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Ki{oittajien lehdessa esittAmat mieli
piteet ovat heidan omiaan eiv:ilkai silen
valttamaile edusla yhdistyksen kantaa.

Miksi teollisuus ei
investoi
Teollisuustuotanto on kuluvana r''uonna kokenut huiman kasr,un. mutta teollisuuden inves
tolnneissa ei juuri ole o1lut hurraamista. TAnd
vuonna on kuitenkin teollisuudessa tehtv investoinleja enemmdn kuin neljzin?iedellilenii
\,'uotena.
Vuosina 1960-1990 Suomessa investoitiin
keskimAririn kolmannes bruttokansantuotteesta. Se on enemmdn kuin missAdn muussa teollisuusmaassa.
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 Daaomienvdhws.
Suo-messateollisriuden tuotannon voimak
kaaseen kasvuun niihden yritykset tekevat investointeja tAllaikln hetkell?i vAhAn. PAAsl'yrA
tAhAn on varmasti eoavarmuus tulevaisuudes
ta. Todellahuonot alat ovat niin tuoreessamuistissa. ettAyriqrksissi[ ei uskalleta aloittaa uusia
in\.estointeja,ei ainakaan lainarahalla.
Vielzi r,lime ruosikvmmenen lopun korkea: u h d a n t e e n a i k a a n v r i l y k s e l i n v a s l o i v a vl o i makkaasti r-elkapdiiomalla. N1t on toinen AAni
kellossa. Yritlrksissa pyritean val].vistamaan rahoitusrakennetta 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\,-rnisen luovar mukanaan mm. Suomen talousoo
litiikkaa n ku ria ja pil kejzinIeisy)'lt d. Eu roolian
Unionin jasenJ,yden katsotaan myos paranta
van suomalaisten yriq/sten kilpailukykya.
Mikko Kallankari
Paatoimittaia
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Yhdistyksen jAsenkokous oli
kutsuttu koo11eRavintola Sipuliin. Paikallesaapuikin viitisenkymmentA yhdistyksen
edustajaa. Satoi kaatamalla,
mutta Banketti-salin tunnelma o1i lAmmin, kun luottoystaiviitj a -tuttavat tapasivat syk
sJm ensimeisessAkokouksessa.
Yhdistyksen varapuhenjohtaja Helena Pahlman avasi kokouksen loivottaen ie
senet tervetulleiksl ja esitellen
kokousaiheen seka alustajan
Helsingin Kaupungin Velkaneuvontayksik6stA. Velkaneuvoja Henri Jantusen esifrksen aiheena o1iyksityisen kuja hiirr
lut tajan velkajzi{eslely
r.alotti aihetta asiakkaan eli
r.elallisen kannalta. Puheen
Vuoro herdtti runsaasti l ,sv
m ] ' k s i do
. l i \a rh a n p aj k al l a o l i jat valtaosin ns. \'astapuolen
edustajia. Henri Janhusen
puheenr''uoro on esitetq/ toisaalla tassii lehdessA.

M u i n a a s i o i n al u e lt i i n y h
distyksenu usienjesenlen nimet sekA ka)tiin lepi Luollopaiven k oko u sj zirjeslelyj 2i. La
kiroimikunnan edustajaTimo
Miiki kAytti puheenvuoron,
iossa hAn valotti valmistellla
blevan Perimdlain etenemiste. Oikeusministeriontyoryh
man miel inl o tu lleevalmislu I tuaan lausuntokierrokselle,
jolloin myos yhdistys paasee
esittemedn kanlansa lain si
saltoon.
Iitapalalla keskusteltiin vapaamuotoisemmin mm. velkajArjestelylain mukanaan tuomista epiikohdisla ja ongelmista, joista takaajien asema
ja harkinnanvaraisuu s eivat
nle rrAh Ai qcrnniA

PALSTA
Valvontaavai
itsekontrollia
Talousekimiin hulluj en r,rrosien j eilkeen
on aivan ilmeisesti syntynyt ytra tisArinffvzi:i tawetta valvoa witystalouden piirissA tapahtuvaa toimintaa.
Pankkeja valvotaan. vapaata kilpailua
-val.uotaarr, kulutta) ansu otaav alvbt aarr .
tietosuojaa valvotlan ja iryt on perusteilla kohkurssiasiamieheir virkh la virasto, ioka valvoisi konkursseihin liittyviA
tvvia laillisuus[aillisuus- ia laittomuusasioita.
laittomuu sasioita.
TzimAnlehden
TAmAn
lehden palstoillakin
oilstoillakin on kaivatkaivattu valvontaa, ldhinnA perintatoimistojen valvontaa ja valvq
Ivojaksi on ehdotetyhteistii
tu
yhdist5rst6mme
stiimme Luottomiehet ry:tri. Ehdotus lienee vain heitto
ilmaan keskustelun herAttAmiseksi,
sillA mielestAni on aika selvriui, ettA
yhdistys ilman palkattuja toimihenkil6itA ei kykene moista valvontaa suorittamaan.
Kun yhdistyksen
vhdistvksen jd senkenttA koostuu tavaraluotonantaiien. perinteitoimistoien.
mistojen. luottotietoto
luottotietotoimi stoien.
ojen, rahoirahoitusyhtioiden, luottokorttiyhtioiden ia
parikkien edustajista,
pankkien
edustaiista. olisi aika outoa,
outoL.
ettA ytrdistys alkaisi valvoa yhdenjrisenryhmAnsA toimintoia.
Toisaalta voisi ajatelia, ettainiin ikAvrizi kuin se onkin, on yhteiskunnastamme ja sen eri osa-alueilta kadonnut luottamus ia ehkZimoraalikin, koska,kaikkea pit:iisi valvoa. Ylenpalttiselvalvontakoneistot maksavat ia niillA
on taipumus muodostua i tseis-arvoiksi
jajopa pitkain pA:ille kormptoitua. Aika
ajoin on her:itelty keskustelua yntystoiminnan etiikaita, mutta kesfusti:lu
on kuihtunut alkuunsa.

