmen kuin 2OO000 ecua.
TAmd u udistus saattaa aian
mitlaan larjota jossain m-zi:irin uusia markkinoita my6s
suomalaisille luottolaitoksille.

Eta-sopimuksen
kilpailusiiiinniit
Ela-sopimuksen myole myos
uudet kiloailusaannot ulottuval Suomeen.Neidensaantd
ien merkitvs luottolaitosten
ioimintaan- i a vleisemminkin
ynrelsKunraan on suurempr
kuin vielA osaamme arvatakaan. Liihtokohtana on vaoaa
kilDailu koko Eta-alueella. Kllpaiiuarajoittavattoimenpiteet
on EU: ssayksiselitteisesti kielIettv. Eta-kiloailuszidnt6itlrr
sisdltw mvos- muun muassa
oeriaale niaZi'raavarn markkiha-aseman viizirinkiiy tdstd.
jolla pyritAzin estamaan huoma llavassa asemassa mark
kinoilla olevia gityksiA tai l,'ritvsrvhmia ka\,ttAmzistzi
-markkina-vA:irin
rirziAriiiivZiA
asemaansa.
T

SUOMBN
ASIAKASPBRINTA
OY
tr Kaikki perintAmenetelmAt
tr ErittAin hyviri perintAtuloksia
tr Loistavaa raportointia
ryrydahsAtietoja

puhelin 90- 17O71 1, telekopio90- I 76 OO4!
Osoite:Vuorikatu 4 A6.00100 Helsinki
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Varatoimitusjohtda,

Perimiatoimisto Contant Oy
aa aa

ffiPERINTAA
KOSKEVAI,AIil TT]IOSSA
SUOMEENI{IN

Oikeustninisteriii asetti 7 O.7. 7 994 tgiiryhmiin,
jonka tehtiiuiinii on ualmistella ehdottts
hcrllituksen esitgkseksi so'o,ta,uienperintiiii
koskeu s.ksi lqins iiiidiinndksi. Tgiiryhmiin tuti
ottrrrr tgiissiiiin huornioon Edu.skunnon
oikeusqsiamiehen er iiiiseen kqnteluun
ontqmassrran uastauksessa (22. I. I 993 Dnro
7 532 /4 / 9 7) esittiimii trattojen protestointia
koskeu a kannanotto sekii
kulutusluottolahs
iiiid. iinniin
t arkistrrmis toimikunnan mietinniiis s ii
(komiteanmietintii
L 9 9 3 : 7) tehdgt luoton
perintflA koskeuat ehdotukset. Tgiiryhmiin
miiiir iiaikrr on 3 L .8. 7 9 94.
PAeitdsmuistiossa on tarkasteltu Derintatoiminnan siiiintelJrd Suomessa seuraavasti:
OikeusasiamiesDiLimainitussa kannanotossaan kohtuullisena, ettei trattojen protestointimenetlelv
Derustuisi
-arialogiseen
vain vekselilain
soveltamiseen ia tavarbmaiseen oikeuteen,-vaan ettii siitZi
olisi stidnndkset laissa tai vaihI4

toehtona trattoj en protestoinnista luomttaisiin. Asiaa ei
n?iLhtymielekkiiiiksi hoitaa erillisenA kysymyksenA, koska
Derintatoiminnassa oli ilmennyt muitakin ongelmia.
Lainseedanto6n ei sisiilly
Derintatoimintaa koskevia oikeusohjeita. vaan perintatoimeksiantoon sovellelaan vleisiii kauppakaaren asiamiestii

sekA oikeustoimilain Yaltuutusta koskevia sAiinnoksiii.
Oikeudenkti)ryniskaa-ressa on
IisZiksivast'ik:i:in uusitut siidnnokset oikeudenkiilmtikuluj en
korvaamisesta ia mvos erdiden oikeudenkdrmtiai edeltAvien toimenDiteiilen kuluvastuusta. Ku lu tlajansuojalain
mukaan kululusluoton perimiseksi ei saa keltt2i?i trattaa.
Suomen Perimistoimistoien
Liitto r.y.. oikeusministeri6 ja
kuluttai a-asiarnies ovatvhdessA laaU"neethyvaie periirtiitapaa kuluttajaperinndssd koskevan ohjeiston, jota liiton
iasenwirykset ovaI sitoutuneet
noud-attimaan. .ja .jota pidetiizin vleisohieena muillekin
hw?iri oeririnan siselldsta.
Kirlut tai-ansuoialain muutosehdotuli.sen m"ukaan kulutusIuoton -Derimisessa ei saisi
kziyttriri hyvan perintatavan
vastaista tai muutoin kuluttaian kannalla sopimatonta me"nettelvii.
Lisakbi kulu l"taiarrsuoiaiakiin on ehdotettu lisiitt?ivdksi perimiskuluj a koskeva sd.iinnos. Viime vr-rosina on
Derustettu runsaasti uusia
berimistoimistoj a. Koska alalle pzi.zisyon vapaata, joukossa
on sellaisiakin yrittajia, joiden
toimin la ei ole asianmukaista.
Viralomaisille
on tullut runsaasti va.lituksia soDimattomien perintZikeinoj en kelttemisestij a tarpeettomien kustannuksien aiheuttamisesta velalliselle. Useissa taDauksissa
on velkoiille aiheutirnut tuntuvia m6netyksiA perin tiiyrityksen vararikon yhteydessEi.
koska asiakasvaroja ei ole pidettv eri e,in. Perintetoiminnan- ha{'oittaj itta tulisi voida
edellyttiiA hywAn perintdtavan
nouda I tamista kaikessa toi-

minnassaan riippumatta siitti, onko perinnan kohteena
ku luttaja vhi elinkeinonha{'oit-taja. Mu istiossa epziilldzin. ettd
tratan ke'"tt6 saatavan Derimiseksi sdattaa sekin olli hyvzin perinkitavan vastainen.
T!6ryhmrin t5z6on kesken,
mu tta keskeisistd kaavailuis1a voidaan seuraavassa tarkastella muutamia tirkeimpi:i:

SOVELTAMISALI\
Lakia sovellettaisiin erriuintyneen saatavan i a mvos takaussaatavan perintaan. EreiAntymatonta saatavaa koskevan
maksuvaatimu ksen esittaminen tai lasku n lahet I em inen ei
olisi lain tarkoittamaa DerintAzi, vaan sillzi tarkoitetaan
kaikkia toimenpiteitd, ioiden
tarkoil uksena on saada velallinen vapaaehtoisesti suorittamaan maksettavaksi erAAnt1'nyt velkojan saatava.
Laki koskisi velkoian itse
suorittarnaa perintAri j-a velkojan toimeksiantoon perustuvaa perintatoimintaa. ArnmatI imaisesti perintee haioitravan perintatoimiston liseksi
loimeksisaaiana
voi olla asi-pankki
anajaja tai
rai muu
henki[6. jonka tehtav:iksi perintA on annettu.
Lakia sovellettaisiin luonnollisten henkiloiden sekA vksityisten ja julkisten oikeirshenkildiden saatavien Derintzizin niiden syntyperusteesta
riippumatla. Laki ei koskisi
saatavan velkomista tuomioistuimessa. Lakia ei sovelleta
mydskAdn silloin, kun viranomainen perii saataval ulosottotoirnin tziyt€intodnpanokelpoisen tuomion perusteella tai,
jos siihen lain mukaan on oikeus, ilmal tzillaista tuomiota.

