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Miksi teollisuus ei
investoi

Teollisuustuotanto on kuluvana r''uonna koke-
nut huiman kasr,un. mutta teollisuuden inves
tolnneissa ei juuri ole o1lut hurraamista. TAnd
vuonna on kuitenkin teollisuudessa tehtv in-
vestoinl eja enemmdn kuin neljzin?i edellilenii
\,'uotena.

Vuosina 1960- 1990 Suomessa investoitiin
keskimAririn kolmannes bruttokansantuottees-
ta. Se on enemmdn kuin missAdn muussa teol-
lisuusmaassa.

Suomihan on nyt saanut vihdoinkin avattua
suomalaisten tuotteiden markkinat maailmalle
ja tavaraa menee kaupaksi niin paljon kuin
ehditAAn valmistaa, mutta kasr,.un esteeksi on
tullut teollisuuden tuotantokaDasiteetti seke
omien Daaomien vdhws.

Suo-messa teollisriuden tuotannon voimak
kaaseen kasvuun niihden yritykset tekevat in-
vestointeja tAllaikln hetkell?i vAhAn. PAAsl'yrA
tAhAn on varmasti eoavarmuus tulevaisuudes
ta. Todella huonot alat ovat niin tuoreessa muis-
tissa. ettA yriqrksissi[ ei uskalleta aloittaa uusia
in\.estointeja, ei ainakaan lainarahalla.

Vielzi r,lime ruosikvmmenen lopun korkea-
:uhdan teen  a i kaan  v r i l ykse l  i nvas lo i va l  vo i -
makkaasti r-elkapdiiomalla. N1t on toinen AAni
kellossa. Yritlrksissa pyritean val].vistamaan ra-
hoitusrakennetta niin. etta ne eivd.t olisi niin
helposti haavoittuvia ulkopuolisista tekijoista
esim. lainoien koroista iohtuen.

Teollisuus on myos odottavalla kannalla
Suomen EU kvsr..rnvksen suhteen. Se haluaa
ensin nAhdii menndanko EU:n mukaan vai ei.
Yrltyksissehan ollaan valtaosin sitA mieltA, ettA
mukaan olisi mentava. Niissa toivotaan liitt\,-rni-
sen luovar mukanaan mm. Suomen talousoo
litiikkaa n ku ria ja pil kejzin I eisy)'l t d. Eu roolian
Unionin jasenJ,yden katsotaan myos paranta
van suomalaisten yriq/sten kilpailukykya.

Mikko Kallankari
Paatoimittaia
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Ki{oittajien lehdessa esittAmat mieli
piteet ovat heidan omiaan eiv:ilkai silen
valttamaile edusla yhdistyksen kantaa.
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15.9. 1994

Yhdistyksen jAsenkokous oli
kutsuttu koo11e Ravintola Si-
pul i in.  Paikal le saapuikin v i i -
tisenkymmentA yhdistyksen
edustajaa. Satoi kaatamalla,
mutta Banketti-salin tunnel-
ma o1i lAmmin, kun luottoys-
taiviitj a -tuttavat tapasivat syk
sJm ensimeisessA kokoukses-
sa.

Yhdistyksen varapuhen-
johtaja Helena Pahlman ava-
si  kokouksen loivottaen ie
senet tervetulleiksl ja esitellen
kokousaiheen seka alustajan
Helsingin Kaupungin Velka-
neuvontayksik6stA. Velkaneu-
voja Henri Jantusen esifrk-
sen aiheena o1i yksityisen ku-
lut  ta jan velkajz i{eslely ja hi i r r
r.alotti aihetta asiakkaan eli
r.elallisen kannalta. Puheen
Vuoro herdtti runsaasti l ,sv
m] ' ks id .  o l i \  a r  han  pa  j ka  l l a  o l i -
jat valtaosin ns. \'astapuolen
edustaj ia.  Henri  Janhusen
puheenr''uoro on esitetq/ toi-
saalla tassii lehdessA.

Mu ina  as io ina  l ue l  t i i n  yh
distyksen u usien jesenlen ni-
met sekA ka)t i in lepi  Luol lo-
paiven k oko u sj zirj es lelyj 2i . La
kiroimikunna n edustaja Timo
Miiki kAytti puheenvuoron,
iossa hAn valotti valmistellla
blevan Perimdlain etenemis-
te.  Oikeusminister ion tyoryh
man miel  in l  o tu l lee valmisl  u I  -
tuaan lausuntokierrokselle,
jolloin myos yhdistys paasee
esittemedn kanlansa lain si
saltoon.

Iitapalalla keskusteltiin va-
paamuotoisemmin mm. velka-
jArjestelylain mukanaan tuo-
mista epi ikohdisl  a ja ongel-
mista, joista takaajien asema
ja harkinnanvaraisu u s eivat
nle rrAh Ai qcrnniA





P A L S T A
Valvontaa vai
itsekontrollia

Talousekimiin hulluj en r,rrosien j eilkeen
on aivan ilmeisesti syntynyt ytra ti-
sArinffvzi:i tawetta valvoa witystalou-
den piirissA tapahtuvaa 

- 
toimintaa.

Pankkeja valvotaan. vapaata kilpailua
-v al.u otaarr, kulutta) ansu ot aav alvbt aarr .
tietosuojaa valvotlan ja iryt on perus-
teilla kohkurssiasiamieheir virkh la vi-

Toisaalta pitaiisi siis valvoa ja kiris-
tAA szizinnoksiti, mutta toisaalta taas
ainakin tavaraluotonantajan etua o1-
laan pahasti loukkaamassa poistamal-
la erd"std erittAin hwAzi, tehokasta. no-
peaa ja hinndlaah edu)))sta periniD-
keinoa eli tratan keftda yritysperin-
nAssA. Velallisen asemaa ollaan ikAZin-
kuin helpottamassa jajulkisen maksu-
hiiirion valvovaa roolia mitAtoimAssA.
Tratan tehohan on suurelta osin pe-
rustunut mahdoll isu uteen iulkistaa se
protestoinnin kautta ja tefta julkista-
minen on toiminut ikAiinkuin "naapu-
rikontrollina". Ei ole haluttu tehdAv':izi-
rin, kun siitii on aiheutunut maineen
menet5rst:i ja luottohanojen sulkemis-
ta.

Tratan kAytdn lopettamishankkeet
ovatjo ilmeisen pitkeiLlli. Parempi vaih-
toehto olisi ottaa tratasta sAAnn6kset
lakiin tai sAzitriaiA sen kziytostA asetuk-
sella, kuin lopettaa se. Kenenkohd.n
etua tiimiin tavaraluotonantaiia hwin
palvelevan perin t"Akeinon mafidolllnen
lopet"taminen palvelee? Vai onko joku
erehtynyt protestoimaan v5Arzin yri-
tyksen tratan?

Ne jotka perivAt saataviaan tehok-
kaasti eivAt ole rikollisiavaan witvksiA.
jotka yhAkin tyollisteivAt ja ovai ilman
tehostettu a valvontaakin hoitaneet vel-
voitteensa yhteiskuntaa, tyontekiioi-
teidn, asiakkaitaan ia saam"amiehiS.zin
kohtaan.

Anna-Maija Urpelainen
Puheenjohtaja

rasto, ioka valvoisi konkursseihin liit-
tvvia [aillisuus- ia laittomuusasioita.tyviA laillisuus- ia laittomuu sasioita.
TzimAn lehden oilstoillakin on kaivat-TAmAn lehden palstoillakin on kaivat-
tu valvontaa, ldhinnA perintatoimisto-
jen valvontaa ja valvqIvojaksi on ehdotet-

stiimme Luottomie-tu yhteistii yhdist5rst6mme Luottomie-
het ry:tri. Ehdotus lienee vain heitto
ilmaan keskustelun herAttAmiseksi,
sillA mielestAni on aika selvriui, ettA
yhdistys ilman palkattuja toimihenki-
l6itA ei kykene moista valvontaa suo-
rittamaan.

Kun vhdistvksenKun yhdistyksen jd senkenttA koos-
tuu tavaraluotonantaiien. perinteitoi-
mistojen. luottotietotoimi stoien. rahoi-mistoien. luottotietoto ojen, rahoi-
tusyhtioiden, luottokorttiyhtioiden ia
parikkien edustaiista. olisi aika outoL.pankkien edustajista, outoa,
ettA ytrdistys alkaisi valvoa yhdenjri-
senryhmAnsA toimintoia.

Toisaalta voisi ajatelia, ettai niin ikA-
vrizi kuin se onkin, on yhteiskunnas-
tamme ja sen eri osa-alueilta kadon-
nut luottamus ia ehkZimoraalikin, kos-
ka,kaikkea pit:iisi valvoa. Ylenpalttisel-
valvontakoneistot maksavat ia niillA
on taipumus muodostua i tseis-arvoiksi
jajopa pitkain pA:ille kormptoitua. Aika
ajoin on her:itelty keskustelua yntys-
toiminnan etiikaita, mutta kesfusti:lu
on kuihtunut alkuunsa.



Erkki K. Laitinen, apulaisprofessori
Laskentatoimen laitos
Vaasan yliopisto

YRITTKSEN RISI{IN
MITTAAIVIISEN PITAA
PERUSTUA TIETEESEEN
Suomessa elettiin oitkAiin sel-
laista aikakautta, irttei luotet-
tavien riskimittareiden kehit-
tamiseen tuntunut oleval tar-
vetta. Luotonantai ien luotto-
tappiot jaiivet varsin pieniksi
vaatimattomiakin riskinarvi-
oint imenel elmie keytt  emzi l lA.
Professori. piiiijohtaja Aatto
Prihtin ansiokkaassa veitds-
kiriassaan \,'uonna 1975 esit-
teme Z-luku oli niilii harvoia
todellisia riskimittareita. ioita
oli kiiy.tettiivissii.

Luotonantai at havahtuivat
kuitenkin lamin krmnvksellii
ia varsinkin sen aik-ana-. Suuri
osa luotetuistayrityksisl e pal-
jastui riskiJ,'rityksiksi, joiden
rahoittamista olisi ollut syytZi
vzi{ttazi. Riskinarviointi oli kui-
tenkin ol lut  puutteel l ista.  jon -
ka lisAksi r.,rnoiirist6stA tule-
vat uhkat toteutuivat vaikeim-
malla mahdollisella tavalla.
Tilannetta ei voinut enAii oe-
lastaa, mutta toivottavasti se
opetti meille jotakin: luotetta-
va riskinarviointimeneteimd on
luotonannon viiltt2lmatdn aou-
valne.

Apulaisprofessori Erkkl K.
Laitinen ja tutkijaArto Suvas
ovat vhdessa kehittAneet ns.
F- todennAk6isyyden, joka on
iatkuvassa seurannassa osoit--tautunut 

ooikkeuksellisen luo-
tet tavak-si  r iskimi t  t  ar iksi .
TAmii mittari oerustuu tieteel-
liseen kehitysty6h6n. jota esi-
telleen lvhvesti tzisse arUkke-
llssa.

Mistii riski syntyy?
Kun riskimittaria ryhdy'tean
kehit Uirnzidn, on ensimmdisek-
si mielitteve. mita riskie plri-
teen mill"aamaan. Riski voi-
daan mearitelki esimerkiksi
),'rityksen riskiksi joutua kon-

B

a a  a a

kurssiin, saneeraukseen tai
vakavaraisuuskliisiin. Meari -
telma vaikuttaa suoraan sii-
hen, mikd mallin kehittAmi-
sesse oletetaan selitettavailksi
ilmioksi ia siihen. minkA ilmi-
6n ennu-stamiseen mallia voi-
daan kAy'ttAA.

F-todenn:ikdisvvs on kehi-
tettv mezirituimAilh mittauk-
serrkohteeksi sen todennAk6i-
slys. et te yritys ei pysty selviy-
tymaen maksuvelvoitteistaan
normaalein menetelmin. TiimA
tarkoittaa site, etta tiissii ti-
lanteessa yritys voi esimerkik-
si ioutua konkurssiin. sanee-
rairkseen tai selvitvstilaan,
kokea maksuhAirioitd. ioutua
ottamaan vakautetun "lainan

tai joutua myl'rniiiin poikkeuk-
sellisesti kalttdomaisuuttaan.

Kaikki niimA taoaukset ei-
vet suinkaan johda yrityksen
toiminnan loppumiseen. Ne
merkitsevAt kuitenkin sitZi, ettii
l,'ritys on joutunut rahoituk-
sellisesti ooikkeuksellisen vai-
keaan tilanteeseen. joka pitiiA
ratkaista poikkeuksellisin me-
netelmin tai toiminta el voi i at-
kua. F-todenndk6isws miitaa
siten vritvksen rahoiiuksellis-
ta toimintakvkvA. Sen aika-
iiinne on noiri virosi eli se mit-
laa vaikeuksiin ioutumisen
todenniikdiswttd- seuraavan
vuoden aikani.