Toisaalta pitaiisi siis valvoa ja kiristAA szizinnoksiti, mutta toisaalta taas
ainakin tavaraluotonantajan etua o1laan pahasti loukkaamassa poistamalla erd"stderittAin hwAzi, tehokasta. nopeaa ja hinndlaah edu)))sta periniDkeinoa eli tratan keftda yritysperinnAssA. Velallisen asemaa ollaan ikAZinkuin helpottamassa jajulkisen maksuhiiirion valvovaa roolia mitAtoimAssA.
Tratan tehohan on suurelta osin perustunut mahdollisuuteen iulkistaa se
protestoinnin kautta ja tefta julkistaminen on toiminut ikAiinkuin "naapurikontrollina". Ei ole haluttu tehdAv':izirin, kun siitii on aiheutunut maineen
menet5rst:ija luottohanojen sulkemista.
Tratan kAytdn lopettamishankkeet
ovatjo ilmeisen pitkeiLlli. Parempi vaihtoehto olisi ottaa tratasta sAAnn6kset
lakiin tai sAzitriaiAsen kziytostA asetuksella, kuin lopettaa se. Kenenkohd.n
etua tiimiin tavaraluotonantaiia hwin
palvelevan perin t"Akeinonmafidolllnen
lopet"taminen palvelee? Vai onko joku
erehtynyt protestoimaan v5Arzin yrityksen tratan?
Ne jotka perivAt saataviaan tehokkaasti eivAt ole rikollisiavaan witvksiA.
jotka yhAkin tyollisteivAtja ovai ilman
tehostettu a valvontaakin hoitaneet velvoitteensa yhteiskuntaa, tyontekiioiteidn, asiakkaitaan ia saam"amiehiS.zin
kohtaan.
Anna-Maija Urpelainen
Puheenjohtaja

Erkki K. Laitinen, apulaisprofessori
Laskentatoimen laitos
Vaasan yliopisto

YRITTKSENRISI{IN
PITAA
MITTAAIVIISEN
PERUSTUATIETEESEEN
aa aa

Suomessa elettiin oitkAiin sellaista aikakautta, irttei luotettavien riskimittareiden kehittamiseen tuntunut oleval tarvetta. Luotonantai ien luottotappiot jaiivet varsin pieniksi
vaatimattomiakin riskinarviointimenelelmie keyttemzillA.
Professori. piiiijohtaja Aatto
Prihtin ansiokkaassa veitdskiriassaan \,'uonna 1975 esitteme 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 paljastui riskiJ,'rityksiksi, joiden
rahoittamista olisi ollut syytZi
vzi{ttazi.Riskinarviointi oli kuitenkin ollut puutteellista.jon ka lisAksi r.,rnoiirist6stA tulevat uhkat toteutuivat vaikeimmalla mahdollisella tavalla.
Tilannetta ei voinut enAii oelastaa, mutta toivottavasti se
opetti meille jotakin: luotettava riskinarviointimeneteimd on
luotonannon viiltt2lmatdn aouvalne.
Apulaisprofessori Erkkl K.
Laitinen ja tutkijaArto Suvas
ovat vhdessa kehittAneet ns.
F- todennAk6isyyden, joka on
iatkuvassa
seurannassa osoit-tautunut
ooikkeuksellisen luotettavak-si riskimi t t ariksi.
TAmii mittari oerustuu tieteelliseen kehitysty6h6n. jota esitelleen lvhvesti tzisse arUkkellssa.

kurssiin, saneeraukseen tai
vakavaraisuuskliisiin. Meari telma vaikuttaa suoraan siihen, mikd mallin kehittAmisesse oletetaan selitettavailksi
ilmioksi ia siihen. minkA ilmi6n ennu-stamiseenmallia voidaan kAy'ttAA.
F-todenn:ikdisvvs on kehitettv mezirituimAilh mittaukserrkohteeksisen todennAk6islys. et te yritys ei pysty selviytymaen maksuvelvoitteistaan
normaalein menetelmin. TiimA
tarkoittaa site, etta tiissii tilanteessa yritys voi esimerkiksi ioutua konkurssiin. saneerairkseen tai selvitvstilaan,
kokea maksuhAirioitd. "lainan
ioutua
ottamaan vakautetun
tai joutua myl'rniiiin poikkeuksellisesti kalttdomaisuuttaan.
Kaikki niimA taoaukset eivet suinkaan johda yrityksen
toiminnan loppumiseen. Ne
merkitsevAt kuitenkin sitZi,ettii
l,'ritys on joutunut rahoituksellisesti ooikkeuksellisen vaikeaan tilanteeseen.joka pitiiA
ratkaista poikkeuksellisin menetelmin tai toiminta el voi i atkua. F-todenndk6isws miitaa
siten vritvksen rahoiiuksellista toimintakvkvA. Sen aikaiiinne on noiri virosi eli se mitlaa vaikeuksiin ioutumisen
todenniikdiswttd- seuraavan
vuoden aikani.

Mistii riski syntyy?

1. Kannattamus on heikko tai
kasm liian noDea
2. Tulorahoitus lieikkenee
3. Rahoitusomaisuus pienenee
4. Ulkoouolisen rahoituksentarve kasvaa

Kun riskimittaria ryhdy'tean
kehit Uirnzidn,on ensimmdiseksi mielitteve. mita riskie plriteen mill"aamaan. Riski voidaan mearitelki esimerkiksi
),'rityksen riskiksi joutua kon-
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Yri tvs aiau [uu vaikeuksiin
yleehsii sieuraavartprossessin
seurauKsena:

5. I-yhyt- ja pitkiiaikaisetvelat
Kasvavat
6. Tappiot sydvat omaa peaomaa
7. Vakavaraisuus heikkenee
ro8. Takaisinmaksukyky
manfaa
9. Maksuvelvoitteistaei selvi-

te

Yritysriskin syngrminen on siten dlTraaminen orosessi. Suurin osa riskiii mittaavista malleista Derustuu kuitenkin }'ritvkseri tietvn hetken tilannettl kuvaaviin (staattisiin) tunF-todenniik6inuslukuihin.
slys on menelelmAjoka oltaa
riskin arvioinnissa huomioon
myos prosessin, mikii parantaa mittauksen luotettavuu tta huomattavasti.

Riskin mittaamisen
perusulottuvuudet
Riski ioutua rahoi tuksellisiin
vaikeriksiin edelki kuvatulla
tavalla toteutuu, kun yritys ei
saa katettua rahoitustarvettaan normaaleilla menetelmille. RahoitustarDeen kattamiseen vaikut laa' nelja tekijee.
Ensi mmdinen n:iiste tekijoistA on tuloratroitus, joka perustuu tulojenj a menoj en erotukseen. Mita enemmAn yrityk
sitii
sellii on tulorahoitusta,
vAhemm:in sillA on riskie ai autuavaikeuksiin. Tulorahoitusta voidaan mitata esimerkiksi
wilvksen rahoitustuloksella tai
kaJsavirralla.
Toinen rahoitustarDeen
kattamiseen vaikuttava t-ekiia
on rahoi t-usomaisuus.jotavoidaan kiiy4tAAsatunnaisen taroeen kattamiseen. Yritvksen
iahoitusomaisuuden klyttokelpoisuus rahoituslahteena
riippuu sen likviydestA eli ky-