PAKOTTAWUS
Jos perintA koskee sellaista
elinkeinonharioi tta ian saatavaa, ioka perusturl kulutushy6dykkee-:n luovuttamiseen
tai luoton mydntZimiseen kulu l tajalle (ku luttaiasaatava).
olisi la in siiiinnoksistii velallisen vahingoksi poikkeava sopimusehto mitatdn.

HwA PERINTATAPA
Perinneisszi ei saa kriyttziA hyviin perintAtavan vastaista tai

muutoin velallisen kannalta
soDimatonta menetteba. PeririnAn on aina oltava isiallista. tahdikasta ja velallisenyksiMsv!'1te kunnioittavaa. Velaliista loukkaavia tai hiioeiisevid ilmaisuia ei saa kavtiaa.
Hyvaan penn ta l"apaanKatsotaan kuuluvan, ettA velalliselle varataan kohtuullinen
aika maksun suorittamista tai
huomautu sten esitt drniste varten. Maksuvaatimuksen on
seka DerusteeltaanettA mdArziltzidn oltava yksildity. ja
maksuohieiden cin oltava s61keita.
Ammattimaisessa perintdtoiminnassa hwAlle rieritAtavalle voidaan lsettad eriwisvaatimuksia. Toiminnassa tulisi ottaa huomioon toimeksiantajan etujen lisdksi myds
velallisen oikeudet. TAltii osin
voidaal tulkinta-apuna kAyttii.i edellA mainittua hj,'vad
perintatapaa kuluttajaperinndssd koskevaa oh ieistoa.
Ohjeiden mukaan perintatoimiston tulee edelhttAii. ettii
toimeksiartaja antaa perittdviiksi vain oikeudellisesti Derusteltuia saatavia. LainvisI aisia. selvaisti oemsteeLtomia
tai perimiskelvbttomia saata-

minimellaan vamstettui a maksuvaatimus-, lasku- tdi kirielomakkeita taikka muita oerintiiZi varten laadittuj a paiiro tuotteita. Tii-llainen menettely
antaa nimittain velalliselle
harhaanj ohtavan kuvan siite,
kenen hoidettavala oerintAasia tosiasiassa on. Mahdollista sen sijaan on velkojan ja
peri ntetoimeksiannon saajal'l
vhteistvo esimerkiksi niin. ette
velkoia huolehtii omien asiakasrekisteriensii al'ulla uerintiikiri eiden ldhetuimisesla silloinliin. kun maksu ohiataal
tomeksisaaialle.
PerinnAssA ei saa antaa
vaaria tai harhaaniohtavia tietoia maksulaiminlirdnnin seurdamuksista. Tieilottaminen
oikeudelliseen perinta:in ryhtvmisesl?i lai laiminlvdnnin
vaikutuksesta velallisen luottotietoihin kuuluu oerinndssd.
hyveksy4teviin painostu skeinoihin. Tietoien on oltava oikeita. mutta myos riittavie.
jotta velalliselle ei syrny vAAraa kasityste oikeusasemastaan. Harhaaniohtavaa on
esimerkiksi ilmoittaa, ettii.
maksamatta iatettv saatava
ulosmitataan rielalliden palkasta, iollei samalla selvitetii, ettzi
via ei tule ryhrya perimaen. lzima edellyttad tuomioisl uiJos saatava on esimerkiksi
men pziAtostii ja ette pakan
vanhentunut. tai ios kuluttaulosmittaamista koskevat
jasaatavalle peritiiiin korkomAdrAhrt rai oitukset.
laissa saadetwd korkeamnaa
PeriinAs-sn ei saa aiheutvi ivd stv skorlioa. tulisi ioitaa velalliselle tarDeettomia
meksisaaian toriua tehreve kustannuksia tai tarpeetonta
niiiltii osiir. PerinleZi ei mvoshaittaa. Perinnaste 3vntwAt
kaAn pitaisi jatkaa, jos veiallikulut oeritririn normaaiisti
nen on esittenJ,4lodenndkoivelallisdlla. mutta h),'veperinsia syite saatavan aiheettoHtapa edellyll5zi. elte velkoja
muudelle. Jos saatava velallitai Derintatoimeksiannon saaja pidetteltly toimenpiteiste,
sen esittamien veitteiden
johdosta vaikuttaa epaselval- jotka perusteettomasLi lisaeta ia riilaiselta.tulisi loimeksi- vAt velallisen korwausvastuusa-aianottaa vhtevs velkoiaan ta. Tarpeellomia kustannuksen selviI td niiseksl. onkd vasia voi- aiheutua esimerkiksi
paaehtoisen perinnen iatkasiite, etta maksuvaatimuksen
iniselle perustbttavai onjio asia
tiedoksianl amiseen keweteen
syyta viede tuomioistuimien
asiamiesta tai haastemiesta,
kAsiteltzivriksi.
vaikka vaatimus voidaan leHywzizin perintetapaan ei
hettaa Dostitse. Jos maksukuitenkaan voida katsoa kuumuis{ufusten kulut on tarkoiluvan, ettd perintatoimeksiantus laskul taa velalliselta. voinon saaia-lla olisi vleinen veldaan sopimaltomana pitea
voll isuu! ryh rya selvitramAiin
mvos sita. ettai velalliselle 1Asaatavan oikeellisuutta.
hetetaan muistutuksia iatkuAmmattimaisessa Derinta- vasti lyhyin vziJiajoin.Tarpeeltoiminnassa voidaan hyven
toman haitan aiheuttamiseksi
perintAl.avan vastaisena pited
voidaan katsoa mvos oerinlai
sit:i, etta Derintatoiminnan
kdyn Li tai puhelinberihta hZijnarJorrlaja luovut laa st!'tt lsen
ritseviina ai arkohtana. kuten
ka\.tettevaksi nimellZiiin rai toi - juhlapyhfie,
myohriiiLn illalla
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tai kohtuuttoman varhain
aamulla.
Perinnessa ei saa vaarantaa velallisen yksityisyyden
suojaa. Sopimatonta on ilmoittaa tai uhata ilmoittaa maksuhAirioisti ulkopuoliselle, kuten velallisen tydnantajalle,
omaisille tai muille veiallisen
lzihipiiriin kuuluville henkiloille . YksityisyyttA loukkaavaa on
myos perintzi huomiota herettziv:ill:i tavalla esimerkiksi
keyltam€iJlaki{ekuoria. joihin
on nzi'kl,veistipaineltu kirjekuoren sistiltAvAn maksumuistutuksen. Postilahetyksissa ei saa nzik),'v.istikay'ttea
va s1aa not taj an henki Iokoh tai sia oloja koskevia tietoja.