Yr i  tvs aiau [uu vaikeuksi in
yleehsii sieuraavart prossessin
seurauKsena:

1. Kannattamus on heikko tai
kasm liian noDea

2. Tulorahoitus lieikkenee
3. Rahoitusomaisuus piene-

nee
4. Ulkoouolisen rahoituksen-

tarve kasvaa

5. I-yhyt- ja pitkiiaikaisetvelat
Kasvavat

6. Tappiot sydvat omaa pea-
omaa

7. Vakavaraisuus heikkenee
8. Takaisinmaksukyky ro-

manfaa
9. Maksuvelvoitteista ei selvi-

te
Yritysriskin syngrminen on si-
ten dlTraaminen orosessi. Suu-
rin osa riskiii mittaavista mal-
leista Derustuu kuitenkin }'ri-
tvkseri tietvn hetken tilannet-
tl kuvaaviin (staattisiin) tun-
nuslukuihin. F-todenniik6i-
slys on menelelmA joka oltaa
riskin arvioinnissa huomioon
myos prosessin, mikii paran-
taa mittauksen luotettavuu t-
ta huomattavasti.

Riskin mittaamisen
perusulottuvuudet

Riski ioutua rahoi tuksellisiin
vaikeriksiin edelki kuvatulla
tavalla toteutuu, kun yritys ei
saa katettua rahoitustarvet-
taan normaaleilla menetelmil-
le. RahoitustarDeen kattami-
seen vaikut laa' nelja tekijee.
Ensi mmdinen n:iiste tekijois-
tA on tuloratroitus, joka perus-
tuu tulojenj a menoj en erotuk-
seen. Mita enemmAn yrityk
sellii on tulorahoitusta, sitii
vAhemm:in sillA on riskie ai au-
tuavaikeuksiin. Tulorahoitus-
ta voidaan mitata esimerkiksi
wilvksen rahoitustuloksella tai
kaJsavirralla.

Toinen rahoitustarDeen
kattamiseen vaikuttava t-ekiia
on rahoi t-usomaisuus. jotavoi-
daan kiiy4tAA satunnaisen tar-
oeen kattamiseen. Yritvksen
iahoitusomaisuuden klytto-
kelpoisuus rahoituslahteena
riippuu sen likviydestA eli ky-



q/ste muuttua rahaksi. Yri-
tyksen likviditeetti:i mitataan
usein esimerkiksi tunnuslu-
r,rrlla quick ratio, jossa rahoi-
tusomaisuus suhteutetaan lv-
h14aikaisiin velkoihin.

YritVS voi mvos kattaa ra-
hoitustarpeensa lisAzimzillei
nettovelkoiaan, ios siihen on
mahdollisuuksid. Name mah-
dollisuudel perust uvat lzihin-
nA yrityksen vakavaraisuuteen
eli omaisuuden arvon ia entis-
ten velkojen erotukseen. TAtA
erotusta aryioitaessa on eri-
tyisen terkee mddritellzi omai
suuden arvo oikein, koska ra-
hoituksen saatar,rrus Derustuu
sihen. Vakavaraisuus on kes-
keinen riskiin vaikuttava teki-
jii, jota mitataan usein omava-
raisuusasteella.

Neues ja viimeinen katta-
miseen vaikuttava tekiiA on
oman pedoman l isevs, ioka
riippu ri yrilyksen niahciolli-
suuksista l6ytzizi lis:iA oman
paaoman ehtoista rahoitusta.
Tzitzi mahdollisuutta on Vleen
sA vaikea mi lata l i l inDeeros-
tietojen ar,rr]la, joten se aine-
u tlaa malleissa virheluokituk-
sia.

F-todenniikdisvl'teen eli F-
lukuun sisAltyvrii 

-kolme 
en-

simmAistd staattista perusu-
lot l ur,uut la: r ulorahoitus, tikvi-
diteetLija vakavaraisu us. Nd.is-
le syn t}y F-lukuun ns. staat-
tinen perusmalli. ioka s!,nny'1-
lee riakin mittaainiselle siszii-
sen johdonmukaisu uden. Ris-
ki muuttuu ndjden perus(eki
joiden muuttuessa- F-lur,'un
yhte!,1een on mvos luotu mah-
ilolli!uu s mzi2iritelld omaisuu-
den arvo eri tavoilla sy6trolie-
tona.

Miten mittari
kehitetiiiin?

Ensimmd.inen vaihe riskimit-
tarin rieteellisessa kehittemi-
sesse on valita malliin muut-
Iujat. joilla edellA mdzintelty:i
riskik€isitettzi selil erzizin. Tdr-
keata on se, el re malli sisziltAa
edel la esi tet ] ' t  perusl  eki iz i ( .
mul la ei  l i ian monta muuttu-
jaa, koska silloin mallin kAyt-
tokelpoisuus heikkenee. Sobi-
va muuttuiien meerai on 3:5.
F-luku perustuu muutamaan
tunnuslukuun, iotka mittaa-
vat perusulottuvuuksia.

Toinen vaihe on valita ai
neisto, jonka pitziei olla mah-

dollisimman laaja ja edustava
siten, ette siine ovat edustet-
tuina eri toimia_lat, eri koko-
luokal ia eri aianiaksot. F-lu-
vun kehit tamiles-sd on kdvrer-
ty noin 5O0 )'rityksen aineis
toa, joka muodostuu suurista
ja pienistzi eri toimialoien Jrri-tyksista. 

joista osa on'tehnyl
donkursdin.  Yr i tvsainersr0
kiisittAei 5- 1O r,rroddn aikasar-
j oj a yrrtyksistri eri aj arrj aks oil-
ta.

Havaintoaineisto kannat-
taava-litavastinpareittain. kos-
ka se viihentAh mallin esti-
moinnin harhaisuul la.  Teme
tarkoittaa sita, ette valitaan
kullekin riskivritvkselle vas-
taava terve frri-tvs, ioka on sa-
malta toimialalia ii samanko-
koinen. F-lul'un kehitternises-
se kziy.letry aineisto on kereitry
rata tavata.

Trirke:itA on myos se, etta
aineisto jaetaan estimointl- ja
testiaineistoon, iolloin tulos-
ten yleisp. i tewyltd voidaa n
a;wioida. Mal l i  est imoidaan sr-
len toisesta aineistosta kuin
missd sen toimintakvkv:i arvi -
oidaan. Tzillii iavalla mvos F-
lu v.r-rn roiminrakyky on [estat-
tu.

Testiaineiston pitae olla rilt-
vevan tuoretta. iotta mallin
vanhentuminen iroidaan ha-
vaita. F-Iukua testataan iat-
kuvast i  uusi l la aineistoi l la ia
mallia u udistelaan t arvittae-s-
sa. Perusl eellisemman pdivi
tyksen kohteena F-lukuun pe-
rusluva malli on kerran vuo-
dessa.

Kolmas vaihe mittarin ke-
hittamisesse on valia menetel-
me, iolla se estimoidaan. Ta-
valliiin menetelmzi on pilkaiein
ol lut  erot telua nalwsi ,  ioka
v a a  l i i  k u  i t e n k  i n -  i a s k " a i t a
tilastollisia ominaisuuksra
muuttujilta (esimerkiksi mul-
tinormaalisuus). Viime aiko-
jen suosituimmaksi menetel-
mAksi on noussut logistinen
regressioanalWsi, ioka perus-
tu u logisuseeir-[ekdponentiaa-
liseenl iakaumaal.^

Logistinen malli ei vaadi
y htei  

- raskaira 
olel  tamuksia

kuin erotteluanalwsi ia se loi-
mi i  usein luotet tdvanimin. Se
tuottaa I ulokseksi rodennekoi-
syyden. jolla mitartava ilmio
lapah luu .  F - l uku  pe rus l  uu
juu ri sellaiseen menetelmzien,
jonka avulla todennzikdisyys
aiautua rahoir uksellisiin vai-

keuksiin voidaan arvioida.
Viime\,'uosina on riskirr:rr-

viointiin sovellettu mvos ns.
eloonjdemisanalyysiA la her-
moverkkoanalJ0rsia. Eloon jdzi -
misanall'r,rsi ei 

- 
ole tuottdnut

kovin rohkaisevia tuloksia kun
taas hermoverkkomenetelmA
on erityisen lupaava. Se ei ole
kuitenkaan kovin selvAsti voit-
tanut muita menetelmie testi-
aineistoissa, vaikka estimorn-
tiaineistosssa sen suoritusky-
ky onkin ollut paras.

Loppujen lopuksi on todet-
tava, ettei estimointimenetel-
mA ole ratkaiseva tekiizi mallin
luotettaluudelle, vaan mallin
perusajatus eli idea. F-luku
perustuu uuteen ideaan ns. 2-
tasomall ista. iossa vhdisl eriiin
tietylla tava'lla p-erinteiseen
staatt iseen mal l i in dvmaami
sia ominaisuuksia.

Mite jee
ulkopuolelle?

SelvAd on, ette malin ulko-
puolel le ie iz i  a ina leki io i te,  iorra
ei kveta-sel i ttzimeei. Jos' esi-
merksi konkurssiriskia pj,'ri-
tadrl ennustamaan vain rahoi-
tusl  uloksel la.  ei  mal l i  to imi,
silla se ei huomioi witvsten
vakavaraisuutta ia lilviditeet-
tia. Yritys selviAd heikostakin
tulorahoituksesta. ios sil1A on
paljon rahoitusomaisuutta tai
hyv: i t  mahdol l isuudel l isete
velkojaarr.

Jos  ma l l i  s i se l t ee  va in
staatt iset  persulol  I  ur,r , rud e t .
j ziei sen ulkopuolelle dymaami-
nen prosessi, ioka iohl aa \,Ti-
rvksen vaikeu-ksiinl Dvnariii-
lial mukaanottamineri malliin
ei  kui lenkaan ole helppoa, s i l
ld. se on niin monilafioinen il-
mio, el le i  se tule tavanomai-
sessa estimoinnissa tilastolli-
sesti merkitsevdksi ia iAei sr-
ten mallin ulkopuoltillel

F-lu','ussa timA on ratkars-
tu siten, ettzi perusmalli muo-
dostuu staattisista ulottu-
vuuksista, mutta siihen on li-
selry dynamiikka (prosessi)
erillisillA efekleilki Iidi lld t. Tai-
laisia efektejA ovat esimerkik-
si vaara llinen kas'"rr j a kasl'un
epdtasaisuus. Tzillh tavalla
mallin peruslogiikka on pVS
ry1ry seiM rzimden. mutra ;ii-
hen on saatu dynaamisuus
muKaan.

Taste huolimatta F-lur,rrn-
kin ulkopuolelle jzizi tekijoitA,



joita pitaa arvioida intu itiivi-
sesti, mik?ili ne ovat Uedossa
lesimerkiksi mahdollisuudet
oman paaoman [seamiseen).
Yrityksen todenlZikoisyys j ou-
tuavaikeuksiin (F-todenniikoi-
syys) saattaa esimerkiksi olla
65 o/o, rnikA viittaa suureen
riskiin.

Jos kuitenkin tiediimme,
ettii vritvkselld on rikas omis-
raja. -loKa va.rmasu sr-lorttaa
witvkseen lisiid rahaa oman
beaoman ehdoin. on riskiar-
irioLa ko{attava alaspii.in. Tiis-
sA tilanteessa voidaan todeLa.

ette vritvksella saattaa olla
rahoitulisellisia vaikeuksia.
mutta ette se selviaa niistii.

Miten yritysten
riskisyys on
kehittynyt?

F-luku tarioaa erinomaisen
apuvdlineeir suurten yritys-
joukkojen riskislyden arvioi-
miseen. Liitteenii olevassa ku-
viossa on esitel ty. miten yri-
tysten riskislys on kehittynlt
\.uosina f 989- f 993 yritysjou-
kossa, joka sis:iltyy Balance-

Collsultinq Ov: n tietokantaan.
Kuviosta n'rifiaaein mvos F-lu-
vun arviointiasteikko erin-
omaisesta kriisiin.

Kuviosta nahdaen, etta
lama on vaijst]'rniissii ja kriisi-
witysten osuus on selvAsti pie-
irerin'nvt vuonna f 993 edelli-
seen vuoteen ver:rattuna. Sa-
malla erinomaisten ja hyvien
Jrritysten osuus on noussut yli
puoleen kaikisl a vritvksistii.
TastA huolimatta ollaan viele
kaukana moden 1989 tilan-
teesta. Riskivritvkset ovat tul-
leet iiiiidriksi:en.