q/ste muuttua rahaksi. Yrityksen likviditeetti:i mitataan
usein esimerkiksi tunnuslur,rrlla quick ratio, jossa rahoitusomaisuus suhteutetaan lvh14aikaisiin velkoihin.
YritVS voi mvos kattaa rahoitustarpeensa lisAzimzillei
nettovelkoiaan, ios siihen on
mahdollisuuksid. Name mahdollisuudel perustuvat lzihinnA yrityksen vakavaraisuuteen
eli omaisuuden arvon ia entisten velkojen erotukseen. TAtA
erotusta aryioitaessa on erityisen terkee mddritellziomai
suuden arvo oikein, koska rahoituksen saatar,rrus Derustuu
sihen. Vakavaraisuus on keskeinen riskiin vaikuttava tekijii, jota mitataan usein omavaraisuusasteella.
Neues ja viimeinen kattamiseen vaikuttava tekiiA on
oman pedoman lisevs, ioka
riippu ri yrilyksen niahciollisuuksista l6ytzizi lis:iA oman
paaoman ehtoista rahoitusta.
Tzitzimahdollisuutta on Vleen
sA vaikea milata lilinDeerostietojen ar,rr]la, joten se aineu tlaa malleissavirheluokituksia.
F-todenniikdisvl'teen
-kolmeeli Flukuun sisAltyvrii
ensimmAistd staattista perusulot l ur,uutla: rulorahoitus,tikviditeetLijavakavaraisuus. Nd.isle syn t}y F-lukuun ns. staattinen perusmalli. ioka s!,nny'1lee riakin mittaainiselle sisziisenjohdonmukaisu uden. Riski muuttuu ndjden perus(eki
joiden muuttuessa- F-lur,'un
yhte!,1eenon mvos luotu mahilolli!uu s mzi2iritelldomaisuuden arvo eri tavoilla sy6trolietona.

dollisimman laaja ja edustava
siten, ette siine ovat edustettuina eri toimia_lat, eri kokoluokal ia eri aianiaksot. F-luvun kehit tamiles-sdon kdvrerty noin 5O0 )'rityksen aineis
toa, joka muodostuu suurista
ja
pienistzieri toimialoien Jrri
-tyksista.
joista osa on'tehnyl
donkursdin. Yritvsainersr0
kiisittAei 5- 1Or,rroddn aikasarj oj a yrrtyksistri eri aj arrj aks oilta.
Havaintoaineisto kannattaava-litavastinpareittain. koska se viihentAh mallin estimoinnin harhaisuulla. Teme
tarkoittaa sita, ette valitaan
kullekin riskivritvkselle
vastaava terve frri-tvs, ioka on samalta toimialalia ii samankokoinen. F-lul'un kehitternisesse kziy.letryaineisto on kereitry
rata tavata.
Trirke:itA on myos se, etta
aineisto jaetaan estimointl- ja
testiaineistoon, iolloin tulosten yleisp.itewyltd voidaan
a;wioida.Malli estimoidaansrlen toisesta aineistosta kuin
missd sen toimintakvkv:i arvi oidaan. Tzillii iavalla mvos Flu v.r-rn
roiminrakyky on [estattu.
Testiaineiston pitae olla riltvevan tuoretta. iotta mallin
vanhentuminen iroidaan havaita. F-Iukua testataan iatkuvasti uusilla aineistoillaia
mallia u udistelaan t arvittae-ssa. Perusleellisemman pdivi
tyksen kohteena F-lukuun perusluva malli on kerran vuodessa.
Kolmas vaihe mittarin kehittamisesse on valia menetelme, iolla se estimoidaan. Tavalliiin menetelmzion pilkaiein
ollut erotteluanalwsi, ioka
v a al i i k u i t e n ki n - i a s k " a i t a
Miten mittari
tilastollisia ominaisuuksra
kehitetiiiin?
muuttujilta (esimerkiksi mulEnsimmd.inen vaihe riskimittinormaalisuus). Viime aikotarin rieteellisessakehittemi- jen suosituimmaksi menetelsesse on valita malliin muutmAksi on noussut logistinen
Iujat. joilla edellA mdzintelty:i regressioanalWsi,ioka perusriskik€isitettziselilerzizin.Tdrtu u logisuseeir-[ekdponentiaakeata on se, el re malli sisziltAa liseenl iakaumaal.^
edella esitet]'t perusl ekiizi(.
Logistinen
-raskairamalli ei vaadi
mulla ei liian monta muuttuy htei
olel tamuksia
jaa, koska silloin mallin kAytkuin erotteluanalwsi ia se loitokelpoisuus heikkenee.Sobi- mii usein luotettdvanimin.Se
va muuttuiien meerai on 3:5.
tuottaa I ulokseksirodennekoiF-luku perustuu muutamaan
syyden. jolla mitartava ilmio
tunnuslukuun, iotka mittaal a p a h l u u . F - l u k u p e r u s lu u
vat perusulottuvuuksia.
juu ri sellaiseenmenetelmzien,
Toinen vaihe on valita ai
jonka avulla todennzikdisyys
neisto, jonka pitziei olla mahaiautua rahoiruksellisiin vai-

keuksiin voidaan arvioida.
Viime\,'uosina on riskirr:rrviointiin sovellettu mvos ns.
eloonjdemisanalyysiAla hermoverkkoanalJ0rsia.
Eloonjdzimisanall'r,rsi ei ole tuottdnut
kovin rohkaisevia tuloksia kun
taas hermoverkkomenetelmA
on erityisen lupaava. Se ei ole
kuitenkaan kovin selvAsti voittanut muita menetelmie testiaineistoissa, vaikka estimorntiaineistosssa sen suorituskyky onkin ollut paras.
Loppujen lopuksi on todettava, ettei estimointimenetelmA ole ratkaiseva tekiizi mallin
luotettaluudelle, vaan mallin
perusajatus eli idea. F-luku
perustuu uuteen ideaan ns. 2tasomallista. iossavhdisl eriiin
tietylla tava'lla p-erinteiseen
staattiseenmalliin dvmaami
sia ominaisuuksia.

Mitejee
ulkopuolelle?
SelvAd on, ette malin ulkopuolelleieizi
aina lekiioite,iorra
ei kveta-seli ttzimeei. Jos' esimerksi konkurssiriskia pj,'ritadrl ennustamaan vain rahoitusl uloksella. ei malli toimi,
silla se ei huomioi witvsten
vakavaraisuutta ia lilviditeettia. Yritys selviAd heikostakin
tulorahoituksesta. ios sil1Aon
paljon rahoitusomaisuutta tai
hyv:it mahdollisuudel lisete
velkojaarr.
Jos malli siseltee vain
staattiset persulolI ur,r,rud
e t.
j zieisen ulkopuolelle dymaaminen prosessi, ioka iohl aa \,Tirvksen vaikeu-ksiinl Dvnariiilial mukaanottamineri malliin
ei kuilenkaan ole helppoa,sil
ld.se on niin monilafioinen ilmio, ellei se tule tavanomaisessa estimoinnissa tilastollisesti merkitsevdksi ia iAei srten mallin ulkopuoltillel
F-lu','ussa timA on ratkarstu siten, ettzi perusmalli muodostuu staattisista ulottuvuuksista, mutta siihen on liselry dynamiikka (prosessi)
erillisillAefekleilki Iidi lldt. Tailaisia efektejA ovat esimerkiksi vaara llinen kas'"rr j a kasl'un
epdtasaisuus. Tzillh tavalla
mallin peruslogiikka on pVS

mutra;iiry1ryseiMrzimden.

hen on saatu dynaamisuus
muKaan.
Taste huolimatta F-lur,rrnkin ulkopuolelle jzizi tekijoitA,

joita pitaa arvioida intu itiivisesti, mik?ili ne ovat Uedossa
lesimerkiksi mahdollisuudet
oman paaoman [seamiseen).
Yrityksen todenlZikoisyys j outuavaikeuksiin (F-todenniikoisyys) saattaa esimerkiksi olla
65 o/o, rnikA viittaa suureen
riskiin.
Jos kuitenkin tiediimme,
ettii vritvkselld on rikas omisraja. -loKa va.rmasu sr-lorttaa
witvkseen lisiid rahaa oman
beaoman ehdoin. on riskiaririoLako{attava alaspii.in. TiissA tilanteessa voidaan todeLa.