MAKSUVAATIMUS
Perintel oirnin taa ammattimaisesti harj oittavan on toimitettava velalliselle kirjallinen
maksuvaaI im us..iossaon mainittava ainakin:
l)

velkojan nimi ja osoite

2) saatavan pemste

3) eriteltyine saatavan pee-

oma ja korot sekri perintAkulut, korkojen osalta
myos niiden laskentaperusteet

4) vaadittu kokonaissumma

5) kenelle, miten ja milloin
saatava on maksettava
6) velallisen mahdollisuus
esittdd huomautuksia saatavan meerasta ja perusteesta sekA kenelle ja missa ajassa huomautukset
on esitetteva; seka
7) maksulaiminlydnnin
raamuKset-

seu-

Vela1liselle on kerrottava esimerkiksi siit5. iohiaako laiminIyonti merkintA:in luottotietorekisteriin. Jos perintaa on
tarkoitus j atkaa kanteella tuomioistuimessa, velalliselle on
kerrottava tiistA seki maimrtava my6s riita-asian hevievdn osapuolen velvollisuudesta korvala vastapuolensa oikeudenkAyntikulut.
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VEIIILLISEN
IT{AKSUSUOJA

Jos velkoia on anlanuI perinniin ionkirn muun tehtdviiksi
(toimeksisaaja), onmaksu, jonka velallinen suorittaa toimeksisaajalle, pAtevevelkojaa kohtaan. Velallisen ia toimeksisaajan vAlinen sopimus maksuaiasta. maksutavasta tai
muista saatavan maksanmseen liittyvasta jerjestelysta
sitoo myos velkojaa.

ASIAKASVARAT
Toimeksisaaialla on velvollisuus pitea velkojan lukuun
Derit\,t varat erillisina omista
iraroistaan ia tallettaa varat
oankkitilille
tai sAihttziA ne
inuulla luotettavalld tavalla
esimerkiksi palon- ja murronkestZiviissEikassakaapissa.
Varoien erillisws on larkee
muun riruassa tirimeksiantajan suojaamiseksi loimeksisaaiaj] velkoiia vastaan. Jos
varota el aslanmuKalsesfl sal\rtet-A erillisinii, on olemassa
riski, etta ne ulosmitalaantoimeksisaaian velasta tai niiden
katsotaal kuuluvan toimeksisaajan konkurssipesa?in.

PERINTAKULUT
Velallisen on korvattava Derinnasta velkoi alle aiheutuvat
kuiut riippumllta siile. perijko saatavaa velkoia itse vai
tolmeKSrsaa-iavelKojan lu
kuun. Velallinen ei kuitenkaan
ole velvollinen korvaamaan
perintdkuluj a, jos velkoja tai
toimeksisaaja on menetellyt
hvvan Derintetavan vastaisesti, tai jos ammattimaista perintzitoimintaa harioittava on
laiminlv6rut toimiitaa velalliselle eritelli'n maksuvaatimuksen.
PerinnistA ei saa velalliselta vaatia kuluja, jotka ovat
kohtuuttomat ottaen huomioon saataval suuruus, suorilettu ty6meiira. perin lZileh I e vAn tarkoituksenmukainen
suoritustapa ja muut seikat.

VAIIINGONKORVAUS
Velallisella ia muulla henkilolla olisi oikeus korvaukseen
vahingosla. jonka hiin kzirsii
perintzilain vastaisen menettellrt i ohdosta. Korvausvelvol-

tai toimeklinen on se velkoia
-menettelystii
sisaaja. jonka
vahinko on aiheutunut. Jos
toimeksisaaian menettelv on
perustunu I velKolanantamrrn
6h;eisiin tai velkdjan menettely roimeksisaajan ohjeisiin.
ovat velkoja ja toimeksisaaja
yhteisvastuussa vahingosta.

VALVONTAJA
PAI(KOKEINOT
Lain saiinndsten noudattam i sta valvoo kulut taiaasiamies
sil loin. kun perintEi koskee
kuluttaiasaat-avaa. Elinkernonha{bittajaa, joka periesasaatavaa rikkoo
sddn kuluttai
.
,1.,
n)'vaapenntatapaa tar larmrnIvo kiriallisen maksuvaatimukden hhettamisen. voidaarr
kteltiiii iatkamasta tallaista
menettelytl tai uudistamasta
sita taikka siihen rinnastetta
vaa menettelye. Kieltoa on tehostettava uhkasakolla. i ollei
se erityisestii syysta old tarpeetonta. H).van perintetavan
rikkominen myos elinkeinonha{oittajalta peritteessa voi
aiheuttaa kiellon ja uhkasaKOn.

Markki n atuo mio i st uin
olisi kiellon ia uhkasakon mdririAjAnA, kuluttajasaatavan
oerintAA koskevassa asiassa
iny6s kuluttaja-asiamies.
Hvvar Derintataval tatrallisesia tai t^orkeanhuolimattomasta rikkomisesta voidaan
tuomita sakkorangaistukseen
(perintEirikkomusl.
Myos
maksuvaatimusta ia asiakasvarojen erinaen pitamista koskevien meiireysten rikkominen
olisi tahaliisena ranpaistavaa.

Lakia sovellettaisiin sellaisen
saatavan perintaan, joka
eriidn{y tai jota koskeva perintiitoimeksianto
annetaan
lain voimaantulon iAlkeen.
Hallituksen esitvs eduskunnalle annettaneei lausuntokierroksen iiilkeen loka-marraskuussa. i oten aikaisin mahdollinen voimaaltuloaika
on
1995 alku.

Kuluttaja-asiamiehen
ja kansanedustajaNikulan Jrm.
ehdotuksetkorkolain muutoksilrsi
Oikeusministeriii jiirjesti 6.4. 7994 eriiiden
korkolqin siiiinniisten tarkisto:mistq
koskeo an kuulemistilaisuuden.
Tilaisuudess a annettiin mahdollisutts
esittiiii konnqnotot kqhden uiikon
kulue ssa kirj allises ti.
Seurrra passrr esitetiiiin ghteenveto
suullisesti j o kirj allisesti esitet9istfl
kqnno;notoistrr.
Lausuntojen