KAIKI{I YRITYKSEI
Yritysten rahoituksellisen riskislyden kehitys 1989 - f993
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I pnnronro*rt*JArrwA I rryorrrlvlJAvlilTTAvA ! os**tot"o l**ost

WOSI ERINOIIAIIiIENHWA IYDITTAVA VALTTAVALIEVA RISf,I RISKI SI'IIRI RISIII KXtrSI finEENSri

r989 23r r62 58 4 L l o 1 6 16 13 553
1990 236 r94 88 77 26 46 36 37 740
1 9 9 I 229 174 85 7 l 39 60 I D 103 838

1992 317 193 r12 86 40 8 1 100 r82 I  1 1 I

1993 242 150 75 58 28 44 30 85 7 1 2
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Intrum Justitia
European Team selvisi
Whitbread 93 /94 kisasta
lflhes voittajana.
Hiintiip iiiihiin sijoitettu' buroopp o,lo,inen sopp a"
seluisi ued.onlgiijien masennukseksi toiseksi.
Siloifus ei tullut ilmaiseksi, eikii eliimii tiissii
kisassa ollut ruusuilla tanssimista. Silfi
European Tearn piti pintansa ja osoitti ettii
eurooppalainen ghteistgii ko,nnqttq.a!

Whitbread Round the World
Race 1993/94 pezi l ry i  keszi
kuussa Southamptoniin, Eng-
lantiin. Maalilinja o1i sama
kuin 1:ihto1lnja. josta veneet
starttasivat s]yskuussa I 993.
Silloin oli vain aa\ristus. mita
nAmA yhdeksen kuukautta
toisivat tullessaan.

Jokaisesta Whirbread -ki-
sasta on kiqoitettu luultavasti
yhtA monta ki{aa kuin on ve
nekuntia ollut mukana mat-
kassa. Jokaisella miehistollei
on oma nekemyksense kisas
taja, ennen kaikkea, jokaisel
la on varmasti toinen toistaan
huimemmat jutut kerrottava
na! Eike t?imA kerta ole mi-
kAzin poikkeus.

Markus Mustelin, Intrum
Justitian veneen muonitus-
mestari kertoi teste kisasta,
legi 1egi16 ne "mieleenpainu-
vimmat" asiat.

I Legi, Southampton,
Englanti - Punta del

Este, Uruguay
Kisa el alkanut parhaalla mah
dollisella tavalla. Emme saa
neet kunnon starttia ia Da-
hlmmat kilpakumppaiim'me
k i r ive I  ka uas edel le.  Tsemppiei
riittli ja se palkitaan: saavu-
tamme johdossa olevan Toki-

).2

6P

Markrrksen oaltdkuntd@. Huomaa
t(lk(1-aldlla olevan hella'r asento...

neemme viereen jattilaismai-
senvesipatsaan. Trombin tuu-
let vaikuttavat meihin, mutta
i lse pyodeesta selv iamme sei-
kAhdyksellA. Trombin ja mei
den vahimme jAi n. 150 met-
rial

Valmistaudumme valtaa
maan kisanjohtopaikal, kun-
nes vesipainolastimme tankki
rAi i iht i i i i !  Swnd on vksi  h. . l in
ven tu  ) .  j oKa  on  epanuomlos -
sa jaanyt aukalsematta. Mat-
kantekomme hidastuu ja To-
kio pAeisee ohi tsemme. Myos
muut kilpailijat aj avat ohi.

on ja taistelu ykkossijasta al-
kaa.

EnsimmAinen ja ainoa kes-
keytys teiss:i kisassa: Maxive-
ne Fortuna menettee mesaa-
nimastonsa ja palaa takaisin
Englantiin.

LAhestymme Doldrumsin
tlyntA aluetta edelleen Tokion
kanssa kisaten johtoasemas-
ta. Selvisimme t]lmeste vai-
hees ta  i lman  m i tdd rn  suu rem '
6 ^ ^ . 1 - ^ - - + i i 1 - l - ^ ^
P44 u '  4urar r r^^da.

Tuulen yl|r ess:i huomaam-
me "trombin" (erAAnlainen
pyorretuuli) joka nostaa ve

Tankin korjauksessa menee 36
tunua.

Saavumme Punta del Es-
leen l6 [unr ia Tokionjeuesse.
5. siialle. Soarraus seuraaval
1e leg le alKaa. I  unnelma el
o1e paras mahdollinen. Roger
ilmoittaa keskelttAvzinsA ial-
kavammansa ta-kla ia puiktor-
hin asruu Lawrie Siriih. Mvos
I 2. miehistonjAsen, englanti-
lainen Paul Stanbridge astuu
kuvaan mukaan. Tunnelma
kohoaa. mite lehemmas stad-
tia Deasemme.



wttrumiwstitia

Miirkiiii, kgImAA, sadetta. su'r.uo'. Tiimiinkij t(]kie, Whitbreadiift ti.enniiAn. . . .

II Legi, Punta del
Dste, Uruguay -

Fremantle, Australia
Saimme loistavan start in.  Fi i
l is  on korkeal la ia l€ impol i la
laskee samaa va uht ia.  Jehv'uo-
ret astuvat mukaan kuvaan.
Jzittiaalto iskee Magnuksen
vi  nssipylvee seen ia Masnus
loukkaa kdtensd pahasr i . \s
teemit muuttuvat. Magnus
hoitaa kokonaan sisAtilako-
mennuksen. Me muut tou-
huamme ulkona.

Kvlmwdestd ia miiLrkwdrs
t i  hLol i i lar ta f i i l is  on'hvr.a.
Ohitamme Prince Edwa;din
saaret. Nakl,mzi on vaikutta
va, sillai saaren mustat kalhor
ovat uhkaavan ndkoiset.  n i i
den nouslessa Elelz i isen iA. i
meren tvrskviste.

Saammei hdtdsanomarr.
Brooksl ie ld on akt ivoinu t  he-
tAlAhettimensei. Yritdmme ra-
diokontaktia, mutta turhaal.
Huolestumme ia swstakin. On
vaikea olla ajaitelematta kave-
rei lamme ni i  issai  olosuhteis-
sa. Parin peiivAn paesta saam-
me uu  t i s i a  B rooks l i e ld  i s rA .
Veneon lov lvnr, '1 ia kaikki  ovat
henqisszi. Tosin der:isin on rik-
koutunut ia ruiqossa on iso
reikd. Ven6essA oi tonneittarn
vetta. Koriaustvot on aloitettu

\

aiY
, {

; r t

I
.  r .  

. r ,  
,  -  

, r . ' * ' "  

-

ff

ja Brooksfield padrsee omin
voimin Australiaan.

Oma lammi t . t imemme 5 i .
mahtaa. HetkessA kaikki cxr
litimairkzizi j a j AzikylmriA. LAm
mikkeeksi  saamme ioh lopa i
kan sekai rikomme Oitegan 24
tunnin enndtyksen. Kylmlys

on hennoja.raa stavaaja ajam
me venet lamme Kovempaan
vauhtiin pAAstziksemme 1Am
pinille alueille. Johtomme kas-
vaa paive pAiviiltzi. ia eromme
Tokioon on yl i  I  OO merimai l ia l

Jouduimme tv\,.n elle a luee l-
le ja Tokio sai  meita k i inni  80
mer ima i l i a !Leg in  l oppu  on  to -
4el la hermoja iassaava. Ruo-
kavaramme ovat melkein lo
pu5sa. Kahvia.  teerai .  n i ikki le i
pAai. Siitzikln huolimatta yh
teishenkemme on uskomaion
ja pidAmme pintamme lop-
puun saakka. Olemme voitta-
jina maalissa. Olemme koko
nais- ja luokkavoittajia maail-
man nopeimmassa yksirunko-
veneessa! Teta tunnetta en
unohda ikine. YEAH !

Seuraa kisal ehkA ikAvrn
tapahtuma. Brooksfieldin et
sinnoisse mukana ollut Wins-
ton saa ki i rokseksi  urotyos-
tA:ir ehkzi hiukan liian ison
palkinnon. Kilpailujohto pa
ransi veneen aikaa n. 24 tun-
ni l la.  TAmA si i r led Winstonin

kakkossijalle \rain minuutin
meid: in jd lkeemme. Prol  es I  i .
Emme ainoastaan me, vaan
muutkin kilpailijat piteivzit
kompensaatiota kohtuuttoma-
na. Kilpailujohto kAsittelee
asian uudelleen Uudessa See-
lannissa.

Vi i ledn i lmapi i r in kompen
soi kuuma i lma: 30 -  40 a3rel-
ta. HywAA Joulua teillekin!

IU Legi Fremantle,
Australia - Auckland,

Uusi Seelanti
Slan l i  onn i s lu i  hy ' v in .  Kamp-
pailemme iohdosta Tokicrrr
kanssa .  W ins ton  o l l aa  e te le i
sen  re i l i n  j a  saavu t l aa  ens im
maisen viikon aikana 250 nrc
rimailin johdon. Kiitos mata-
lapaineenja kovan tyon, saam-
me Wjns ron in  k i i nn i  j a  s i i r -
rymme.iohtoon. Ohitimme sa
malla myos Yamahan ia New
Zealanci  Endeavourin ndk6-
etais)'ydeltA. Tuuli 45 solmua,
meilld keltainen Fair PaV spin-
nu. hei l le i  p ien id kevlarbuher-
ta.  Vauhrieromme ol i  3 dol-
mua. Vilkuttelimme toisilleur
me. Silloin vielzi h}'rnyi\,tti !

Tuuli kevenee Uuden See-
lannin rannikj<oa l i i  hes [Ve5se.
Fliitti saa meidAt kiinni ia me-
netamme johtoasemamme.

,
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kgin loppu oli meille masen-
tava. Tokiolla ia New Zealand
Endeavourilla- oli tiukka lop-
pukilpailu. Varsinainen matih
racinq.

Uusi-seelantilaiset rakas-
tavat pu{ehtimista ja pu{eh-
tiioita. Vaikka tulimme 5. maa-
liin oli maaliintulo ltimmin ia
kannustava. Kiinnostus t2ihdn
kisaan oli suuri ia koko sata-
ma-alue oli yhtd suurta kar-
nevaalia!

Winstonin 24 tunnin kor-
vaus kesitelaen uudelleen kil-
pailujohdossa. Lopputulokse-
na on. ettd komoensaatio on
2l tuntia ia risat-. SekA Wins-
ton ette muut kilpailijat ovat
tl4rtywiiisiii lopputulokseen.

Valmistaudumme seuraa-
valle legille. Lawriella ja Gun-
nar Kranzilla oli eriAviii mieli-
piteite ja Gunnar jattea jouk-
komme. Tilalle otamme hol-
lantilaisen Marco Constatin.
Jiitkii tuntuu hyviilti tyypilta.

Megi Auckland,
Uusi Seelanti - Punta

del Este, Uruguay
Liihd6ssA kunnon avohissdk-
kA. SeitsemAn venettii ottaa
varaslfiddn, me mukaan lu-
kien. Joudumme kaiinwmean
ia vlittiiLrniidn maaliviivhn uu--de3taan. 

EnsimmiiisellA kAiin-
tdmerkillA tilanne edelleen
katastrofaalinen. KilpailU oiden
lisAksi seassa oli satoia katso-
javeneitA. ANKKUROITUNA! Ei
mitiiih herkkua ruorimiehel-
le. Selvisimme kuitenkin kun-
nialla ia saamme veneemme
trimmittua huippunopeuteen.
Rikomme oman enndtSrksem-
me (taas). Neme vedet ovat
tehty lntrumille. Ja meidiiLn
jengille. Uusi tulokas Marco
kommentoi:'This is qreat stuff!"

Eteldnmerellei FehitAmme
uuden sanontatavan:"Nice
day. ifyou like it wel and grey! '

Ttimzi kertokoon liiliksemme.
Taktikointi alkaa. Suun-

taamme eteleiin. HAvisimme
tesse muutamia maileia. mut-
ta onnisluimme hemaamaen
kilpaku mppaneitamme. Tokio
siirtyy johtoon, Luulee vielA
voittavansa. Jiiiivuorial Uoei-
ta jeavuoria!: Upeita itmbja.
Au rinko paistaa ia on kylmii.

Taktiikkamme onnistui!
EnsimmeiisinA Caoe Hornin
!'mDari. Tunnelmaa ei voi sa-
hoiir kuvata. MenkAi itse sin-

t4

ne niin tiedAtte mistii ouhun!
Olemme takaisin Atlantil-

la. Vaikka Suomeen on 15.00O
merimailia tuntuu siltA, kuin
olisin kotona. Luoian kiitos
Etelainmeri on takaira!