Collsultinq Ov:n tietokantaan.
Kuviosta n'rifiaaeinmvos F-luerinvun arviointiasteikko
omaisesta kriisiin.
Kuviosta nahdaen, etta
lama on vaijst]'rniissii ja kriisiwitysten osuus on selvAstipieirerin'nvt vuonna f 993 edelliseen vuoteen ver:rattuna. Samalla erinomaisten ja hyvien
Jrritysten osuus on noussut yli
puoleen kaikisl a vritvksistii.
TastA huolimatta ollaan viele
kaukana moden 1989 tilanteesta. Riskivritvkset ovat tulleet iiiiidriksi:en.

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

Miten yritysten
riskisyys on
kehittynyt?
F-luku tarioaa erinomaisen
apuvdlineeir suurten yritysjoukkojen riskislyden arvioimiseen. Liitteenii olevassa kuviossa on esitelty. miten yritysten riskislys on kehittynlt
\.uosina f 989- f 993 yritysjoukossa, joka sis:iltyy Balance-

KAIKI{I YRITYKSEI
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Intrum Justitia
EuropeanTeamselvisi
Whitbread93/94 kisasta
lflhesvoittajana.

6P

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!

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

Whitbread Round the World
Race 1993/94 pezilryi keszi
kuussa Southamptoniin, Englantiin. Maalilinja o1i sama
kuin 1:ihto1lnja. josta veneet
starttasivat s]yskuussa I 993.
Silloin oli vain aa\ristus. mita
nAmA yhdeksen kuukautta
toisivat tullessaan.
JokaisestaWhirbread -kisasta on kiqoitettu luultavasti
yhtA monta ki{aa kuin on ve
nekuntia ollut mukana matkassa. Jokaisella miehistollei
on oma nekemyksense kisas
taja, ennen kaikkea, jokaisel
la on varmasti toinen toistaan
huimemmat jutut kerrottava
na! Eike t?imA kerta ole mikAzin poikkeus.
Markus Mustelin, Intrum
Justitian veneen muonitusmestari kertoi teste kisasta,
legi 1egi16 ne "mieleenpainuvimmat" asiat.

I Legi, Southampton,
Englanti - Punta del
Este, Uruguay

on ja taistelu ykkossijasta alkaa.
EnsimmAinen ja ainoa keskeytys teiss:i kisassa: Maxivene Fortuna menettee mesaanimastonsa ja palaa takaisin
Englantiin.
LAhestymme Doldrumsin
tlyntA aluetta edelleen Tokion
kanssa kisaten johtoasemasta. Selvisimme t]lmeste vaih e e s t ai l m a n m i t d d r ns u u r e m '

Kisa el alkanut parhaalla mah
dollisella tavalla. Emme saa
neet kunnon starttia ia Da6^^.1-^--+ii1-l-^^
hlmmat kilpakumppaiim'me
u' 4urarrr^^da.
P44
k iriveI kauas edelle.Tsemppiei
Tuulen yl|r ess:i huomaamriittli ja se palkitaan: saavu- me "trombin" (erAAnlainen
pyorretuuli) joka nostaa ve
tamme johdossa olevan Toki-

).2

neemme viereen jattilaismaisenvesipatsaan. Trombin tuulet vaikuttavat meihin, mutta
ilse pyodeestaselviammeseikAhdyksellA. Trombin ja mei
den vahimme jAi n. 150 metrial
Valmistaudumme valtaa
maan kisanjohtopaikal, kunnes vesipainolastimme tankki
rAiiihtiiii!Swnd on vksi h..lin
v e n t u ) . j o K ao n e p a n u o m l o s sa jaanyt aukalsematta. Matkantekomme hidastuu ja Tokio pAeiseeohitsemme.Myos
muut kilpailijat aj avat ohi.

Tankin korjauksessa menee 36
tunua.
Saavumme Punta del Esleen l6 [unr ia Tokionjeuesse.
5. siialle. Soarraus seuraaval
1e leg le alKaa. I unnelma el
o1eparas mahdollinen. Roger
ilmoittaa keskelttAvzinsA ialkavammansa ta-klaia puiktorhin asruu Lawrie Siriih. Mvos
I 2. miehistonjAsen, englantilainen Paul Stanbridge astuu
kuvaan mukaan. Tunnelma
kohoaa. mite lehemmas stadtia Deasemme.
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kgImAA, sadetta.

su'r.uo'. Tiimiinkij

II Legi, Punta del
Dste, Uruguay Fremantle, Australia

t

t(]kie, Whitbreadiift

ti.enniiAn. . . .

ja Brooksfield padrsee omin
voimin Australiaan.
O m a l a m m i t . t i m e m m e5 i .
mahtaa. HetkessA kaikki cxr
Saimme loistavanstartin. Fii
litimairkzizij a j AzikylmriA.LAm
lis on korkealla ia l€impolila mikkeeksi saamme ioh lopai
laskeesamaavauhtia.Jehv'uo- kan sekairikomme Oitegan 24
ret astuvat mukaan kuvaan.
tunnin enndtyksen. Kylmlys
Jzittiaalto iskee Magnuksen
on hennoja.raastavaaja ajam
vi nssipylveeseen ia Masnus me venetlamme Kovempaan
loukkaa kdtensdpahasri.\s
vauhtiin pAAstziksemme1Am
teemit muuttuvat. Magnus
pinille alueille. Johtomme kashoitaa kokonaan sisAtilakovaa paive pAiviiltzi.ia eromme
mennuksen. Me muut touTokioonon yli I OOmerimailial
huamme ulkona.
Jouduimme tv\,.nellea lueelKvlmwdestd ia miiLrkwdrs
le ja Tokio sai meita kiinni 80
ti hLoliilarta fiilis on'hvr.a. m e r i m a i l i a ! L e g ilno p p u o n t o Ohitamme Prince Edwa;din
4ella hermojaiassaava. Ruosaaret. Nakl,mzi on vaikutta
kavaramme ovat melkein lo
va, sillai saaren mustat kalhor
pu5sa.Kahvia.teerai.
niikkilei
ovat uhkaavan ndkoiset. nii
pAai. Siitzikln huolimatta yh
den nouslessa ElelziiseniA.i
teishenkemme on uskomaion
meren tvrskviste.
ja pidAmme pintamme lopSaammei hdtdsanomarr.
puun saakka. Olemme voittaBrookslieldon aktivoinut he- jina maalissa. Olemme koko
tAlAhettimensei. Yritdmme ranais- ja luokkavoittajia maaildiokontaktia, mutta turhaal.
man nopeimmassa yksirunkoHuolestumme ia swstakin. On
veneessa! Teta tunnetta en
vaikea olla ajaitelematta kaveunohda ikine. YEAH !
reilamme nii issai olosuhteisSeuraa kisal ehkA ikAvrn
sa. Parin peiivAnpaesta saamtapahtuma. Brooksfieldin et
m e u u t i s i a B r o o k s l i e l di s r A . sinnoisse mukana ollut WinsVeneon lovlvnr,'1
ia kaikki ovat ton saa kiirokseksi urotyoshenqisszi.Tosin der:isinon riktA:ir ehkzi hiukan liian ison
koutunut ia ruiqossa on iso
palkinnon. Kilpailujohto pa
reikd. Ven6essAoi tonneittarn
ransi veneen aikaa n. 24 tunvetta. Koriaustvot on aloitettu
nilla. TAmA siirled Winstonin