yleisarviointi

Korkolain tarkistamista pitivet erittziin tarpeeflisena kuluft qja-asiamies ia Kuluttqjo.liit
?o. SK
totesi, eite hitolle on tullut i5nkin
verran palautetta viivdstyskoron kohfuuttomasta maerasta, mutta korosti samalla ette
lakia mahdollisesti tarkistettaessa tulisi myds
velkoiien edut riitlevdsti turvata. Valtiouarainmini.sterib totesi korkolain olevan siviilioikeuden perusnormistoa ja piti tzirkeai]-la,
ette lain mahdolliset muutostarDeet selvitetean perusl.eellisesti. Lain murirostarpeeeseen eivat varsinaisesti otaneet kantaa Suomen Pankki, rahoihtstarkash)s, Sannilehto
ja WiltrcLmson.
TTtotesi, ettei sen tietoon ole tullut korkolakiin fiitBvia ongelmia. Liitto ei kuitenl€an
ole t:ivsin mahdollisia tarkistuksia vastaan.
Taysiir kielteisesti korkolain muuttamiseen
suhtautuivat KK, A sianqj qj aliitlo, PankkiA hdisrys ja Perimistoimistojen liitto. KK katsoi,
ettd korkolakia ei ainakaan tulisi muuttaa
Nikulan 1'rn. ehdottamalla tavalla. Mahdollista muutosta ei tulisi mydskdan toteuttaa
nykyisessii taloudellisessi tilartreessa.Jdrjestot korosLivatvaatimusta viivdstyskorkoj?irjestelmzi(l selkeydesteija yksinkertaisuudesta.
Kuluttqjaualihrslautalstnto"Kuluttajauirasto
ja Helsingin kaupunginhallittts eivat antaneet suullista eiveitk:iLkiriallista lausuntoa.
Helsingin kaupu nginhal
-Linvt tiius oli kuitenkin io
aikaisemmin I dh eI
va-luoneuvos tolle kiijeen, josa ehdotettiin irorkolain viivastyskorkoa koskevien saann6sten tarkistamista.
Yksityiskohtaiset

huomautukset

l. Vilvdstyskoron

miere

Kuluttui a-asiamiehen, kansanedustai a
wit<utari ym. ja Helsingin kaupungiirhallituksen 6hdotuksi"ssa katsotian,
et&i korkolain 4 $:sse saedettv 16 prosentin viivastysforko on vallitseviaan
yleiseen korkotasoon ndhden liian korkea jajohtaa erdissd tilanteissa velallisen kamalta kohtuuttomaan
tulokseen. Ehdotuksen mukaan viivastys-
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koron miiiird tulisi sitoa laissa saadettJlfn viitekorkoon. Kuluttaja-asiamies
Ditaa mvos koron meiir-dn vahvistainista e;illisela alem-manasteisella
siiiinndksellA mahdollisena.
KuLuttaia-asiamies katsoi voimakkaan korkotasoi vaihtelun osoittaneen, ettei kiintee
viivAstyskorko pysty ta)'ttzimazin korkolain
seAtamisen yhteydesse viivestyskorkoa koskeville saanndksille asetettuia vaaumuksia.
Korkean korkotason vallitessa kiintea 16
o/o:nviivAs\rskorko el toiminut maksujen laiminlydntiii ennalta ehkiiisevasti eike my6skAd.n korvannut riittavasti maksun laiminlyonnista aiheutuneita vahirftoja. Toisaalta
a-lhaisen korkotason vallitessa kiintea 16
o/o:nviivAstyskorko on useissa tapauksissa
kuluttaiavelallisen kannalta kohtuuton. WiL
helmsson huomautti, etta kaikissa muissa
pohjoismaissa on vaihtuvakorkoinen viivastyskorko. Nykyisen kaltaiseen kiinteAkorei va-rkoiseen viivastyskorkosiiiinnokseen
mastikaan olisi piiiidytty, jos mydhemmin
tapahtunut rahoitusmarkkinoiden
vapautuminen ia siite seurannut korkotason vaihtelu olisi"ollut lakla saadetteessa ennakoitavissa.
Kuluttqja-asinmies katsoi, ettA viivAstyskoron maarasta voitaisiin saatae alemmanasteiselh seairindksella siten, etta viivastyskoron maera vahvistettaisiin esimerkiksi kalenteriol'r-rodeksi kerrallaan esimerkiksi
parkkien ka)'ttamien prime -korkoj en keskikoron perustella. Teillainen jarjestelma pysMsi te!.tternazin viivasNskorol.le asetetut
tavoitteet seka velkoian dtta vehllisen kannalta.
Kuluttaioliitokatsoi.ettamolemmissalakiehdotuksissa on esitetty riittevat perusteet korkolain uudistamiseksi ja piti erittiiin tiirkeiina. etui asian valmistelua iatketaan kiireellisesti. Korkolain sA:inntikset eiviit ole suhdanneDoliitusta lains:iedaintda eivetka ne vaikuta lleiseen taloudelliseen kehitykseen.
Muutoshalkkeisiin
kielteisesti suhtautuvien ta}|ojen asennejohtuu pelkdstaZiftniiden
taimzinhetkisista vksiDuolisisLa .inkesseista.
Oikeuspoliittisesii eivoi olla hyviiks]'ttavisse
sa:innds, joka kyllii on selketi, mutta siszllldl-

tezin kohtuuton. Muukin kuin kiinteekorkoinen vifuestyskorkosezimds voi olla selkeei. Mahdollista olisi esimerkiksi maerittaa
viivastyskoron maiira r.uosittain valtioneuvoston paatoksella tai asetuksella.
Saamilehtototesi, ett,ivaihtuvakorkoisenviivdst5rskoronosalta on ongelmallista se, kuka
seuraa koron muutoksia sen ielkeen. kun
tuomioisluin on ral.kaissuI asian. TaVt:iItoonpanovfanomaisten
kannalta tAllainen
jarjestelma olisi nykyista hankalampi.
SI(IL huomautti, etta maksun laiminly6nnin seuraamusten tu lee olla ankaranimat
kuin muusta rahoituksesta aiheutuvat kus
tannukset. Luoton korko ia nostokustannukset sek?ivelkojalle viivastyksesta aiheutuneet rahoituskustannukset on otettava
huomioon. Peruskorko ei seuraa riittavasti
markkinakorkojen kehiryste. Liitl o karsoi.
et ta lulisi rarkemmin selvittee viivesrysko.
ron maerea ja sidontaperustetta.
Myos KKK katsoi, etta viivestyskoron maarae harkittaessa tullsi ottaa huomioon velkolalle viivzistvksesta aiheutuneet todelliset
kdstannuksei Koron lisdksi on otettava huo mioon erilaiset toimituskulut, takausprovisiotja val{uusjdqesLel}'l.
Jos vijvesryskbrkoa
halutaan muuttaa. tarkoituksenmukaisinta
olisi alentaa laissa seedettya korkoprosenttia esimerkiksi yhdellii prosenttiyksikola.
KKK katsoi. ette erilaiset muuttuviin korkoi
hin sidoksissa olevat viivastvskorkomallit ovat
periaatteessa oikeudenmukaisin tapa saan
neua viivastvskorkoa. Ongelmana olisi kuitenkin ier-ieitelmen
vaike; hallitta\.uus. Pe
-ei
r-uskorko
vastaa riitevesti markkinoilla
vallitsevaa korkotasoa. Joka taDauksessa\ii
vastyskoron tulisi pysyai sarriana ainakin
kalenterivuoden kerralIaanSuomen Pankkikatsoi, ette uutta mahdolli
sesti viitekorkoon k\.tkettevea \.iivastvskorkoa ei missean taiauksessa sajsi kl4kea
Suomen Padrin peruskorkoon. Viitekoron
tulisi heij astaa lyhltaikaisen rahoituksen to
siasiallisia kustannuksia. Suomen Pankin
mielestA muuallakin lainsaiedainndssaole\.ia
peruskorkokj,'tkentojen tarkoituksenmukais u u l t a l u l i s i I a r k a s l e l l al a a i e m m i n .
Asinnqjqjaltitto katsoi, ettri viivastyskorkosaannosta ei tulisi muuttaa velkojan etua
heikentden. Nykyinen jaieslelm:i ei ole yritvsten kannalta kohtuuton ia on toiminut
li1'vin. Tapauksissa, joissa sa"auvan perLrsfe
on epeselve ia ioissa on ehkA Vuosia kai)'ty
oikeutla enn"enhaksu velvollisuuden selvid
mista, saattaa koko aialta maksettava 16
o/o:n viivastyskorko olla kohtuuton. Liitto
kuilenkin vasluslaa n)4 tehrJ,]zimuulosehooIuKSla.