Loppukiri on nyt liiLhellii.
VedAmme tiukkaa kryssiii.
Falklandin saaret tulevat vas-
taan. Vahvistamme'iohtoase-
mamme. l,esi ei tunnu ikina
loppuvan. Ndvigoij amme Mar-
cel teki loistavan tydn tutkies-
saan virtoia. PAAsimme oman
luokkamnie voittaiana maaliin
seka voitimme Southern Oce-
an Trophyn. ElnmA h5rmyilee.

Kisan loppu hZiAmottA?i.
Taktikoimme seuraavalle legil-
le. Miehistossii on vain lO iii-
senti. Rick Tomllnson (valo-
kuvaajamme) j a mine j aamme
pois. Vaimoni Adriana ja poi-
kani Adrian ovat riemussaan.

Liihestymme uudestaan
Doldrumsin tlyntA aluetta.
Olemme hyvriJH kakkossijal-
la. Valitettavasti jeiimme pa-
hasti t;lmelle alueelle ja seu-
raamme viereste. kuinka Ya-
maha kirii iohtoon tunti tun-
nilta, r'uorokausi morokaudel-
ta.

t€gi kestaa arvioitua pi-
dempAiin ja veneestzi loppuu
ruoka. Miehisl-o on ndlisseen
mutta pakko on pitttiii vaikka
niiLlkii kumii vatsassa.

Saanrrmme maaliin I 4 tun-
tia Yarnahaa jiiljessA. Toinen
siiamme on meille todella kat-
kEra oala. Ainoa huolemme on
nt. miten saamne Yamahan
kiinni viimeis ellti ia ratkaise-
valla legillii?

Tunnelma venekunnissa
kiihkeAii. Protesteja tehdAiiLn
toinen toisensa Deraiin. Yama-

ha on todistettavasti rikkonut
sAZintdjA. Kilpailukomitea ei tee
asialle mitAAn.

Mikiili emme seti kilDaili-
ioitamme. koriaamme v-enet -
iAmme edellisen legin hdyky-
tuksiltii. Vauriot ovat Dienie
r;utta niitA on pal.lon. Muka-
vaa aamujumppaa 4 kertaa
viikossa rannalla. Suosittelen
Iiirnpimiisti.

Vl Legi Fort
Lauderdale, USA -

Southampton,
Englanti

Tiime legi on voitettava, jos
haluamme voittaa koko kisan.
Olemme Daattaneet antaa
kaikkemm-e ja ottaa riskejii.
Se ei pelaa, joka pelkriii.

I
I

I
I

... oaj tamain, Merten mielettifiWitet
td'k(rn(l ja elaflai hgmgilee tegiooito

jiilkeeft. vds. Kippdri Laurie, kokki
Markrr.s ja kokinpoika Adridft.

V Legi Punta del Este,
Uruguay - Fort

Lauderdale, USA
Luultavasti kisan huonoin legi.
Kaikki suunnitelmat ia takri-
koinnitoiiiin mAntvii. Koko fliit-
ti "lipuu" hiljaa eleenpiiLin. Vii-
d entena p?liv:ina kisan johtaj a
Tokio menetlAe mastonsa ia
suunLaa kohti Brasilian rair-
nikkoa koriauksia varten. To-
kion peli ori pelattu. Life is tufl!

Pasaatituulissa vedetiiAn
kovaa kryssiA. Olosuhteet ovat
todella kovat W 60- luokar
veneille. Saa niihdZi, kestAviit-
ko veneet t?itii matkaa!



I
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plzilvian. Huonoin positio koko
irisan aikana: 1 l. 

'

New Foundlandin kohdal-
la, iossa Golf virta ia Labrador
virla kohtaavat pidimme krii-
sipalaverin. Yainaha valitsi
itdisen reitin ia me iatkoimme
pohjoiseen. Riskip6lizi. mutta

Ne, jotko glittaitiit piihtiintaseojan en-
simmiiistii kettqq,, s@avdt kasteen itse
Neptunukselta,

ainoa mahdollisuus mita meil-
lii oli. oli ehtiA liinnestri tule-
vaan matalapaineeseen ensim-
mdisend. Matalapaine tuli,
mutta 12 tuntia mvdhiissd.
Jouduimme taas plAkiidn ia
tiesimme, ettii kokonaiskisan
voitto oli mennyttti.

Olimme selvinneet Etekin-
meren tgskyistri helpolla silki
nyt alkoivat vaikeudet. Tut-
kamme ei toiminut, vauhti oli
16- 18 solmua, hernerokkasu-
mu. jAavuoria. Nukuimme ja-
lat eilessA "aiosuuntaan", pe-
lastuspuvut prizillzi. pelastirs-
lautat valmiina. Taas mietin,
miksi ihmeesse lahdin tehein
mukaan?

Selvisimme Southamoto-
niin ehjina! Whitbread 93794
on nyt ohi! Maaliin tullessam-
me tiesimme olevamme oman
luokkamme kakkosia. Hrivi6
tuntui tosi katkeralta. Pikku
hiliaa fiilis kohosi. Olemme
yk-simielisia siite, etta paras
vene voitti. Me olimme helve-
tin hwia kakkosia!

Saamme loistavan startin.
Siirry.rnme johloon. Merit Cup
(Maxi) ia Brooksfield siirwe r
iteaifl pain ia me muut iatk-am-
me pofuois'een Golfvirt"aa myo-
ten.

Golf virta vei meidAt nooe-
asti koilliseen ja joudumme

I

SUOMEN ASINTASPERINTA OY

Kaikki p erintAmenetelmAt
Erittain hyviA perintAtuloksia
Loistavaa raportointia

tr
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Pyyda hseitietoia
puhelin 90- 126-z I l, telekofrio g0- I 76 oo4l

Osoite: Vuorikatu 4 A 6. OblOO Helsinki
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Henri Janhunen - Marianne Rikama

Kiiriiiiioikeuksia iohtaa Helsin-
ki viivoimaisesti- vksiMshen-
kil6n velkajaq'esielya3ioiden
mAArzi.llzi. Sinne oli vlliimainit-
tuna aikana saapunul keski-
miiiirin 115 haki:musta kuu-
kaudessa. Nziiden hakemus-
ten miiiiriistzi oli 3/4 tullut
Helsingin velkaneuvon tayksi-
kon valmistelemana. TdmA
vksikko aloitti toimintansa
kaupungin sosiaaliviraston
oerustamala huhtikuun alus-
sa 1993. Yksikosszi on yhdek-
sdn ty6ntekij aAj a velkaneuvo-
iat muodostavat moniamma-
Lillisen rvhmiin: on pankki-
a-lan. liiki:-eliimiin ia dosiaali-
tv6n edustaiat sambinkuin la-
liimies ia la-sken l aekonomi .

V e l k a n e u v o n t a v k s i k o n
neuvoiat palvelevat helsinki-
leisia 

-asiakkai 
taan antamalla

pziivil taiin puhelinn e uvon taaja
berehdvtthmiilld asiakkaan u -
ianteeseen aianvarauksen
kautta varattavin taDaamisin.
Yksityishenkiloitii avustetaan
velkaj  er j  es t  e ly hekemu ste n
tiiWtiiLrnisessA, velkoiien lau-
sr-imiin Iiittyvien vasiineiden.
maksuohielmien seke eri oi-
keusastei-slin tehuivien valitus-
ten laatimisessa.

Lain edelly'ttAmissd velko-
iien kanssa ke'v't avissa sovin-
ioneuvotteluis da anlstaminen
vaatii usein suurta tvopanos-
ta maksuvaralaskelmie-n ia en
velkojille liihetettAvien sopi-
musehdol usl.en aikaansaarni-
seksi. Hakiian asunnon sei-
lyttamiste [oskevat vaihtoeh-
tolaskelmat ovat samoin usein
huomat  tavas t i  t vo laamDia i
Ku rn varsrnansessavel KaJarles-
telyhakemuksessa avustami-
nen

Helsinqin velkaneuvon-
tavksik6n ioiminnan vollvmia
voidaan kuvata seuradvilla
luvuilla:

huhLikuun 1993 ia kesA-
kuun 1994 viilisena iikana

- viety velkajitrjesl elyhake-
muksia oikeuskasittelv\m
n. 900 kol

- saatu aikaan sovin loratkai-
suja velkojien kalssa
n. 700 kpl

- asiakkaiia kZiyny't yksikos-
sii yli 2 20O henkeii

- neuvontapuhelimeen tullut
soittoja yli 12 OO0

Tiilln hetkellii asiakas piidsee
velkaneuvoi an vastaanotolle

ioita aiheutti maassarnme en--nenniikemiiton 
taloudellinen

romahdus massiivisine valtion
vlivelkaantumisineen sekii
iyOt tOmyyden ja reaaliomai-
suuden arvon laskun onael-
mina vksiMstalouksille. Na -
le aluailla irngelmat neytreve t
lisddntuvAn edelleen. vaikka
laman 

-ilmoitetaan 
jo paatty-

neen.
Kun vleensi olemme suh-

teessa naaourimaahamrne
Ruotsiin seuranneet lainsiiA-
dAnnossii ia vhteiskuntakehi-
tyksessa deri lr ma iopa 5- r0
vuoden viiveellii, olemme tiillA
kertaa voineet olla edistyksel-
hsine Uennevttaiine. Ruotsin
vastaava laki astui voimaan
t?inii kesiinZi ia on sisiillolt2idn
hy'vinkin sa--mansuuntainen
kuin meidZin lakimme.

Koko maassamme on oike-
usDoliittisen tutkimuslaitok-
sen ilmoituksen mukaan vksi-
tyishenkiloiden velkaj ii{-este-
lvasioita tilastoitu tuomiois-
tuimissa seuraavasLi (helmi-
kuusta 1993 -toukokuu 1994):

- hakemuksia n. 16 O0O kpl
- aloitettuja velkajairJ'estelyja

10  100
- hyhtt5,ja r 2o0
- maksuohielmia
- vahvistetiu 4 500
- hvliittv 30O
- asuntirratkaisuia
- asunto seilw 80O
- mr,'vdniin 8Ob
- muutoksenhakui a I OOO

maksuohielmarn-iuutoksia
300

Helsingin velkaneuvontayksikkd

Kokemuksia
yksityishenkiliin
velkajarjestelystfl
Yksityishenkilod. koskeva vel-
kaj Arj estely'rnahdollisuus on
meillA ollut voimassa helmi-
kuusta 1993 ia kvseistii lakia
sovelletaan tdllA hetkellii var-
sin ahkerasti maan eri kolkis-
sa. Lain voimaantulon alku-
vaiheessa saattoi niin velka-
neuvojilla kuin lain soveltajil-
la eri 

-puolilla 
maata olla hy-

vinkin erilaista niikemystii ja
hapuilua sen sovellutuksest a.
Ny't puolentoista uroden jiil-
keen voimme uskoa, etta kan-
salaisten kohtelu tiimiiLn lain
pohialta alkaa vakiintua ia toi-
von mukaan velkaj2iLrjestellm
kiisittelyaj at, jotka joidenkin
taoausten kohdalla ovat kes-
tAneet vli r'rroden. lvhenevZit
kohtuuilisemmalle tisolle.

Velkaj iirj estelylain voi-
maantulo edustaa meidiin suo-
malaisten oloissa merkittevaA,
mv6s osaltaan sosiaaliDoliit-
tidta lainsaadiinn6llistA riudis-
tusta. Ensi kertaa korostetaal
vksiMsen velallisen sosiaalis-
ra Ja talouoelllsra asemaa pe-
rinteisten instituutioiden kus-
tannuksella. Aikaisemoi vel-
kojan ja velallisen keskin#iistEi
asemaa saateleve hinsaedan-
to on toiminut keskeisesti vel-
kojan asemaa suojelevasti, eI-
lei oteta lukuun eraiita yksi-
tviskohtia. kuten maksuva-
riautuslakivuodelta 1 980. mis-
se lain inna seaidellaen yksityi-
sen henkil6n saamista velka-
helootuksista valtioon ndhden.

Siihen, ette velkajiirjeste-
lylaki meillA saatiin aikaan,
vaikuttivat ne mittavat paineet,

I f)



noin kaksi kolme viikkoa jo
notettuaan, mikd on tietoiem
me mukaan valtakunnallises-
tikin varsln lyhyt aika.

Velkajdrjestelyn
perusteista ja esteistd

VelkajAry'estely'n voi saada yli
ve l kaan lunu l  henk i l o .  i oka
pdAasiassa ilman omaa 

-sw-

lddn. s i is iostain ulkopuol is-e!-
ta tapahiumasta tai 'e lZimdn-
muutoksesta on ioutunut sel-
laiseen taloudelliSesti vaikeaarn
tilanteseen, ettei velanhoidos-
taan selvie.