kakkossijalle \rain minuutin
meid:in jdlkeemme. ProlesI i.
Emme ainoastaan me, vaan
muutkin kilpailijat piteivzit
kompensaatiota kohtuuttomana. Kilpailujohto kAsittelee
asian uudelleen Uudessa Seelannissa.
Viiledn ilmapiirin kompen
soi kuuma ilma: 30 - 40 a3relta. HywAAJoulua teillekin!

IU Legi Fremantle,
Australia - Auckland,
Uusi Seelanti
S l a n l i o n n i s l u ih y ' v i n K
. amppailemme iohdosta Tokicrrr
k a n s s a .W i n s t o no l l a a e t e l e i
s e n r e i l i nj a s a a v u t l a ae n s i m
maisen viikon aikana 250 nrc
rimailin johdon. Kiitos matalapaineenja kovan tyon, saamme Wjnsroninkiinni ja siirrymme.iohtoon. Ohitimme sa
malla myos Yamahan ia New
Zealanci Endeavourin ndk6etais)'ydeltA. Tuuli 45 solmua,
meilld keltainen Fair PaVspinnu. heilleipienid kevlarbuherta. Vauhrieromme oli 3 dolmua. Vilkuttelimme toisilleur
me. Silloin vielzi h}'rnyi\,tti !
Tuuli kevenee Uuden Seelannin rannikj<oalii hes[Ve5se.
Fliitti saa meidAt kiinni ia menetamme johtoasemamme.

I3

kgin loppu oli meille masentava. Tokiolla ia New Zealand
Endeavourilla- oli tiukka loppukilpailu. Varsinainen matih
racinq.
Uusi-seelantilaiset rakastavat pu{ehtimista ja pu{ehtiioita. Vaikka tulimme 5. maaliin oli maaliintulo ltimmin ia
kannustava. Kiinnostus t2ihdn
kisaan oli suuri ia koko satama-alue oli yhtd suurta karnevaalia!
Winstonin 24 tunnin korvaus kesitelaen uudelleen kilpailujohdossa. Lopputuloksena on. ettd komoensaatio on
2l tuntia ia risat-. SekA Winston ette muut kilpailijat ovat
tl4rtywiiisiii lopputulokseen.
Valmistaudumme seuraavalle legille. Lawriella ja Gunnar Kranzilla oli eriAviii mielipiteite ja Gunnar jattea joukkomme. Tilalle otamme hollantilaisen Marco Constatin.
Jiitkii tuntuu hyviilti tyypilta.

ne niin tiedAtte mistii ouhun!
Olemme takaisin Atlantilla. 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 vastaan. Vahvistamme'iohtoasemamme. l,esi ei tunnu ikina
loppuvan. Ndvigoij amme Marcel teki loistavan tydn tutkiessaan virtoia. PAAsimme oman
luokkamnie voittaiana maaliin
seka voitimme Southern Ocean Trophyn. ElnmA h5rmyilee.
Kisan loppu hZiAmottA?i.
Taktikoimme seuraavalle legille. Miehistossii on vain lO iiisenti. Rick Tomllnson (valokuvaajamme) j a mine j aamme
pois. Vaimoni Adriana ja poikani Adrian ovat riemussaan.

Liihestymme uudestaan
Doldrumsin tlyntA aluetta.
Olemme hyvriJH kakkossijalla. Valitettavasti jeiimme pahasti t;lmelle alueelle ja seuraamme viereste. kuinka Yamaha kirii iohtoon tunti tunnilta, r'uorokausi morokaudelta.
t€gi kestaa arvioitua pidempAiin ja veneestziloppuu
ruoka. Miehisl-o on ndlisseen
mutta pakko on pitttiii vaikka
niiLlkii kumii vatsassa.
Saanrrmme maaliin I 4 tuntia Yarnahaa jiiljessA. Toinen
siiamme on meille todella katkEra oala. Ainoa huolemme on
nt. miten saamne Yamahan
kiinni viimeis ellti ia ratkaisevalla legillii?
Tunnelma venekunnissa
kiihkeAii. Protesteja tehdAiiLn
toinen toisensa Deraiin. Yama-

... oaj tamain, Merten mielettifiWitet
td'k(rn(l ja elaflai hgmgilee tegiooito
jiilkeeft.
vds. Kippdri Laurie,
kokki
Markrr.s ja kokinpoika
Adridft.

ha on todistettavasti rikkonut
sAZintdjA.Kilpailukomitea ei tee
asialle mitAAn.
Mikiili emme seti kilDailiioitamme. koriaamme v-enetiAmme edellisen legin hdykytuksiltii. Vauriot ovat Dienie
r;utta niitA on pal.lon.Mukavaa aamujumppaa 4 kertaa
viikossa rannalla. Suosittelen
Iiirnpimiisti.

I

I

Megi Auckland,
Uusi Seelanti - Punta
del Este, Uruguay
Liihd6ssA kunnon avohissdkkA. SeitsemAn venettii ottaa
varaslfiddn, me mukaan lukien. Joudumme kaiinwmean
ia
vlittiiLrniidn maaliviivhn uu-de3taan.
EnsimmiiisellA kAiintdmerkillA tilanne edelleen
katastrofaalinen. KilpailU oiden
lisAksi seassa oli satoia katsojaveneitA. ANKKUROITUNA! Ei
mitiiih herkkua ruorimiehelle. Selvisimme kuitenkin kunnialla ia saamme veneemme
trimmittua huippunopeuteen.
Rikomme oman enndtSrksemme (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. Suuntaamme eteleiin. HAvisimme
tesse muutamia maileia. mutta onnisluimme hemaamaen
kilpaku mppaneitamme. Tokio
siirtyy johtoon, Luulee vielA
voittavansa. Jiiiivuorial Uoeita jeavuoria!: Upeita itmbja.
Au rinko paistaa ia on kylmii.
Taktiikkamme
onnistui!
EnsimmeiisinA Caoe Hornin
!'mDari. Tunnelmaa ei voi sahoiir kuvata. MenkAi itse sin-

t4

V Legi Punta del Este,
Uruguay - Fort
Lauderdale,USA
Luultavasti kisan huonoin legi.
Kaikki suunnitelmat ia takrikoinnitoiiiin mAntvii. Koko fliitti "lipuu" hiljaa eleenpiiLin.
Viid entena p?liv:ina kisan johtaj a
Tokio menetlAe mastonsa ia
suunLaa kohti Brasilian rairnikkoa koriauksia varten. Tokion peli ori pelattu. Life is tufl!
Pasaatituulissa vedetiiAn
kovaa kryssiA. Olosuhteet ovat
todella kovat W 60- luokar
veneille. Saa niihdZi, kestAviitko veneet t?itii matkaa!