KK, PankkiAhrlisLAs ja Pertmistotmtstoj en Liitto korosuvat sita. ette viivastvskorko on sanktion luonteinen korvaus sooimusrikkomuksesta. Tarkoi l u ksena on hl,'vit dri velkolalle
aiheutunul valrinko ia sen lisiiksi vijv:idtyskorko on soDimussaion luonteinen korv;us
sopimusrikkomuksesta.
Pankkiyhdtstgs totesi, etta pankkien luolonannossa Suomen Pankin peruskorolla on
Vhe vfieneve merkifvs. YritvsluoLoissasita
i<aytetaan eniid. valn 6riiideri korkotukiluot,
toj en vttekorkona. Pemskorko ei seuraayleiste korkokehityste eika viivastyskoron medrren sitominen siihen ole tarkoituksenmukaista. Jos viitekorko maareltyisi kaavamai-

sesti tiet]'n viitekoron mukaan, vflvestyskor
ko saattaisi olla alhaisemoi kuin velkoian
luolostaan maksama johonkin muuhun Ui
tekorkoon sidottu korko. Taste aiheutuisi
huomattavat kustannukset lrityksille. Yhdistvs katsoi. etta viivastvskoron maerae ei
voida sitoa peruskorkoon, laissa mezfattylm
muuhunkaar viitekorkoon eika maerattevdksi alemmalasteisilla seedoksi e. ioihin
vaikuttaisivat muutkin kuin velkoialie aiheuruvan va]]ingon mzizi-rziAn
liir ll,'vuiitekijzir.
Myos Perimisfoimistoj en Ltitto ja Luottomtehet
katsoivat. etta tehd\,'t lakiehdotukset eivet
kilta viivestyskoron sad<tiovaatimusta, vaan
olisi useimmlssa tapauksissa muita rahoituslfiteitd
edullisempi tapa rahoittaa toimintaa. Teme vaarantaisi maksuiariestelm d n l o i m i \ ' . u u d e nE. h d o t e l u tm u u t 6 k s e tv a i keuttaisivatkoronlaskentaa Derinnen eri vaih e i s s aj a a i h e u l i a i s i v a in y l q y i s t eei n e m m a n
selvitystyote ja erimielislyksie. Ehdotetut
muutokset merkitsisivet laskuttaville witvksille. perin le t oimistoille. alioikeuksillela t'.iytentoonpanoviranomaisille mittavia investointeja atk-jalestelmiin. Luottomtehet kat
soi, ettaj os viivestyskorkoa halutaan laskea,
sen tulisi joka tapauksessa olla kiintee ja
vahintean Vlloden ajaksi kerrallaan miiailatty
Lain tahdonvaltaisuus
Kuluttaja-asiamies ehdottaa, etta korkolain 2 $:n 3 momentti kumotaan,
'- 1 4 r r P c rko(tavuutta kosjulurrr
Pl^dr4rr
kevaa 2 momenttia sovellettaisiin myos
p a i k j n \ e l a l l i s i l l em y o n r a i n a d nl J o t toon.
KuLuttaja-astamres on lehettanlt oikeusministeriolle eri palkkien kal,ttamia vekakirjojen ehtoja. Niissd kaikissa viivastyskoron
maata on sidottu iohonkin viitekorkoon (esim.
velasta perittavt korko, 3 kuukauden helibor-korko, 24 kuukauden maerAaikaistalletuksen talletuskorko tai Suomen Pankin peruskorko): kaikkien velkakirjojen ehtojen mu
kaan viivastvskorko on kuitenkin aina vahintAzin 16 tai I80l0. Mv0s
Saarnilehto kertoi
-kaikkien
palkkiryhkertol kayneensa lapi
mien velkakirjaehdot ja todenneensa, etta
viivastvskorko oll ehtoien
mukaan seannon'
mukaiSesti yli 16 %0.
Kuluttaja-asiamiehen ja Pankkiyhdistyksen
v:ilillA kdytS,jen neuvotteluj en tuloksena pankien r'r-rodenalussa kAr,'ttoonottamien uusien velkaki4 aehtoj en mukaan viivdstyskorko
on 16 %0. Kuluttaia-asiamies katsoi, etta
korkolain pakottavuutta koskevar saainnok
sen ulottaminen mvos oadrin luotonantoon
siten ainoastaan vahvistaisi nvkyisin vallit
sevan kajnennon.
Kuluttaja asiamies korosd sitA, etta pankkiluottoien osalta viivastvskoron suuruudella
on eri-tyistii merkitystd kuluttajavelallisille,
koska divastyskoron rahallinen arvo on luoton suuruuden takiausein huomattava. Korkolaln perrrsteissa asetetun kuluttajansuo
i an tehostamistavoitteen toteuttamisen kanhalta olisi siten eritt?iin tarkeaa. etta Dankkien luotonanto saarettaisiin korkolairi pahottavien saannosten piiriin.
Myos Saamilehtoj awiLheLn6sonpitivat par rkien eriMsasemaa merkillisena. Wilhelms-
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son huomautti. ette korkolain saatamisen
aikaan kululi aian su oialaki ei koskenut parkkien roimintaa. Laih valmisteluvaih'eessa
pankit lupasivat. etteival ne lule perimden
yli l6 o/o:nviivestyskorkoia. Nykyisin kuluttajansuoj alakia sovelletaan myds pankkien
toimintaan. MydskAzin EU:n saenndksissa
pankkeja ei ole asetettu erityisasemaan.
Pankkien jettemiselle korkolain pakottavien
saenndsten ulkopuolelle ei ole enAA perusteita.
Luottomiehet ei vastusta Dar rkien eriMsaseman poislamista, Pankit oval usein iuopuneet velkakirjan ehtojen mukaisesta viivtistyskorosra.|d ryyqmeet l6 o,o:korkoon.
PankkiAhdi.svs kaLsoi. elle par -dreja ei voi
da riniastaf muihin yriryksiin. iarrl<kien
keskeinen tehtavii on varainhalklnta
ia sen
valitteminen luottoina luotoa tar-vits-eville.
Luoton myonte'rninenon pankkien paaasial
linen luota. Tamdn t akia oikea aikaisellaluoton lyhennyksellzi on pankeille eriryinen mel-kirvs. Jos liorkolain 2 g:n 2 momenriia sovellettaisiin pakottavana myos pankkien luotonantoon, pankeilla ei olisi oikeutta peria
kuluttajan maksuviivastyksen perusteejla lisAkorkoa, vaal] par rin olisi eraennwettava
koko luotto. Pankit eivat ole oerine6t vlt 16
o 6 : nv i i v e s N s k o r k o i a .
Ra.t:oif.stai'kas tus katsoi. ettA mahdollisuus
peria hsekorkoa viivastyksen johdosta on
vaihtoehto velan eraen ,ttdmiselle ia siksi
"
myds velallisen kannalta ktkea.
Kuluttqj aliito piti eraiinnl,ttemisuhkausta
tilanteef ka4iStamisend. iudistuksen jarrr-rttamiseksi. Ehdotuksissa on esitettv ri:ittavet
perusteel uudist uksen jatkovalmiir ukselle.
Satarnilehto huomautti. etta lisakorko ei ole
viivdslyskorko. Myos kuft rttqTa-asidmiestotesi lausunnossa-ar. eltd p;nkit ovat itse
voimakkaasti korostaneet eroa lisdkoron ia
viivdstyskoron velille. Viivasryskorkoa ko!kevien sezinnosten saataminen mvos oarrkkien osalrapakoltaviksi ei vaikurtdisi lfszil<oron perimiseen velkakirjan ehtojen mukaisesti vaihtoehtona luoton irtisanbmiselle.
h)ottomiehet katsoi, ettd ios ylivoimalsen
esteen Iulkinta selvennerAAnpairkkien osalta, tulisi samalla selvittdd sen vaikutus ottolainauksen korkoihin.
3. Velallisen koronmaksuvelvollisuus
tyiiselkkauksen aikana