Tava | | isim pia vel kaiiLrieste-
111r'n johtaneiia syitri ;n tyii-
parKan menetys ja siire ai-
f leuluva tvol lomws. Mvos an-
siotuloien vdtrene-minenbn , uo
nur monelle velkaj Arjesrely'n
hakijalle ongelmia. Tzihzin vai
kul taval  osal taan mvds vero-
tuksen kiristvrninen ia siu-ran-
sioiden hankkimisfaikeudet.
Tilanteeseen liil rJ4/ usein se.
et tA vaikka velal l inen ol is i  pys-
b,,ny hoit a maan velkojaan'pie
nemmin summin, niin se, etta
yksik in velkoia saai taa saami-
sensa ulosoion piiriin. tekee
kaikkien velko i enhoidon mah-
dottomaksi. 

-

Asuntolainoien takaistn-
maksua vaikeutlaa ansiotulo-
jen menettdneille asuntojen
arvon romahdus. ioka aiheut
taa lukuisille velailisille asun-
no_n menet lamisen ja satojen
tuharsien markkoien asunto-
velkojen maksun siitakin huo-
limatta.

Toisen henkildn velasta an-
netun takauksen realisoitur ll-
nen on yl le l lanj , ' t  monen aikai-
5emmin moi l  leet lomas t ivelko-
jaan hoitaneen.

Maamme taloussuhdantei-
den jonkun r,ttoden takainen
vormaKas suunnanmuutos
nAlc1y siinA, ettA hlwin monen
hakijan ylivelkaarr tirminen joh
iuu oman yritystoiminhan
peattymiseste. Monet velka-
ja4'estelyA hakevat ovat olleet
joko toiminimen muodossa yr i
tystoimintaa hari oittaneita rar
vaikkapa pienen osakeyh t ion
entisie omistaiia, iotka henki-
lokohtaisin taliaulisin ovat iou-
tuneet vastaamaan lopetetul
l,Tityksen veloista.

Tavallisimpia velka idrieste-
l)'n esl eiIzi. joihin velkojat"usein
velkajz ir jeslelyd vasIusl  aes-
saan p).rkive I nojaamaan on

ns. ilmeisen kewtmieliset
velkaantumiset. Sinon ta tu-
lee lakiteksriste ia monel asi-
akkaal oval lAllaisen s'vM ok
sen nehryaen lou kkaa n ri-rhee | .
Tu omioistuin ra t ka isu ien vlei
s in hylkAeimisperuste- on kur-
renki i r  se, el  td 'haki ia on luol
toa ottaessaan io 

-saattanut

maksukyryltArin bl1a sellaises
sa asemassa. ettei olisl velan-
hold ostaan selvil1rm'"t.

Kdytdnntin
kokemuksia ja

ongelmia
Velkaj Ar1'este$laki on osoittau-
tunut toimivaksi ia ainakin
velkaieriesteh'n hajtiian kan.
nalra todel l iseen laipeeseen
tul leeksi  avuksi .  Moni. l  haki-
jat ovat jo ennen velkaneuvo-
jan luo hakeutumistaan hen-
kisesti niin lopussa. ette vel-
kareuvoian lu6na keivrr ri iasii-
nd teh l6vzi  t i lannei iarrbirus
seke sit,i seuraava toiminta
suunnitelma ova t  haki ia l le to
del l inen helpotus. Tzisszi  ko-
rosluu velkdlei  r iesl  e lv lain vh
r  e i skunna l l i s t ' e rap iu  r  r  i r i en
merkitys: Ylivelkaantuneesta.
ehkzi jo yhteiskunnasta ongel-
mrensa tamaannuttamana \.ie-
raantuneesta ihmlsestd luo-
daan muutamassa vuodessa
jAlleen itsendinen, taloutensa
ehkd paremmin hal l j tseva ia
velanol t  okelpoinen ieisen. io i - t -
ka veronmaksutyky enkd myOs
on parantunut.

Velkojan ja velallisen vAlille
),ritet!'n sovintoratkaisun ai-
-Kaansaaminen tuottaa usein
ongelmia, sellaisissakin tapa-
uksissa, joissa voidaan os6it-
taa, ettA olisi velkoian eduksi
sopia la iha kin maktusuunni
telma, kuin viedA hakemus or-
keuskzis i t  l  e lJ,ryn. Onko nirrr ,
e l  lz i  io idenkin velkoia rahoien
on helpompi wi fvksan sisjlla
hyvziksya luoi torappio oikeu
den pzidtoksen kai_ri ta ulkoa

ja  tun tuu  monen  lakaa ian  i l -
sensd mielestd epdoikeuderr-
mukaiselta, kunvelallisen saa-
ma mahdolllnen maksuheluo-

tus ei koidu takaaian eduksi.
Teman seikan muuttamrsta
koskeva eduskunta-aloite on
tehty, mutta kestenee aikansa
ennenkuin takaajan asemaan
tulee muutosta si1en, ettei vel-
kojan asemaa samanaikaises-
l i  merki t tevesl  i  heikennel lAi
si. Takaaia itse voi hakea ioko
t akausveian iairiestelvd esii rer
kiksi asunt onsi s€iill,'1 I ri misek-
si tai velkajzi iesrelyd siin6 ra-
pauksessa, ettA on maksuky
v)'ton.

Lakia on ionkin verran ar-
vosteltu mm. kdrzi.latuomarer
den taholta siitA, ettei siihen
siszil[.y koko joukko harkin-
nanvaraisesti pAatettavia as1-
oita, jotka tulevat esille mak
suohjelman laatimisen yhtey-
dessA: mikA on kohturillirren
r'rrokrataso, mikd on asunrlon
kAlpri hinta, mitkA ovat koh-
tuulliset lapsen elatuksesta
aiheutuvat menot ia mika on
kohtuullinen veloille makset-
tava korko?

Ereis sellainen ongelma
alue, joka ei viela o1e tullut
kor.in voimakkaasti esille, on
n i i den__ve la l l i s ten  asema.  j o i .
den velkajzirjesrely on hyliiity.
Uskomme. et le i  o l is i  edu ks i
sekA yksilolle ettA yhteiskun-
nalle, ettA se vht'eiskunnan
tuki, jonka tarpeessa ylivel
kaantumisestaan uupunut
hen ki  Io usein on, kohdisruis i
riittevan koriaavalla tavalla
ttimAn henkil6n eldm:iAn.

Velkajtirjestelyn
tulevaisuudesta

Yksi lyishen kilon vel ka idriesr e
ly ja s i ihen l i i t rywa velkaneu-
vontalyo on haasteel l inen ryo-
ken t t  d . . j ossa  m i ld  mon ina i s im
pi in ihmiskoh taloihin syvenry-
m inen  saa l l aa  i oskus  l un lua
r a s k a a l l a k i n .  A s i a k k a i l l a
useimmiten tuleva myonteinen
pa lau te  l uo  r yohon- lo i voa  j a
volmaa.

pAin tulleena ratkaisuna kuin Asiakasvirta ei ole tdhan
tehda piiAtos itse? Velkaneu- mennessa vAhentynl't. Monet
vonnan.la luotonantajien vzlli- ovatkin sitzi mieltd, etta velka
sen yhleistyon luominen ol is i  jerJestelyzi  larviraan vield r , .uo-
mielestdmme tarkeaa sovinto- s ikausia tdste eteenpein,  vaik-
jen aikaansaamiseksi. ka taloudelliset ennusmerkit

Velkaj Arjestelyn saaneen alkavat olla positiivisia. Mutta
velalliseri v-elkoidn takaaian niin ne taisivat o11a 80lur,.un
asema on puhuitanut mo-nia lopul lakin.

T
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Keskustelu perinnfln
keskittymisestfl j atkuu
Luottolinkisse 3/94 oli kirjoi-
tus. jossa kollega Mauno Leh-
tonen hiukan Doleemisesti tar-
kasteli edelli3essii lehdessA
ollutta ammattioerintdA kos-
ketellutta artikkeliani. On tun-
nustettava. ettii olen eoion-
nistunut jutun laadinriassa,
koska sen pAAasiallinen viesti
ei ole lukiialle avautunut. Tar-
koitus oU- nimittain useilta ta-
hoilta tulleiden toivomusten
iohdosta selvittaa vleense Li-
ion historiaa ja nykyisUi toi
mintaa sekd. vastata nimen-
omaan sitkeasti ilmassa leuu-
neisiin kvsvrnvksiin liiton va-
narsesra Jasenmaarasla Ja
mahdollisesta kartellista.

Liiton edun mukaista olisi
mahdollisimman suuri katta-
vuus. johon todella on mAiiLrii-
tietoisesti pyritty. Yritysten
ulkopuolella hoidettavien pe-
rin tatehtevien lukumA?ir?in
osalta liiton jasenyritysten
markkinaosuus on sanqen
merkittiivii. Kehitys on kuiGn-
kin kulkenut jasen)'ritysten
maerain suhteen oAinvastai-
seen suuntaan, kuir lakannei-
ta tai taloudellisissa vaikeuk-
sissa olevia witvksid on eron-
nut vhdistvkselLa. Useimmi-
ten Syynii bn ollut kannatta-
maton toiminta, ionka syitii
anrruttelin ouhednr,rroroisa-
ni. KentiiLllii t-6rmaai viela nyky-
aZinkin perintal,rittejiin. jotka
tarjoava t velkojille ilmaisia
palveluja -niiihin Ukyihin tart-
tuvat toisinaan isotkin lritvk-
set. velKolalle maKsuton pe-
rintiioalvelu tarkoittaa k:iw:i{l-
noss5. juuri Mauno Lehiosen
analvsoimaa "ei oalkkiota ellei
tulo6ta" - oeriaitetta. Lehto-
sen mukadn sillii, saadaanko
asiakkaalta veloittaa toimen-
pidepalkkio vai perintiiprovi-
sio, ei ole merkityst?i lopputu-
loksen kannalta.

Mikiili toiminta kattaa vain
vapaaehtoisen perinn:in kei-
noja ja kyseesse on massatoi-
minta, saattaa velallisvetoinen
kerman kuoriminen onnistu-
akin. Yli neljrinnes!'uosisadan

18

kokemuksella viiitiin kuiten-
kin yhe, ettA oikeudellisen pe-
rinniin.ia yleensA tAyden pal-
velun tarioaminen ilman vel-
koj allekin osoitettuj aveloituk-
sia ei ole oitemme e tarkaste-
luviilillii mahdollista. Provisio-
perintii edelly'ttiiii onnistuak-
seen, ette velallinen on mak-
sukvkvinen. Taloudellisen
taarituinan aikana yhii use-
ampi osa velallisista on kui-
teni<in varattomia. Perintatoi-
menDiteiden rahoittaminen -
eriiiinlainen Dankkitoiminta -
on vien!'t vararikkoon monia
perintatoimistoj a, kun velalli-
silta ei ole mydhemminkiiiin
onnistuttu perimdAn edes ku-
luja. Haaksirikoissa on upon-
nut myos velkojien jo perittll'e
saatavia.

khtonen v:iittziA, ettA kAy-
tiinnossa kolme suurinta De-
rintatoimistoa valvoo itse itse-
dAn muodostamansa liiton
vridi ryksella. Kuten artikkelis-
sani mainitsin, ovat pienet ja-
senwitvkset edustettuina lii-
lon nall]LuKsessa, Jossa paa-
tdkset yleensa synt,'vat yksi-
mielisesti. Yhdistyksen Larkoi-
tus on edistdd luottokaupanja
oerintiiLalan kehitvstii tervei-
oen penaarreroen ponjarra.
Tarkoitustaan liitto toteuttaa
edistemi le jiisenlen ja hei-
dan asiakkaidensa etuia. Liitto
valvoo ainoastaan iAseniAdl;
Derintetoimiston 

-talouden

i:dellpet#in olevan kunnossa,
asiakasvarat on oidettiivii eril-
lii?in ja perinnAs-sa on nouda-
tettava hyvae perintatapaa.