Vl Legi Fort
Lauderdale,USASouthampton,
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

Ne, jotko glittaitiit
piihtiintaseojan
ensimmiiistii kettqq,, s@avdt kasteen itse
Neptunukselta,

I
l

Saamme loistavan startin.
Siirry.rnmejohloon. Merit Cup
(Maxi) ia Brooksfield siirwe r
iteaifl pain ia me muut iatk-amme pofuois'eenGolfvirt"aa myoten.
Golf virta vei meidAt nooeasti koilliseen ja joudumme

plzilvian. Huonoin positio
koko
'
irisan aikana: 1 l.
New Foundlandin kohdalla, iossa Golf virta ia Labrador
virla kohtaavat pidimme kriisipalaverin. Yainaha valitsi
itdisen reitin ia me iatkoimme
pohjoiseen. Riskip6lizi.mutta

ainoa mahdollisuus mita meillii oli. oli ehtiA liinnestri tulevaan matalapaineeseen ensimmdisend. Matalapaine tuli,
mutta 12 tuntia mvdhiissd.
Jouduimme taas plAkiidn ia
tiesimme, ettii kokonaiskisan
voitto oli mennyttti.
Olimme selvinneet Etekinmeren tgskyistri helpolla silki
nyt alkoivat vaikeudet. Tutkamme ei toiminut, vauhti oli
16- 18 solmua, hernerokkasumu. jAavuoria. Nukuimme jalat eilessA"aiosuuntaan", pelastuspuvut prizillzi.pelastirslautat valmiina. Taas mietin,
miksi ihmeesse lahdin tehein
mukaan?
Selvisimme Southamotoniin ehjina! Whitbread 93794
on nyt ohi! Maaliin tullessamme tiesimme olevamme oman
luokkamme kakkosia. Hrivi6
tuntui tosi katkeralta. Pikku
hiliaa fiilis kohosi. Olemme
yk-simielisia siite, etta paras
vene voitti. Me olimme helvetin hwia kakkosia!

SUOMEN
ASINTASPERINTA
OY
tr Kaikki perintAmenetelmAt
tr Erittain hyviA perintAtuloksia

n Loistavaa raportointia
Pyyda hseitietoia

puhelin 90-126-zI l, telekofriog0-I 76 oo4l
Osoite:Vuorikatu 4 A 6. OblOOHelsinki
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Henri Janhunen - Marianne Rikama
Helsingin velkaneuvontayksikkd

Kokemuksia
yksityishenkiliin
velkajarjestelystfl
Yksityishenkilod. koskeva velkaj Arj estely'rnahdollisuus on
meillA ollut voimassa helmikuusta 1993 ia kvseistii lakia
sovelletaan tdllA hetkellii varsin ahkerasti maan eri kolkissa. Lain voimaantulon alkuvaiheessa saattoi niin velkakuin lain soveltajilneuvojilla
-puolilla
la eri
maata olla hyvinkin erilaista niikemystii ja
hapuilua sen sovellutuksesta.
Ny't puolentoista uroden jiilkeen voimme uskoa, etta kansalaisten kohtelu tiimiiLnlain
pohialta alkaa vakiintua ia toivon mukaan velkaj2iLrjestellm
kiisittelyaj at, jotka joidenkin
taoausten kohdalla ovat kestAneet vli r'rroden. lvhenevZit
kohtuuilisemmalle tisolle.
Velkaj iirj estelylain voimaantulo edustaa meidiin suomalaisten oloissa merkittevaA,
mv6s osaltaan sosiaaliDoliittidta lainsaadiinn6llistA riudistusta. Ensi kertaa korostetaal
vksiMsen velallisen sosiaalisra Ja talouoelllsra asemaa perinteisten instituutioiden kustannuksella. Aikaisemoi velkojan ja velallisen keskin#iistEi
asemaa saateleve hinsaedanto on toiminut keskeisesti velkojan asemaa suojelevasti, eIlei oteta lukuun eraiita yksitviskohtia. kuten maksuvariautuslakivuodelta 1980. misse laininna seaidellaenyksityisen henkil6n saamista velkahelootuksista valtioon ndhden.
Siihen, ette velkajiirjestelylaki meillA saatiin aikaan,
vaikuttivat ne mittavat paineet,
If)

ioita aiheutti maassarnme en-nenniikemiiton
taloudellinen
romahdus massiivisine valtion
sekii
vlivelkaantumisineen
iyOttOmyyden ja reaaliomaisuuden arvon laskun onaelNa mina vksiMstalouksille.
le aluailla irngelmat neytrevet
lisddntuvAn
edelleen. vaikka
-ilmoitetaan
jo paattylaman
neen.
Kun vleensi olemme suhteessa naaourimaahamrne
Ruotsiin seuranneet lainsiiAdAnnossii ia vhteiskuntakehi-

tyksessaderilr ma iopa 5-r0

vuoden viiveellii, olemme tiillA
kertaa voineet olla edistykselhsine Uennevttaiine. Ruotsin
vastaava laki astui voimaan
t?inii kesiinZi ia on sisiillolt2idn
hy'vinkin sa--mansuuntainen
kuin meidZin lakimme.
Koko maassamme on oikeusDoliittisen tutkimuslaitoksen ilmoituksen mukaan vksityishenkiloiden velkaj ii{-estelvasioita tilastoitu tuomioistuimissa seuraavasLi (helmikuusta 1993 -toukokuu 1994):
- hakemuksia n. 16 O0Okpl
- 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