pankkien

Kuluttaja-asiamies katsoo, etta pankilla ei ole oikeutta peri6 erAdnhrrieelle
saatavalleen korkoh erd odrivd.ni dlkei
seltii aialta silloin, kun velallinen ei ole
voinuf maksaa velkaa pankkilakon takla. Ilmenneiden tulkintaerlmieliswksien johdosta korkolain I0 g:n sairamuotoa tulisi tdlta osin tasmentaa.
Pankkivhdistvs totesi. etta kuluttaia-asia,
miehen asias3a omaksuma tulkinta johtaisi
siihen. ettd panJr"kityonantajanmahdollisuus
kaltkizi tyosulkua heikenddsi, koska lakon
aikana era:inqrville luoton lyhennyksille ei
voitaisi peria hinkaan korkoa. Pankilla olisi
kuitenkin velvollisuus maksaa korkoa nanhki talleru ksille. Saamai[a iiiiivdi korkotulot
voisivatnousta iopa saloihin miliooniin markkoihin. Mvos raioitustarkastui katsoi tasapuolisuu<ien edellyttaven, etta parkki voi
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periii korkoa myds tydselkkauksen alkana
eraent)'viste luotoista. Lakia tulisi telta osin
selke)'ttae.
KuLuttaia-asiamies huomautti lausunnossaan. elta tasaouolisuus on useimmissa tapauksissa hyvin nd.errndistd.. Jos pankkilakko olisi toteutunut esimerkiksi loppur.uodesta 1993. nankki olisi maksanut talletuksille noin 4,6 o/o:nkoron ja perinyt korkoa
luotoista l2-I5 o/o.Kuluttaia, ioka oli kerennyl lainan lyhennysta vafi6n ;aroja talletusI ilille. olisi s:irilyt tain)'l ne lakon ajan tilillAiin
ja samalla joutunut lyhennyksenkin osalta
maksamaan lainan ehtoien mukaista korkoa. Palkki olisi saanul t-aloudellistaetua ia
velallisenasema olisi huonont unuI selviisii.
Ylivoimaista estetta koskeva saa'Ilrroson saadetty suojaamaan velallista ylivolmaisen esteen varalta. Saannoksen tulkinta siten, ette
velallisen taloudellinen asema itse asiassa
heikentyy, ei voi olla perusteltu. Myos Wil
helmsson huomautti, etta saen- noksen tar
koitus on velallisen vastuun lieventaminen
eike arharoittaminen. Teilta osin saanndste
voitaisiin selventaa.
4. Viiviistyskoron

sovittelu

Kansanedustaja Nikulanl'rn. lakialoitteessa katsotaan, ette korkolain 1 1 S:n
sovittelusaainnds on sanamuodoltaal
tar-peel.toman
rajoitetl u ja ehdolelaan.
elle sdainnoksen sanamuoto muutetaan yleisempe:in muotoon, joka vastaa muussa lainsaied:imdsszi noudatettua ki{oitustapaa.
Kulutai aLiittokatsoi. ette sovittelusa,inoksen
uudistamistarve liittly koron tasosta tehtaviin ratkaisuihin. Liito piti sovittelusaiimoksen laajentamista vdlttamattomZirie, jos viivastyskoron tasossa ei voida tehdti muutoks1a,
Saarnilehto huornautti, etta korkolain sovittelusee'Inos on sikdli poikkeuksellinen, ette
siina seadetezin mahdollisuudesta sovitella
lain mukaistaviivastyskorkoa. Sopimukseen
perustuvaa viivastvskorkoa voidaan sovitelia oikeustoimilain 36 S:n nojalla. Sririnnoksen voitaisiin ehka [sate tata sovittelumahdollisuutta koskeva viittaus oikeustoimilakiin.
Wlhelmsson katsoi, ettei sovlttelusaEirndksellii ole suurta kAl,tArndn merkitysta. Ehdotettu sovittelumahdollisuuden laaiennus
saar.taaehkzi Usdtdoikeudenka!'n teid. KI{ ia
T?olivat samaa mieltzija piiivel koko kysymysta marginaalisena.
Asiranqjqjaltttto katsoi, etta viivastyskoron
sovittelu saattaisi olla paikallaan silloin, kun
riitainen asia on ollut pitkli:il vireillA tuomioistuimessa jajutun voittanut osapuoll on
itsekin mydtevaikuttanut riidan slmt]"rniseen
esimerkiksi muotoilemalla sopimusehdot
epaselyiksi.
KKK, PankkiyhdistA s, Pertmistotmtstojen Liit
toja hnttomiehet katsoivat, ettei muutostarvetta ole. Pankkiyhdistys huomautti, ette
ehdotettu mutos merkitsisi velkoiien riskin
kasvamista. Kuluttajar jouruisivat maksamaan tamzin korkeimpina korkoina, rnaksuina ja palkkioina.
5. Muut ehdotukset