Mauno l,ehtonen ehdottaa,
etta ammatuDerinte:in luotai-
sijn au kl oris-oin tUiirjestelme.
iota Luottomiehet rv:n nimeA-"ma 

toimikunta valiroisi. Olen
saatavien oerintiiii koskevaa
Iakia valmistelevassa komite-
assa nostanut toimiluDa-asi-
an esille, mutta se ei oie saa-
vuttanul kanna tusta. NykyiiZin
pyriteen peinvastoin eroon
elinkeinotoiminnan luvista ia
raioi tu ksista. Tulevassa laisia
asttetaan kuitenkin ammatti-

maiselle oerintdtoiminnalle
ankarammat laatuvaatimuk-
set kuin velkojan omalle pe-
rinniille. Pienikin virhe tai lai-
minlydnd voi aiheuttaa perin-
tiikulujen menetyksen. isom-
mista virheistii voi aiheutua
vahingonkorvausvastuu ja
jopa rangaistusseuraamus.
Valvonta tulee laissa iakautu-
maan siten. ettti kuluitai asaa-
tavien DerinlaA valvovat ku-
luttai a\riranomai set ia elinkei-
nosa-atavien oerintiih markki -
natuomiois iuin.  Kontrol l i
mahdollistaa kieltojen ja uh-
kasakkoien asettamisen. Val-
vova virdnomainen saa Derin-
tawitvksen toiminnasia-halu-
ariranSa tiedot. Uskon, ettivas-
tuullinen ja j eI]'estaltynyt pe-
rintzi selviAii uusista haasteis-
ta helposti. \'lilyonnit ja kai-
kenlaiset lieveilmidt taas voi-
daan tehokkaasti karsia, mi-
hin nykyiset sazinnokset eivet
anna mahdollisuutta.

YhtenA esimerkkind menet-
telvstA, iohon viranomaiset
tulievat iuuttumaan voidaarl
mainita'Derittevien "ostami-
nen". Kun Derintatoimisto
maksaa velkoj alle saamastaan
toimeksiannosta. ioutuu se
edustamaan velalliSelta oenn-
tApalkkiona summan. jbta ei
voida perustella viiltttimAtt6 -
millii kuluilla ja joka niiin ol-
len heloosti muodostuu koh-
tuuttoriaksi.

Vapaa kllpailu takaa par-
haiten Derintatoimiston asiak-
kaiden edut, niin toimeksian-
tajien kuin velallisten. Kilpai-
luvirasto sai kesiillZi loppuun
Suomen Perimistoimistoien
Liitto ry:ta koskevat kartelli-
tutkimuksensa ia totesi. ettii
kartellista ei loidetty mi teen
merkkeiii.

TIMO MJIKI
Suomen Perimistoimistojen
Liitto ry:n
puheenj ohtaj a
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Italian Santa Margheritassa
pldel  urn v ' l |Kol la J/  LurooDan
vritvstietotoimistoien liiton
? - ^ ; - , ^ ,  ^ ,
tr E-brJt zI. \, 'uoslKoKous. t\o-
koukseen osallistui 62 liiton
jasenl,-ritysta 20 eri maasta.
Yhteensa kokousedustaila oli
noin sata.

KokousDeivien aikana
kuu l l i in esi l -e lmie sekzi  ke\,1i in
paljon keskusl eluja asialikai-
den ia t ietolehteiden ka nssa.
Va rsl na iset kokousasiat kdsi-
teltiin virallisessa kokoukses
sa peljantaina 16.9.94. Mer-
kittavimmat asiat olivat EU:n
t ie l  osuoiadi  rekt i iv in teman
hetkinen tilanne ia mahdolli
suudet vaikuttaa "kehitvkseen
(aihe l la on kasi tehy jo ! 'uosi-
kausia), sekei liiton iasenievel-
voittavien eettisten ohieiden
valmistelu.

Kilpailu kiristyy
informaatioalalla

Esitelmien aiheena tdmdn r,uo-
tisessa kokouksessa oli credit
information, credit insurance,
laclor ing: compet i l ion or sub-
stitution.

Suomen oloia aiatellen vd-
han kesiteltye iihelta tutkail-
tiin eri alojen yritysten edus-
taiien puheenr'uoroissa. Las-
nAolijoiden kys)mykset I oiva t
oman mielenki in I  o isen ia va-
lillA hauskankin hsansa aihce
seen. Liiton puheenjohlaja Jan
Baarnhorn t i iv is l i  a la n t i lan
teen toteamalla. ettii informaa-
t io on l i ike-ekim?in ol iv,  ia k i l -
palru r nrorTnaal loa la a KlnS-
tyy koko ajan.

Luottoalan palvelut
tdydentdvdt toisiaan

General Manager Moriconi
(Slac, Credit Insuralce) korostr
omassa esityksessAAn, ettA
luo t l o l i edo l .  l uonovakuu l  us  i a
factoring t riydentevet palvelui-
na toisiaan. Yksi oalvelu ei voi
korvata toisia. Markkinat tar-
v i tseval  monipuol is ia luotto
alan palveluita, ja jo mainittu-
ien l iseksi  tarvi taan Derin td-
balveluita. Moriconi totesi. etta

ratkaisee
Business Services Director
High (Trade Indemnity p1c,
Credit Insurance) totesi omas-
sa puheenvuorossaan. ettd
luottovakuuttajat ottavat luot-
lot ietotoim is lojen l ietojen pe
rus tee l l a  r i ske jA .  j a  t o im i \ t o
jen tehtAv:inA on kertoa taman
riskin suuruudesta. Luottova-
kuuttajien ammattitaitoa on
saa ta r . i l l a  o le r -an  t i edon
perusteella ennakoida vritvs-
ten tuleYaa kehitvsteja mitoit
taa riskit optimaalisesti. Kyse
on kuitenkin aina uhkapelistd
Volllrnien kasr.aessa luotto-
\  akuu t ta ja l  o \  a t  au tomat i so i -
neet pAatoksentekoaan, kos-
ka kulut on pystlttAv:i pitA-
maAn kurissa. Samalla tieto-
lAhteenzi kAytetteivien luotto-
tietotoimistojen maara piene-
nee. EsimerkiksiTrade Indem-
nlty ka)'tti muutama \,'uosi sit-
ten 27O toimistoa, mutta tAllii
helkel lz i  r ietol i ih lei le on enad
50. Valintaperusteena kAyte-
tAAn tietojen luotettavuutta
sekA palvelun laatua ja nope-
u I ta. H).\rille luortoriel ot oimis-
lo i l la on kui tenkin edessaen
valoisa tulevaisuus, s i l ld esi
telmditsijzin mukaan luottova
kuuttajal  oval  ol leet huonoja
markkinoi i ia,  ia tdmAn puolen
kehi l lyesse l ie lojen tarve l i
sezintJ,y.

-V[JOSIKOKOUS
yhtelstyo on rakentavampaa
kuin kilpailu. Esimerkjksi luol-
tovakuutusyhtidt eiviit tule
tolmeen ilman luottotietoja.
HAn korosti lisiiksi, ettA Itali-
ajl n. 3.5 miljoonasra J,.ri tyk
sesta heldairr l,-rityksens A koh-
deryhmA on n. 5OO.OOO yritys-
tA, joista heillA on asiakkaana
vasta n.  5.000. Vaikka heidAn
markkinaosuutensa Italiassa
on n. 5O 70, he ovat siis saaneet
asiakkaikseen vasta noin pro-
sentin kohderyhmastaen. Ta-
salaatuisille ja nopeasti rea-
goiville online-luottotiedoille
onkin odotettavissa haastava
tulevaisuus.

Tietoj
luotettavuus

en

Oma organisaatio
on hyve tietoldhde

Director Luquer (Centro Fac-
toring) kZisitteli aslolta facto-
rins-vhtion nAkokulmasta.
Hziieir mukaansa factoring-
vhtion Liedontar-ve on selvittAA'asiakasyri{ksen 

tulevaisuus
lyhyell:i tahteimelle. On saa-
tava selville, kvkeneekd asia-
kas tarvittaessa nalauttamaan
factoring-yhtioltA saamansa
raha t .  T ie lo lZ ih  te ind  puh  u ja
korosl  i  luot tot ietotoimistoien.
pankkien ja vakuut usyhi io i-
den sekii l,'rityksen omien re-
kislerien ja myl,jien merkitys
tii. HAnen mielestAAn luotto
alan oalvelut tevdentevat toi-
siaari eivAtkzi 

-rnerkittiiviisu

kilpaile keskend.An.

Markkinat
laajenevat

Managing Director Adr ian
Hebly (NCM Internationai NV,
Credit Insurancel Dalnottl esi-
tvksessaan. etta kilDailu luot
t-ovakuutusalalla on tiseenty-
n \1  huomat lavas r i  v i ime is ten
kblmen vuoden aikana. En-
nen oli paljon herrasmiessopi-
muksia markkina alueista.
mutta n\4 alal la on enemmdn
ia enemhdn ostaian markki-
i ra l .  AJan yr i iyksei  laajenlavat
markkinoi l  aan ja k i innosr.uk-
sen kohteina oval Manner-
Eu roopan I isAksi Skandinavia.
Pohj ois-Amerikka j a TS,ynen-
meren alue. Luol lovaku uttai i -
en I  o imia lueen laaientuminen
lisAzi tiedontarvetta ja samalla
tiedontuottaiilta vaaditaal laa-
l ua  Ja  nopeu l l a .  Hunu la  nuo -
mautti kuitenkin vAhAn ker'r;-
emmin, et tdrt iedon laa lu ei  saa
Darant ua l i ikaa. el te ivet luot-
tovakuuttaj  at  j  aa i lman
asiakkaita. Kaiken kaikkiaan
koko ala hyotyis i  kuirenkin
puhujan mukaan l isddntpes-
tZi yhteistydstii.

Ari Iskanius Toi mitusjohl aja
Suomen Lu ottotieto - o suus -
kunta
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INTRUM JUSTITIA OY

Kaikki maksut Euroopassa vii
vei.stl,'veit keskimiiArin I 3 lrro-
roka u t la kot imaankau passaja
16 pZiivAZi viennissd. Keskiar-
von laskemiseksl on otettu
mukaal myos ajallaan tai etu-
kAteen maksetut laskut. Kai-
kist-a eurooppalaisista )'Tiq/k-
sistii 66 %o ja Suomessa toimi-
vista y'rityksistA 61 o/o ilmoit-
taa kArsiviinsA huomattavia
tappioita maksujen vilvasty-
misen vuoksi, ja 59 o/o Suo-
messa ja Euroopassa toimi
vista ]Tityksista ihnolttaa mak-
samattomien laskuj en aiheut
tavan niille kassavirtaongel-
mia. Nema ovat tuloksia pe
rintayhtl,rnen, Intrum Justiti
an, suorittamasta tutkimuk-
sesta, j ossa selvitettiin euroop-
palaisia maksutapoja.

Euroopan komissio
aikoo julkaista
lainsidddntiid

koskevat esitykset
maksujen

nopeuttamiseksi
Suomalaisista lritvksistA 94 5
[Eu rooppa  9 l  ob )  on  s i l d  m ie l -
tZi. ettii Euroooar komission
tulisi anraa veikojille lakisEi:i-
teinen oikeus oeriA korkoa
maksujen vilvAst)..misestA; 85
o/o lBrrooppaTT %) uskoo, ettii
lakis:iAtelsen korkoDrosentin
ansiosta velalliselle olisi kal-
liimDaa lainata toimittaiilta
kuin palkilta; 89 o/o [Eur6op-
pa 91 o/o) haluaisi myos, ettA
velkojille hy'vitettAisiin oikeus-
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Suomalaiset yritykset toivo-
vat yleiseurooppalaista lain-
seedentiifl maksujen viivdsty-
misestd -Euroopan komissio
valmistau-
t-uu toimimaanilIffiuiei-ui,ivd5fgminen on ghii uo,kourr ongelma
Euroopassa; suomolois et ja muut
euroopp aloiset gritgkset toiuou at
gleiseiro opp alo:ista lainsiiiid,iintii ii tilanteen
parantamiseksi

toimia edeltdrveit perimiskulut;
ja 9I  ouofEurooppa 9l  oo) kat-
soo, etta oikeustoimla tulisi
yksinkertaistaa.

Onneksi  nemai yr i t  ykset
saava t  p ian  i ah tonsa  l z i p i .
Euroopan komissio valmiste
lee parhaillaan suositusta, jos-
sa ehdotetaan. el l  a i  jasenval l  i
o i ssa  l 0 teu te l t a i s i i n  l ak i sde  -
teinen oikeus periA mielekasta
korkoa mvohAssa olevista ve-
loista ja etta niissa otettaisiin
mvos k2ir.ttoolr \.ksinkertai-
semmal.la nopeammar olKeu-
denkdvnt imenet tehl  \ 'e lkojen
per im iseks i .  La insdada in l0on
voisi sisAltyii myos kor-vaus
velkojille oikeustoimia edeltd-
vistzi hallinnollisista perintZi-
kuluista. Suositus on maerd
julkaista lAhikuukausina. Ko-
rnissio toteaa, ette jos jasen-
valtiot eivat noudata sen eh-
dolusla.  se voi  varsin hyvin
tehdA nAista jairjestelyista pa-
kollisia.