Kiiriiiiioikeuksia iohtaa Helsinki viivoimaisesti- vksiMshenkil6n velkajaq'esielya3ioiden
mAArzi.llzi.
Sinne oli vlliimainittuna aikana saapunul keskimiiiirin 115 haki:musta kuukaudessa. Nziiden hakemusten miiiiriistzi oli 3/4 tullut
Helsingin velkaneuvon tayksikon valmistelemana. TdmA
vksikko aloitti toimintansa
kaupungin sosiaaliviraston
oerustamala huhtikuun alussa 1993. Yksikosszi on yhdeksdn ty6ntekij aAj a velkaneuvoiat muodostavat moniammaLillisen rvhmiin: on pankkia-lan. liiki:-eliimiin ia dosiaalitv6n edustaiat sambinkuin laliimies ia la-skenl aekonomi .
Velkaneuvontavksikon
palvelevat helsinkineuvoiat
-asiakkai
leisia
taan antamalla
pziivil taiin puhelinn euvon taaja
berehdvtthmiilld asiakkaan u ianteeseen aianvarauksen
kautta varattavin taDaamisin.
Yksityishenkiloitii avustetaan
velkaj erj est ely hekemu ste n
velkoiien lautiiWtiiLrnisessA,
sr-imiin Iiittyvien vasiineiden.
maksuohielmien seke eri oikeusastei-slin tehuivien valitusten laatimisessa.
Lain edelly'ttAmissd velkoiien kanssa ke'v'tavissa sovinioneuvotteluis da anlstaminen
vaatii usein suurta tvopanosta maksuvaralaskelmie-n ia en
velkojille liihetettAvien sopimusehdol usl.enaikaansaarniseksi. Hakiian asunnon seilyttamiste [oskevat vaihtoehtolaskelmat ovat samoin usein
huomat tavasti tvolaamDiai
Ku rn varsrnansessavelKaJarlestelyhakemuksessa avustaminen
Helsinqin velkaneuvontavksik6n ioiminnan vollvmia
voidaan kuvata seuradvilla
luvuilla:
huhLikuun 1993 ia kesAkuun 1994 viilisena iikana
- viety velkajitrjesl elyhakemuksia oikeuskasittelv\m
n. 900 kol
- saatu aikaan sovin loratkaisuja velkojien kalssa
n. 700 kpl
- asiakkaiia kZiyny'tyksikossii yli 2 20O henkeii
- neuvontapuhelimeen tullut
soittoja yli 12 OO0
Tiilln hetkellii asiakas piidsee
velkaneuvoi an vastaanotolle