Saamilehto on kuulemistilaisuuden -muistiidlkeen
oikeusministeridlle lfi ettdmdsseirin
ossa kiinnirtanl,.t huomiota viele kaht een
korkolakiin Iiirty-vezin
ongelmaan.
Elatusapujen korot

suoritettavan elatusa\,'un osalta katsottaisiin ensin suoritetuksi paaoma ia korot perittdisiin vasta kaikkien elatusioumakiuien
tultua suoritetuksi. N2iLin
korko iouduttaidiin
laskemaan vield kerran.
Tuottokorko

Elat usa'uut poisl et tii n korkolain soveltamisalan piirisia. koska u losottoviranoma-iset
eivdt selviyt1meerkorkojen laskemisesra.Ela
lusapujen pildisi olla ensin maksettavaavel_
kaa. mutia keJdennoss,inej?ievetviimeisek_
sr, KosKa Korkoa ei ole.
Tilannetta voitalsiin parantaa esimerkiksi
kumoamalla korkolain t S:n 2 momentri ia
lis:i:imrillA kauppal<aaren-g lur,.un 5 S::idn
poiJ.rkeussddrLn6i.ion_ka
mukaa.rlm zizirzi"a
loin

Tuottokorko j:itettiin korkolaissa sddntelematta. Myohemmin tuottokorkoa on kuitenkin ryhdj,1ty luomitsemaan l6hes kaikjssa
l i l a n l e i s s a j.o i s s a r a h a a p a l a u t e i a a n .v a i k k a
noudalef ul saennot eivdl so\.ikailil{.iintapau ksiin. Saarnilehroviit (aa ereeseenkorkeimman oikeuden ratkaisuun IKKO I99B:I24].
josr.a.k:iy ilmi joilakin ongelmia ja s),.ri
ri.
mlKsr saanlelv olisi lameen.

Luottomiehet- Ifteditmiinnen
ry:n lausuntokorkolain
muutosehdotuksiin
- Korkolain perusteluissa
korosletaan sita, elle viivzisb/skorko on tarkoitettu velkoKuiuttaja-asiamiehen, kanjalle korvaukseksi niiste mesanedustaja Nikulan 1nn. ja
nelyksislii. joita mal<sunsopi
Helsingin ka upu nginhdlliru"k- mu ksen vasl a isesla myohzis
sen eh-dotuksissa"kalsotaan. tJ,Tniseste hrinelle aih-eutuu.
ettA korkolain 4 S:ssA sAiidetty
ViivAstyskoron on tarkoitus
I 6 prosenLinviivdstyskorkoon
toimia myos sanktiona so\dvallitsevaan vleiseeh korkotatun maksusitoumuksen laisoon ndhden liial korkea ra
minly6nnistai. Ehdotettu 4 %o:n
johtaa ereissd tilanteissa v6marginqali !.iirekorkoonei teylallisen kannalta kohtuuttote sanktiovaatimusta, vaan
maal tulokseen. Ehdotusten
j o h l a i s i l a a i a m i t t a i s e e on s l o mukaan viivzislyskoron mea- velkoienkdvrlzimiseen
vhrend
rzi lulisi sitoa laissa 5ziddet- rahoiiuksen keinona ja vaatyyn viitekorkoon.
rantaisi nair] maksuieriestelYhdlsfksemme ei pldeitarmdn r.akauden
peellisenakorkolain inuutlaKiintea viivastvskorko on
mista aloitteiden mukaisesti.
velkojan. perinrdft rvsten ja
koska nyklrinen laki on loimioike Jslait oksen X'ann"altaselnul ryydy teivAsti.Elinkeino- vempi kuin markkinakoron
elem.in ia viranomaisten nlcmukaan vaihteleva iiiriestelnette\,'tavat j a atk-j ii rj estelmrit
me. Viivesryskoronm-uuiramion rakennettu tukemaan nvnen vaihluvaksi edellvtre
isi
kyisla kiinte€ie viivesfusko-r- laskuttajilta, perintzitoimistoilkoa, jonka myos kalsalalset
la ja viranomaisiltahuomattaovat omatrsuneet.
r.ia atk-invesrointeiaia loisi
Vetoaminen viivastyskoron
sita kautta myos irht6tskunliiallisuuteen, verrattirna ranalle suuret kustannukset.
hoituksen markkinahinta:rn.
Ehdolettu muutos vaikeutlaiei ole kestdvEiperustelu. Sen si koron laskemista perintakymmenen vuoden aikana,
keLju n kulussa ia aileuttaisi
jonka korkolaki on ollut vornykyiste enemmZinselvirvswomassa, on 16 %o:nviivdstvstzi ja sekaannuksia osipriolkorko ollut myosedullistayiei- ten kesken.
seen rahoituksen hintaal verMikzili viiv:istyskorkoa katrattuna.
sotaan aiheelliseksi laskea. sen

1. Viivdstyskoron
mddrii

tulisi ioka tapauksessa ol1a
kiinted ja vziliintaal r.rroden
ajaksi kerrallaan m:ieirzltty.

2. Lain
tahdonvaltaisuus
Emme vastusta esitettya korkolain 2 $:n 3 momenlin kumoamista, ioka poistaisiDankkien erikoisaseinar sdeiirnos
ten pakotta\,'uuden suhteen.
KAsitlzksemme mukaal pankit ovat usein vapaaehtoiSesti
luopuneet sopimuksen mukaisesta oikeudestaan ja q,1'tyneet 16 o/o:nkorkoonl

3. Velallisen
koronmaksuvelvollisuus

pankkien tytiselkkauksen aikana

Jos ylivoimaisen esteen tulkinla selvennerdiinpankkien
altolainauksen osalta. tulisi
samalla selvittAA sen vaikutus
myos ottolainauksen korolle.

4. Viivdstyskoron
sovittelu
Korkolain 1I S:n sovittelusridnnoksen muuttaminen on tarpeetonta, koskajo ny't voidaan
tarvittaessa soveltaa yleistA
oikeusohjetta oikeustoimien
sovittelusta ja kohtuullistamisesta.
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Nimimerkki
Conrad Maximus

Luottopiitillik
konnina
Kiusaus kiiy ylivoimaiseksi.
miettii usein vliDainoinen napatessaan ptrliai iltapiiiviikahvinsa h6ysteeksi. Maailma on
tawrna houkutuksia i a rahaan
liiityvet kuutuvat va6.rallisimpienjoukkoon. Jokainen meistA on rehellinen ia luotettava ios ei kiusauksia satu tai tarkoituksella saateta kohdallc.