Maksutavat
paranevat hieman
Euroopassa, mutta

huononevat
Suomessa

Komissio toteaa maksuien vii-
vd.st1'rnisen olevan yksi suu-
rimDia kas!.11n esteite Dienis-
sii jh keskisuurissa y'ri-tyksis-
sa, joille Euroopan Unioni ta-
voitteiee taloudellista toipu-
m is la  j a  r yd l l i sy ry  t r i i .  S i ks i
maksuien viivAstvmistA kos
keva s-uositus on sisAl\rtetty

komission "Kokonalsohiel-
maan PK-yriq/sten eduksin.

Suomen laissa on io sAd-
dettv 16 o/o suuruinen korko
sekA rildattomlssa asioissa
velvoite maksaa velkoiille ai-
heutuneet per intz ikulut .  Vi i -
me \'.Lronna velkoien Derintde
kosker.iin oikeusioimiin saa-
tiin parannuksia alioikeusuu-
d i s t  u  k>e l l e .  I lme ises t i  t emen
lainsaadannon ansiosta Suo-
messa maksaminen on edel-
leen eurooppalaisittain huip-
puluokkaa: maksut v i ivzisty-
vztt keskimiiiirin vain 8 pAiviiA.
Vain Ruotslssa ja Norjassa ti-
lalne on parempi, 7 r'uoro-
Kautta.

Suomalaiset
yritykset ovat

luotonannossaan
varovaisempia kuin

koskaan
aikaisemmin

Kun  In t rumJusL i l i a  a lo i l l  i  t u t -
kimuksen l'Llonna 1993. suo-
malaiset yritykset olivat Eu-
roopan  pa rha  i t a  maksa j i a .
maksuien viiv,istvesse keski-
maann b palvaa. Jen JalKeen
Laina-ajar ovat kui lenkin ly
hentl,neet, kun yritykset ovat
tuilee( varovaisemmiksi. Luot
toaika on ny't keskimeerin 22
morokautta. mika on Euroo-
oan toiseksi lvhin aika Saksarr
i . . , ,jdl keen. Varsinaisel maksuajat
ovat lyhenryneel yhdellii p2ii.
vAlle 30 paijveain. mikZi on ly
hin aika Euroooassa. vaikka



viivesbTnisaika on hieman pi-
dent''nyt. Sitzi vastoin Eurdo-
passa tilalne on kokonaisuu-
dessaan hieman parantunut:
keskimAdriiLinen m-aksuaika on
Iyhentl.nyt nelje pinv ed 47 :ei;n
ia keskimzizirzij nen luottoaika
bn pudonnut 36:sta 34 pzii-
vririn, eli keskima:fdinen niak-
suien viivestvrnin en on lvhen-
tjmyt 1s:ste 
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pziivAZin.

Vientitoimitusten maksu-
ajat ovat pysFreet suunnilleen
ennal laan: Euroopan keskiar-
vo on yhzi 16 paivea mvdhAs-
se. 42-pzidvziJl iuotto la 

"maksu
58 pzijvrisszi. Suomessa vienti-
luotto on 36 priivAA, maksut
suoritetaan 46 peiLivAsszi, iol-
loin myohzistymisaika on" lO
piiivae.

Iso-Britannia, Italia ja
Ranska ovat

Euroopan huonoimpia
maksajia

Euroopan huonoimoia mak-
saiia ovat britit, mvos I'uorrra
I 993. Iso-Bntann-iassa koti-
maan maksul ovat keskimdd-
rin 23 pziivAA mv6hiissei. Kak,
kosena on Italial t'ossa maksut
viivAstyvAt 2O priivAd.. Seuraa-
vana on Ranska, 19 oAivzizi.
Tarkein ero viime motetn ver-
rattuna on Saksan huomatta-
vasti huonompi tilanne. Viime
lnonna saksa_laiset siioittui-
vat Euroopan toiseksi parhaik^
si maksaiiksi, iolloin keski-
mzidrziinen viiviiltvmisaika o I i
vain 9 pziivaiA. Nyt he ovat nel-
jenneksi huonoimmalla sii alla
j a keskimAzirdinen viivzisffi rs-
aika on kaksinkertaistunut 18
pziivAdn. Vaikka tiimA melko
varmasti johtuu my6s siitA,
etta keskimerirziiset iuottoaiat
ovat Saksassa lvhentvn6et
25:$e 20 pziLivArin yritysten
pyrkiessa pienen tAmzizin luot-
toriskejAan ja parantamaan
kassavirtaansa. Todelliset
mal<suaiat ovat Saksassa Dre
nent5me-et nelieiLl lzi pziiviiLllzi irro-
desta 1993 eli 38 vr-rorokau-
teen.

Pisin kokonaismaksuaika
on Italiassa, 89 pziivAzi. Rans-
kassa se on 75- pAivdii. Bel,
giassa luku on enAe 55 paiviie
ja Iso- Britan niassa 54 deivee.

Syy siihen, ettei italialaisilla ia
ranskalaisilla maksu ien viivzi-s-
ty'misaika ei ole kuitenkaan
pidempi kuin Iso-Britannias-
sa. on se. elta heid€in mvonlZi-
mAnsd luotoaiat ovat niin pit-
kAt: 69 ja 56 

-paivea.

Suomalaisista
yrityksiste 61 o/o kiirsi
huomattavia tappioita

maksujen
viiviistymisen vuoksi

ja 59 o/o kiirsii
kassavirtavaikeuksista
'Velallinen ra.l'oitusvaikeuksr-
sa  '  es i t e l l  i i n  y le i s immi i ks i
syyksi maksuien viivrisn.'rnl-
seen Euroopassa ia Suoines-
sa, jossa tii.mA i"lmenee 59
o/o:ssA tapauksista kotimaal
kaupassa ia 43 olo viennissa.' Tarkoitu k-selline n maksu n vii-
vAstS,rninen" on seuraavaksr
yleisin sly Euroopassa. Suo
messa tarkoitu ksellinen mak-
suj en viivzistyrninen kotimaan-

kaupassa on kuitenkin kaik-
kein alhaisinta tasoa, 28 o/o,
kun Euroopan keskiarvo on
37 o/o ia luku on korkeimmil-
laan I5o-Britanniassa eli 54 %.
Td mrin iiilkeen syine esiletean
"hallinriollinen iehottomuus"
ja "kiistat". Rakennusfirmat
mainitaafl alana. jossa y'rityk-
set maksavat viirieiseksi. 

'

Suomalaisista vritvksistA
66 %o uskoo, ettA maksutavat
huononevat Suomessa. Luku
on sama kuin viime \,1lonna.
Vastaavasti 20 o/o viljttdi!, ettit
tilanne ei muutu, kun vain 14
o/o katsoo asioiden paranev;rn.
Euroopassa tilanne on koko-
naisuudessaan Darantunut
hieman vuodestaiggg - 4Z o/o
eurooppalaisista wi tvksisH on
havainirut tilan t6en huonone-
van, kun vastaava luku viime
mronna oli 59 o/o. Tilalteen
paranluminen johlunee talo
udellisen tilan t een vah i trAises-
tri kohentumisesta suurimma-
sa osassa Eurooppaa sekd
korkoien laskusta.- 

-

Erflpd.ivfl Oy
Yo-merkonomi LTS Tuula Jaakkola on nimi-
tetty_ErripdivA Oy:n perintaneuvojaksi
1.9.1994 alkaen. Jaakkola on aikaisemmin
toiminut SuomenAsiakastieto Oy:njulkaise-
man Luottolista-lehden toimitussihteerina.
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LUOTTOMIEHET -
KREDITIT,IANNEN ry
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LUOTTOMIEHET
KREDITMANNEN ry
Hallituksen kokouksessa
13. 4. 1.99 4 hyvaksy'ty't
uudet jisenet

Huttunen Mirja Elllsa
PerintAtoimihenkilo
Suur-Helsingin Osuuspankki
Kaisaniemenkatu 1 B A
OO1OO HETSINKI

Mattila Ilona Inkeri
PerinteneuvottelUa
Tletoperinta Oy
PL  5 I9
33 TOl TAMPtrRE

Ojala Martti Heikki
Toimitusjohtaja
Scribona Suomi Oy
Sinimaentie 14
02630 ESPOO

Parkkonen Eija Anitta
RyhmAesimies
MK Perintri Oy
Kauppalankatu 6
45200 KOLIVOT A

Porvali Eila Anneli
Luotonvalvoj a
Canon Oy Ab
Kornetintie 3
OO38O HETSINKI

Ruohonen Heli Marjut
Toimitusj ohtaj a
HR-Isannointi ja toimisto-
palvelu Oy
Harj atie
28260 FIARJUNPAA

Saarelainen Marja-Liisa
Toimistosihteeri
Laki Luukko Oy
Hietalahdenranta 15 A 18
OOl80 HEISINKI

Sundstriim Anne Marita
L ,  ^ + ^ ' . , , ^ 1 . . ^ i  ^
L u v L v r r v 4 r v v t 4

Oy Kontino Ab
PL ).O7
00131 HELSINKI

LUOTTOMIEHE"I -
KREDITMANNEN ry
Hallituksen kokouksessa
4.5.1994 hyvaksytyt
r r r r d c i  i i c e n e i

Dahlstriim Timo Ensio
r , , ^ + ^ h - . 6 1 - - ^ i ^

IN-Wear Oy
PL 75
O22OI ESPOO

Niemi Anne Eliisa
Luottotietotutkija
D&BSo l id i t e tOy
SinimAentie 14 C
02630 trSPOO

Nummela Nina Kati Elisa
Markkinointi Assistentti
D&BSo l id i t e tOy
Sinimaentie 14 C
02630 ESPOO

Vanhanen
Pirjo Anne Kristiina
L ,  ^ + ^ - - , ^  1 . , ^ i  ^
! u u L v r r v 4 r v v t 4

SLO Oy
Sahkometse
O13OO VANTAA

Virtanen Marja-Leena
Perintalakimies
Intrum Justitia Oy
Pasilanraitio 5
OO24O HELSINKI

Weckman Arto Uolevi
MWTrtineuvottelija
MK PerintA Oy
Kauppalalkatu 6
451OO KOIJVOI-A

LUOTTOMIEHET -
KREDITMANNEN ry
Hallituksen kokouksessa
25.8. 199 4 hywaksy'ty't
uudet jasenet

Hakala Matti Nikolai
Myyrtineuvottelija
Perimistoimlsto Contant Oy
Uudenmaankatu 24 A
OOI2O HELSINKI

Koivu Hannele Kaarina
As.palvelu/Cross Border
Contact
Dun & Bradstreet Soliditet
Oy
Sinimaentie 14 C
02630 trSPOO

Kyhiila Kimmo
Toimitusjohtaja
Etta Oy Perimistoimisto
Mallastie I
90500 OULU

Mdkynen
Viveca Pirjo Marjaana
Perintiikasittelij a
Intrum Justitia Oy
Pasilarlraitlo 5
OO24O HELSINKI

Nygr6n Sirpa Kyllikki
PAziki{anpitiijai
Transkem Oy Ab
Viljatie 2
OOTOO HELSINKI

Salokoski Paula Annikki
r , , ^ + ^ h r , ^ I t , ^ i ^
L u u r v r r v q r v v t c

Neste Liikennepalvelu Oy
Miestentie I
02150 ESPOO

Savolainen Tuula lrmeli
TalouspAAllikko
Bilia Oy Ab
Vantaanlaaksontie 6 C
O1610 VANTAA

Suomalainen Elsa Ir€ne
Luotonvalvoja
Valmet Traktori Oy
44200 SUOI-AHTI

Wikstrdm Sirpa Helena
Ryhmen esimies
Perimistoimisto Contant Oy
P L 2 0
20IOT TURKU

Wdnttinen Tuija Ainikki
OsastopAAllikko
Oy Stockmann Ab
Aleksanterinkatu 52
OOIOO HEISINKI

LUOTTOMIEHST -
KREDITMANNEN ry
Hallituksen kokouksessa
I 5.9. 1994 hyvaksy'ty't
uudet jAsenet

Eskelinen Pirkko Kyllikki
Luotonvalvoja
Wetteri Oy
PL32
90401 ouLU
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Hietakangas Pirjo Elina
Palveluneuvoj a
Perimistoimisto Contant Oy
PL20
2O1OI TURKU

Jaatinen Maija-Leena
Lakimies
Pohjola-yhtiot
Lapinmaentie I
oool3 POHJOLA

Majuri Eija Kaarina
T , , ^ + ^ - , , ^ 1 . , ^ : ^Lut , rurrvarv u- ja

UPS Finland Oy
Valimotie 22
01510 VANTAA

Uitto Tero Juhani
Perintiilakimies
Perimistoimisto Contant Ov
Aurakatu 8
20lOO TURKU

Mikko Kallankari
9 0 - 6 1 3  7 1 1
90-514 763

Jorma TAhtinen
Mainosatelj ee Tiihtinen ky
Vuorimiehenkatu 14 A 13,
00140 Helsinkl
90-669 848
90-666 301

Luottomiehet-
KreditmZlnnen ry
PL 891, 001O1 Helsinki

Painopaikka:
Osoite:

Puhelin:
Telefar:
Yhteyshenkilo:

Painoekspert Oy
Henry Fordinkatu 5 K,
0O150 Helsinki
90- 176800
90-  170181
Pentti Kauhanen

Luottomiehet ry
s\? 2089r8-73866

Viimeistiiiin 14 r'rk ennen
aineiston toimituspiiiviia.

Aineisto Ilmestly

15.09 . r994 r3 .10 .1994

o2. r2 . r994 1o .o1 .1995

Maksun saaja:
Palkkiyhteys:

Mustavalkoinen
5.000 mk
5.000 mk
3.100 mk
2.2OO rnk
l . lOO mk

90O mk
4OO mk

Reklamaatiot:

Ilmoitusten
peruuttaminen:

Nro

4/94

r /95

Ilmoitusten Dainoasua kos-
kevat reklariraatiot 7 wk:n
kuluessa lehden ilmestgni-
sestA kiriallisena.

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

r+"s$$stimhki
Julkaisija:

Osoite:

Peatoimittaja:
Puhelin:
Telefax:

Yhteyshenkil6:
Osoite:

Puhelin:
Telefax:

Ilmoituskoko
I / I etusir,rr
| /2 atlkearna
l / l takasiur
l/l muu sfirr
|  /9 eirn r

I/4 sim
vdrilisA

Lehden koko:
Painopinta-ala:
Palstojen maZi(a:
Palstan leveys:
Rasteritiheys:
Aineistovalmius: Painos: 800 kpl
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LUOTTOMIEHET - KREDITMANNEN r.y.

a a a a a a
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Jasen, ioka on iAttAnl't maksamatta
idsenm-aksunsd kahdelLa (2) vuodella.-voidaan 

hallituksen piiZit6ksellA erot-
taa yhdistykseste. Seltaisen jasenen,
ioka ei enziA toimi luottoalall-a, iAse-
hyys voidaan halli tu ksen peet6ksell?i
katsoa ndAttvneeksi.
Etikke6le siirtynee[e jesenellii ei ole
jAsenmaksuvelvollisuutta. Kunnia- ja
kirieenvaihtaiaiasenel eivzit suorita je-
seimaksuia."sha\.utetu l izisenoikeir-
det saib'vet.

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jo-
hon kuuluu vhdeksiiLn [9) va-rsinaista
jzisentii, joisth r,r.rosittain yksi kolmas-
osa (1/3) on erovuorossa. Eror,'uorossa
olevaa hallituksen i asente eivoida heti
valita uudelleen. 

-

Kesken toimikauttaan kuolleen tai
eronneen hallituksen iAsenen tilalle
yhdistyksen kokous valitsee uuden jii-
senen eronneen iiiliell?i olevaksi toimi-
kaudeksi.

Hallitus valitsee sihteerin ia rahaston-
hoitajan. Hallitus voi va.lita myos mui-
ta toimihenkil6itA.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai
tiimen estjmeeni ollessa varapuheen-
iohtaian kutsusla ia on peatosvaltai-
hen, "kun vzihjn tiirin vijsi (5) iasenta.
puheeniohtaia tai varapuheeniohtaia
inu kaailuetiuna on kokoukse-ssa lds-
na.
PAiitokseen vaaditaan aina neljiin (4)
jesenen yksimielisyys. YhdeksAn (9)
jesenen osallistuessa AAnestykseen
pZiAtdkseksi tulee se mielipide, jota va-
hintaZin viisi (5) on kannattanut. Aiin-
ten mennessd tasar ratkaistaan vaali
arvalla, mutta muissa asioissa ratkai-
see pu heenjohtajana toi mi neen ii2ini.

Yhdistvksellii on luottoalan neuvotte-
lukunia..johon valitaan yhdistyksen
hallitu ks6n pu heenjohtajan lis-Ziksi

4 S

A R

5 S

SAIUINOT
Hyvaksytty 17.l l.1983

Merkitty yhdistysrekisteriin 5.8. 1985
3 $ muutokset lO.2.1992

Yhdistyksen nimi on Luottomiehet -
Kreditmiinnen r.y. ja kotipaikka Hel-
sirrki.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistZiii
luottodlan tuntemustaja kehitystAj?iLr-
j estiimZilllA jAsenilleen esitelmA-, kes-
kustelu- ja tiedotusUlaisuuksia yhdis-
tyksen toimialaan kuuluvista kysyrnyk-
sistii, seuraamalla luottoalan kehitys-
l€i myos ulkomailla. harjoitlamalld
kustannus-, julkaisu-, kurssi- ja kou-
lutustoimintaa sekri antamalla lausun-
toja ja tekemzilki alaa koskevia aloit-
teita.

Yhdistvksen varsinaisiksi ieseniksi voi-
daan dttaa luottoalalla to'imivia vksi-
tyisia henkiloita kaikkialta Suomesta.
JAseneksi pyrkiv,in on jatettava kirj'al-
linen i Asenhakemus hallitukselle. Hen-
kilon. loka on pelkzist:iAn luotonsaaja.
ei  katsola lo imivan luol t  oalal la.
Hallitus kiisittelee sekA hywiiksyy tai
hvlkAii iiisenhakemukset. JZlsenhake-
niukseir hvkaamisen s!'v.ta ei merkite
pdy'takirj a.-an. Sihteeri iimoittaa halli-
tuksen peatdksen hakijalle. Yhdistys
voi valita myos kunnia- j a kirj eenvaih-
tajajesenia ja sillZi voi olla kannataja-
jAseniii. Ehdotukset kunnia- ja kir-
jeenvaihtajajAsenista on toimitettava
hallitukselle. Jos se ouoltaa ehdotus-
ta, se esittAA ehdotuksen yhdistyksen
kokoukselle.
Kunniaj aseneksi voidaan va-lita henki-
1o, jolla on erityisia ansioita yhdistyk-
sen tarkoitusperien kehittdmisessA.
Ki{ eenvaihtajaj Aseniksi voidaar vali-
ta ulkomailla vakinaisesti asuvia hen-
kiloita, ei kuitenkaan enempae kuin
kolmasosa (f /3) koko jaseniuvusta.
Kannattajaj aseneksi voidaan valita ko-
timainen henkil6 tai oikeuskelooinen
yh teiso. Kirjeenvaihtaja- ja kannatta-
jajAsenillii on puhe- mutta ei AZinival-
taa vhdistvksen kokouksissa.

24
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enintaen yhdeksiin (9) luottoalalla an-
sioitunutta henkildZi. Luottoalan neu-
vottelukunnantehteivdnA on antaayh-
distyksen hallitukselle neuvoia ia 

-

asiantuntijalausu ntoja yhdis"lylisen
toimialaar kuuluvissa asioissa. Neu-
vol telukunnan puheen iohtaiana toi-
mii.yhdistykseri hallttu-ksen puheen-
tonrala.

7 S Yhdistyksen nimen ki4'oittaa hallituk-
sen puheeniohtaia tai varapuheenioh-
taj a J ompiki.r mpiyhdessd jbnkun hal-
IrruKSen tasenen Kanssa.

8 S Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pi-
det?iiin ruosittain kaksi. kevAtkokous
toukokurm loppuun mennesseia sws-
kokous marra-skuun loppu un nleniri:s-
sd. Kokouksen ajanja paikan madree
hallitr;s.

9 S Yhdistyksen kevAtkokouksessa k2isi-
tell6iin seuraavat asiat:

I valitaankokouksellepuheenjohta-
ja

2 valitaan sihteeri ia kaksi p61'trikir-
jan tarkistajaa

3 esitetiiiin vhdistvksen toimintaker-
tomus.la iilinpeatds

4 esitetadntilintarkastuskertomus
seka paateteen tilinpzirit6ksen vah-
vistamisesta ja vastuuvapauden
my6ntAmisestii

5 kiisitelkiAn muut hallituksen esit-
tAmiit tai iiisenten ennen edellisen
maaliskuun viimeis&i nziLivtizi halli-
t ukselle ki4'a ll isesti ilmbittamat asi-

fO S Yhdistyksen syyskokouksessa kAsitel-
Iddn seuraavat asiat;

I valitaankokouksellepuheenjohta-
Ja

2 valitaan sihteeri ja kaksi p6y'1akir-
lan larKrstalaa

3 vahvistetaan talousarvio ia varsi-
naisen sekd kannatl ajajZisenen jd-
senmaksun suuruus ia- suoritta-
misaika

4 valitaanseuraavaksikolmeksivuo-
deksi hallituksen iasenet ero\,1lo-
roisten siiaan

5 valitaan Seuraavaksi r,'uodeksi hal-
lituksen jiisenistei hallituksen pu-
heenioht-aia ia varapuheeniohtlia

6 vali rian sdur-aavaksi modelisi ka"ksi
(2) tilintarkastaiaa ia kaksi [2) va-
ratilintarkastaiia 

-

7 valitaan seuraivaksi vuodeksi i:i-
senet luottoalan neuvottelukulGal

8 kAsitellAiin muut hallituksen esit-
tamat tai iEisenten ennen edellisen
swskuun viimeis{a priivee halli-
tirkselle kiriallises ti tnoitlamat asi-
at.

f f S Muita yhdistyksen kokouksia pide-
ttiiia, kun hallitus katsoo tameelli-
seksi tai kun vdhintdrin krirnn-ienesosa
(I / l0) iiisenmiidrdstd on-sellaisen ko-
kouksrin kokoonkutsumista erityises-
ti ilmoitettua asiaa varten hallituksel-
ta kirj allisesti p},lruirlyt.

f2 S Yhdistyksen kutsuu kokouksiin halli-
tus. Kokouskutsut on ldhetettrivA iei-
senille ki4allisesti viimeistaan kyri-
menen IO) pdjvaa ennen kokousla
sill6 osoitteella. jonka jiisen on yhdis-
tykselle ilmoittanut tai julkaistava yh-
distyksen kokouksen peatdksen mu-
kaises[ sen maereamesse sanoma-
lehdessA samassa ajassa.

13 S Yhdistyksen kokouksissa suoritetaan
iiZinest5rkset avoimina, ellei joku osan-
ottajista vaadi suuettua lippuaanes-
tystA. Asiat ratkaistaan yksinkertai-
sella a,inten enemmistdla, e ei saan-
ndissa toisin meerata. Kunniai asen-
ten valituksi tuleminen edellvttae. ette
vdhlntziiin kolme neljeisos ad (3 / 4) ko-
kouksessa annetuista aenista on hiiLn-
tA kannattanut. A2iLnten mennessd ta-
san ratkaisee puheenjohtajan Aeini,
vaaleissa ja suljetuin lipuin aanestet-
tAessii arpa.

f4 S Yhdistyksen tilit laaditaan ja paete-
tZiiin kalenterimosittain. YhdisWksen
tilit ia muut hallintoa koskevat 

'asia-

ki{at on ennen huhtikuun 15. piirivtiA
luovr.rlel tava t ilintarkastaiille. iaiden
tulee antaa tarkastuskertbmulsensa
hallitukselle ennen huhtikuun 3O.
p:iivea.

1 5 S Neinden stirintdjen muuttamista koske-
van pAritoksen on voimaan tullakseen
saa!'utettava vaihinteiAn kolme neliAs-
osan (3/4) enemmistd kokoukses6a
annetuista iiiinistii. StiAntdien muut-
tamisehdot-us on esitetteve-kokous-
kutsussa.

f6 S Paatos yhdistyksen purkamisesta on
tehtAvA kahdessa vrihintiiiin kahden
(2) kuukauden viiliajoin pidetyssii ko-
kouksessa, joista toisen tulee olla yh-
distyksen vdrsinainen kokous ia krim-
massakin purkuehdotuksen o'n saa-
vutettava vd].intAdn kolmen neli iisosan
(3/4) enemmistd annetuista aanisd
tullaksen kokouksen paet6kseksi.

l7 S Jos yhdistys purkautuu, kAytetddn sen
varat johonkin yhdistyksen toimintaa
liihellei olevaan Larkoitukseen.

18 S Muutoin noudatetaan voimassa ole-
vaa vhdistvslakia.
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