Petollista
luotonantoa
Julkisuudessa on viime aikoiolisi edellyttAnyt. Kun tappio
na varsin vAhein kosketeltu
tulee. myynti- tai luottopeelepArehellistri tavaraluotonanlikk6 saa esimiehiltaiin toruia.
toa, pankkien toimintaan on
muttei muuta. Salaisen oiotaasen Duututtu kohta kvllzis- vision hdn on -io vastaalottatSrmiseen asti. Luottoniiehet
nut ostaialta.
VielAkin suuremDia surrlry:n piirissekedn ei asiaa ole
ainakaan julkisesti pohdittu.
mia voi itselleen kalastella. TeViime \,'t-ronna Luottolista-lehhom54ie saa anteeksi muhkedesse Nina Lappalainen si-"rr- ankin I appioka upan. sillii hZin
si asiaa pridkirj oituksessaan
on yhti6lleen korvaamattoman
kertomalla ku inka suurissa taarvokas. Taistelee menestvkloushuijauksissa oli eparehelselld markkinaosu u ksista" ia
listen Iiikemiesten ia pankin
tekee katteellista kauppaa.
henkilokunnan I iseii<si'muka- Anteeksiantoa ei ehkA tulisi
na myos rahoitus-, talous- ja
mikzili havaittaisiin luottotaDluottopziAllik6itA. "Tilaisuus
pioon paiityneesld suurkautekee varkaan" totesi LaDDa- pasta koituneen myfr€ille pirarnen.
meela rahaa tai viihdykeltd.
Olisi kiinnostavaa, vaikkei
hauskaa, tietAA moniko tavaValvonta
ral uoton mvontaia m\"VTltipArillikko tai tr-rotto"oaailittti. on
varjelee
jaellut haltuunsa uskottua
Asia iatetaen mielellzizin siloma isu utta ehdoin tahdoin lensd-usein senkin takia, ettei
loysdkeitisesti, kuten pankinryhdytteiisi ep.i.ilemazin myos
johtajat rahaa.
myJlzin esimiesta ja niin edelTodennrik6isesti tavaran
leen. Aiheettomilta svr.tdksil td
"iakaminen" on tekiidlle suhpuolustautuminen ori vaikeaa
t"eellisenvaaratonta] Mvdnneia katkeraa. OikeuskrivtArrtAAn heikolle asiakkaa-lle tavai66mme liittwei tdrkeii oeriaaraluottoa hiukan normaalia
te on kuiteni<in hlvri miristaa:
enemmdn ia mahdollisessa
mieluummin
aniretaan konkonkurssisia xrn-ataan luotnarr kuueskella vapaana kuin
l"oLappio.Niitfizin saltu u. Vzi- syy4tomiiLnvirua kahleissa.
IistA luottopAiillikkd vetee pieTavaraluotonannon ve:irinnen vstrivdnlah'ial.
kaltdksia eijulkisuudessajuuA-stetta tehdkkaampaa on
rikaan kasitelle, silla todistaantaa uudelle tai vanhalle konminen on vaikeaa ia ennenkurssin partaalla roikkuvalle
kaikkea saattaa witvksen huoasiakkaalle tavaral uottoa vaiknoon valoon. Osaliaan mvos
kapa kaksinkertaisesti mite
kavahdetaan leimaamasta tre rtavanomainen huolellisuus
tya ammattikuntaa epziluotet-
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lavaksi. Luol lomwnu tarvitsee monasLi paljon vailjemmat
Duitteet toimiakseen tehokkaasti, kuin esimerkiksi rahaluoton mydntdrninen. Asiakassuhteet muodostuvat oakostakin usein yst:ivyydeksi ja
mihin vedetaan raia normaalin kestiystAr,lyden ia lahlonnan viilille? KukaDa meiste
kiviA heittelemAdn...
Tiukempi valvonta, sekA
jei4'estelmienja menettelytapaohjeiden laatiminen sdeist,iisi monelta ikzivziltii. Ken ei
ymmiirrZi, ettzi niskaan hengittemella turvataan myds
hdlen etuaan, taitaakin olla
niitd hzimZiLrAhenkiloita.ioista edellii on puhe. Sitepaitsi
omaantuntoon ei ka.nnata luottaa, sen vaimentaminenhan
key pelestyttavAn helposti.
Valvonta on mydnteinen asia
valvottavan kalnalta: ei satu
kiusauksia, eikzi tule turhia
jAlkipuheita j a epzinyjri.
Tv6huoneeni seinala on
liihes tuhannen markan arvoinen taulu. Vastaanotin sen
kursailema t ta asiakaskAynnin
yhteydesszi riskiyrityksen toimitusj ohtajalta. Kun kerran
tahtoivat hyviiA hyvyyttiiLnsii
antaa ilman laka-aialuksia.
Muutaman viikon- nAzistzi
ikdiiLnkuin kiitokseksi ibuduin
trattaamaar y'ritysta. Taltyy
myontae, ettei se ihal mukavalta tuntunut.
Kaiketi olisi
paras pidatteylyei kaikista
"suosionosoituksista" -ia niiin
v:ilttvei mielioahalta.

Tietoperintfl Oy

Oik.kand. Jyrki
Lindstriim on nimi
tetty iohtaiaksi ia
johloryhm5n jasaneKSl VaStUtlalLlee

naan oikeudellinen
perintA. Lindstrom
on aikaisemmin toiminut mm. Tietoperintd Oy:n lakiasi
at-osaston osastoptizillikkonei.

KTMMiikaHelenius on nimitetty
mlTntineuvottelljaksi vastuualuee
naan lrunais Suomi.

Varatoimitus
johtaja
T i m o
M e k i
tziytti 10.O7.1994 50\.uotta. HZirI on toimlnut
Luottomiehet - Kreditmdnnen ry:n puheenjohtajana vuosina 1991
1992. VuodenLuottomieheksl hAnet valittiin
vlronna 1993. Teillii hetkellZi hzin on yhdis['ksemme Lakitoimikunnan
puheenjohtaja.

FECMA:n
Limerick seminaari
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BBAJaakko Syrjiinen on nimitetty
rnyyntineuvotteli
jaksi vastuualueenaan Kaakkois
Suomi.
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Suomen Perimistoimistojen liiton hallitus hy'veiksyt 72.4. 1994 Asiakas
perinnan jasenanomuksen.
Jeseneksi pAAsvn
edellytyksiA ovat min.
korkealuokkainen perin-moittAalan tuntemus,
teeton eettinen kayttziyt1.minenja kunnossa oleva talous.
Asiakasperinta on toi
minut markkinoilla kevziAstzi1990 ja saa','Lrttanut vankan aseman perintzialalla.
Toimitusiohtaiana on
Nils Wecksfriiml

I
I
I
I
I
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peruutettiin

Irish Institute of Credit Management
oli tehnyl paljon tyotzi jzirjestzirikseen heihakuuin ahissa Fec-manseminaarin Limerickissd. Seminaari
j ouduttiin kuitenkin peruuttamaan,
koska ilmoittautumisia oli tullut liian vdhAn kesdkuun alkuun mennessa. Suomesta seminaariin olisi
jtilleen kerran leihtenyt edustava
joukko, mutta Ranskan ja Englannin edustus oli huomattavasti odotettua pienempi. Perusongelmana
tuntuu naissa maissa olevan se, etta
maiden omat seminaarijArjestelyt
jiittzivzit Fecman varioon, niin ettei
jAsenisto vdlttAmrittA edes saa informaatiota Fecman tilaisuuksista. Vahinko, Fecman iatkoa mietitriAn sitten Helsingissa;samanaikaisella risteilyllzi Luottomiesten kanssa.
Ulkomaantoimikunta.
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