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

ns. ilmeisen kewtmieliset
tus ei koidu takaaian eduksi.
velkaantumiset. Sinon ta tu- Teman seikan muuttamrsta
lee lakiteksriste ia monel asi- koskeva eduskunta-aloite on
akkaal oval lAllaisen s'vMok
tehty, mutta kestenee aikansa
sen nehryaen lou kkaa n ri-rhee| . ennenkuin takaajan asemaan
Tu omioistuin rat ka isu ien vlei
tulee muutosta si1en, ettei velVelkajdrjestelyn
hylkAeimisperusteon kur- kojan asemaa samanaikaisesperusteistaja esteistd sin
renkiir se, el td'hakiia
on luol
li merkittevesli heikennellAi
-saattanut
VelkajAry'estely'n
voi saada yli
toa ottaessaan io
si.
Takaaia itse voi hakea ioko
v e l k a a n l u n u l h e n k i l o . -swi o k a maksukyryltArin bl1asellaises
t
akausveian
iairiestelvdesii rer
pdAasiassa ilman omaa
sa asemassa. ettei olisl velan- kiksi asunt onsi s€iill,'1
I rimiseklddn. siis iostainulkopuolis-e!- hold ostaan selvil1rm'"t.
si
tai
velkajzi
siin6 raiesrelyd
ta tapahiumasta tai'elZimdnpauksessa, ettA on maksuky
muutoksesta on ioutunut selKdytdnntin
v)'ton.
laiseen taloudelliSesti vaikeaarn
Lakia on ionkin verran arja
kokemuksia
tilanteseen, ettei velanhoidosvosteltu
mm. kdrzi.latuomarer
taan selvie.
ongelmia
den taholta siitA, ettei siihen
pia
Tava| | isim
velkaiiLrieste- Velkaj Ar1'este$lakion osoittau- siszil[.y koko joukko
harkinjohtaneiia syitri ;n tyii111r'n
tunut toimivaksi ia ainakin
nanvaraisesti
pAatettavia
as1parKan menetys ja siire ai- velkaieriesteh'n hajtiian kan.
jotka tulevat esille mak
oita,
fleuluva tvollomws. Mvos an- nalra todelliseen laipeeseen
suohjelman laatimisen yhteysiotuloienvdtrene-minenbn
, uo
tulleeksi avuksi. Moni.l haki- dessA: mikA on kohturillirren
nur monelle velkajArjesrely'n jat ovat jo ennen velkaneuvo- r'rrokrataso,
mikd on asunrlon
hakijalle ongelmia. Tzihzinvai
jan luo hakeutumistaan hen- kAlpri hinta, mitkA ovat kohkultaval osaltaan mvds vero- kisesti niin lopussa. ette veltuksen kiristvrninen ia siu-ran- kareuvoian lu6na keivrrri iasii- tuulliset lapsen elatuksesta
aiheutuvat menot ia mika on
sioiden hankkimisfaikeudet.
nd tehl6vzi tilanneiiarrbirus kohtuullinen veloille
maksetTilanteeseen liil rJ4/ usein se. seke sit,i seuraava toiminta
tava
korko?
ettAvaikka velallinenolisi pys- suunnitelma ovat hakiialle to
Ereis sellainen ongelma
b,,ny hoita maan velkojaan'pie dellinen helpotus. Tzissziko- alue, joka ei viela o1e tullut
nemmin summin, niin se, etta rosluu velkdlei
rieslelvlain
kor.in voimakkaasti esille, on
yksikin velkoiasaaitaasaami- r e i s k u n n a l l i s t ' e r a p i ur r i rvh
i e n n i i d e n _ _ v e l a l l i s taesne m a .j o i .
sensa ulosoion piiriin. tekee merkitys: Ylivelkaantuneesta.
kaikkien velko-i enhoidon mah- ehkzijo yhteiskunnasta ongel- den velkajzirjesrelyon hyliiity.
Uskomme. etlei olisi edu ks i
dottomaksi.
mrensa tamaannuttamana \.ie- sekA yksilolle ettA yhteiskunAsuntolainoien takaistnraantuneesta ihmlsestd luo- nalle, ettA se vht'eiskunnan
maksua vaikeutlaa ansiotulodaan muutamassa vuodessa tuki, jonka tarpeessa ylivel
jen menettdneille asuntojen
jAlleen itsendinen, taloutensa kaantumisestaan uupunut
arvon romahdus. ioka aiheut
ehkd paremmin halljtseva ia hen ki Io usein on, kohdisruisi
taa lukuisille velailisille asun- velanolt okelpoinenieisen.ioi-tno_nmenetlamisen ja satojen ka veronmaksutyky enkd myOs riittevan koriaavalla tavalla
ttimAn henkil6n eldm:iAn.
tuharsien markkoien asuntoon parantunut.
velkojen maksun siitakin huoVelkojan ja velallisen vAlille
Velkajtirjestelyn
limatta.
),ritet!'n sovintoratkaisun aiToisen henkildn velasta an- -Kaansaaminen tuottaa usein
tulevaisuudesta
netun takauksen realisoitur llongelmia, sellaisissakin tapa- Yksi lyishenkilon velka idriesre
nen on yllellanj,'tmonenaikai- uksissa, joissa voidaan os6it- ly ja siihen liitrywavelkaneu5emminmoil leetlomastivelko- taa, ettA olisi velkoian eduksi vontalyo on haasteellinenryojaan hoitaneen.
sopia laihakin maktusuunni
k e n t td . . j o s sm
a ildmoninaisim
Maamme taloussuhdanteitelma, kuin viedA hakemus or- piin ihmiskohtaloihinsyvenryden jonkun r,ttoden takainen
keuskzisitl elJ,ryn.Onko nirrr, m i n e n s a a l l a a i o s k u s l u n l u a
vormaKas suunnanmuutos
el lzi ioidenkin velkoiarahoien r a s k a a l l a k i n . A s i a k k a i l l a
nAlc1y siinA, ettA hlwin monen on helpompi wi fvksan sisjlla useimmiten tuleva myonteinen
hakijan ylivelkaarrtirminen joh
hyvziksya luoi torappio oikeu
p a l a u t e l u o r y o h o n - l o i v o aj a
iuu oman yritystoiminhan
den pzidtoksen kai_rita ulkoa
volmaa.
peattymiseste. Monet velka- pAin tulleena ratkaisuna kuin
Asiakasvirta ei ole tdhan
ja4'estelyA hakevat ovat olleet tehda piiAtos itse? Velkaneumennessa vAhentynl't. Monet
joko toiminimenmuodossayri
vonnan.la luotonantajien vzlli- ovatkin sitzi mieltd, etta velka
tystoimintaa hari oittaneita rar sen yhleistyon luominen olisi jerJestelyzi
larviraanvieldr,.uovaikkapa pienen osakeyhtion mielestdmmetarkeaasovinto- sikausiatdsteeteenpein,vaikentisie omistaiia, iotka henki- jen aikaansaamiseksi.
ka taloudelliset ennusmerkit
lokohtaisin taliaulisin ovat iouVelkaj Arjestelyn saaneen alkavat olla positiivisia. Mutta
tuneet vastaamaan lopetetul
velalliseri v-elkoidn takaaian
niin ne taisivat o11a80lur,.un
l,Tityksen veloista.
asema on puhuitanut mo-nia lopullakin.
Tavallisimpiavelkaidrieste- j a t u n t u u m o n e n l a k a a i a ni l l)'n esleiIzi.joihin velkojat"usein sensd mielestd epdoikeuderrvelkajzirjeslelyd vasIusl aes- mukaiselta, kunvelallisen saasaan p).rkiveI nojaamaan on ma mahdolllnen maksuheluoT
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Keskusteluperinnfln
keskittymisestflj atkuu
Luottolinkisse 3/94 oli kirjoitus. jossa kollega Mauno Lehtonen hiukan Doleemisesti tarkasteli edelli3essii lehdessA
ollutta ammattioerintdA kosketellutta artikkeliani. On tunnustettava. ettii olen eoionnistunut jutun laadinriassa,
koska sen pAAasiallinen viesti
ei ole lukiialle avautunut. Tarkoitus oU-nimittain useilta tahoilta tulleiden toivomusten
iohdosta selvittaa vleense Liion historiaa ja nykyisUi toi
mintaa sekd. vastata nimenomaan sitkeasti ilmassa leuuneisiin kvsvrnvksiin liiton vanarsesra Jasenmaarasla Ja
mahdollisesta kartellista.
Liiton edun mukaista olisi
mahdollisimman suuri kattavuus. johon todella on mAiiLriitietoisesti pyritty. Yritysten
ulkopuolella hoidettavien perin tatehtevien lukumA?ir?in
osalta liiton jasenyritysten
markkinaosuus on sanqen
merkittiivii. Kehitys on kuiGnkin kulkenut jasen)'ritysten
maerain suhteen oAinvastaiseensuuntaan, kuir lakanneita tai taloudellisissa vaikeuksissa olevia witvksid on eronnut vhdistvkselLa. Useimmiten Syynii bn ollut kannattamaton toiminta, ionka syitii
anrruttelin ouhednr,rroroisani. KentiiLlliit-6rmaaiviela nykyaZinkin perintal,rittejiin. jotka
tarjoava t velkojille ilmaisia
palveluja -niiihin Ukyihin tarttuvat toisinaan isotkin lritvkset. velKolalle maKsuton perintiioalvelu tarkoittaa k:iw:i{lnoss5. juuri Mauno Lehiosen
analvsoimaa "ei oalkkiota ellei
tulo6ta" - oeriaitetta. Lehtosen mukadn sillii, saadaanko
asiakkaalta veloittaa toimenpidepalkkio vai perintiiprovisio, ei ole merkityst?i lopputuloksen kannalta.
Mikiili toiminta kattaa vain
vapaaehtoisen perinn:in keinoja ja kyseesseon massatoiminta, saattaa velallisvetoinen
kerman kuoriminen onnistuakin. Yli neljrinnes!'uosisadan
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kokemuksella viiitiin kuitenkin yhe, ettA oikeudellisen perinniin.ia yleensA tAyden palvelun tarioaminen ilman velkoj allekin osoitettuj aveloituksia ei ole oitemme e tarkasteluviilillii mahdollista. Provisioperintii edelly'ttiiii onnistuakseen, ette velallinen on maksukvkvinen. Taloudellisen
taarituinan aikana yhii useampi osa velallisista on kuiteni<invarattomia. PerintatoimenDiteiden rahoittaminen eriiiinlainen Dankkitoiminta on vien!'t vararikkoon monia
perintatoimistoj a, kun velallisilta ei ole mydhemminkiiiin
onnistuttu perimdAn edes kuluja. Haaksirikoissa on uponnut myos velkojien jo perittll'e
saatavia.
khtonen v:iittziA, ettA kAytiinnossa kolme suurinta Derintatoimistoa valvoo itse itsedAn muodostamansa liiton
vridiryksella. Kuten artikkelissani mainitsin, ovat pienet jasenwitvkset edustettuina liilon nall]LuKsessa,Jossa paatdkset yleensa synt,'vat yksimielisesti.Yhdistyksen Larkoitus on edistddluottokaupanja
oerintiiLalan kehitvstii terveioen penaarreroen ponjarra.
Tarkoitustaan liitto toteuttaa
edistemi le jiisenlen ja heidan asiakkaidensa etuia. Liitto
valvoo ainoastaan -talouden
iAseniAdl;
Derintetoimiston
i:dellpet#in olevan kunnossa,
asiakasvarat on oidettiivii erillii?in ja perinnAs-sa on noudatettava hyvae perintatapaa.
Mauno l,ehtonen ehdottaa,
etta ammatuDerinte:in luotaisijn au kl oris-ointUiirjestelme.
iota Luottomiehet rv:n nimeA"ma
toimikunta valiroisi. Olen
saatavien oerintiiii koskevaa
Iakia valmistelevassa komiteassa nostanut toimiluDa-asian esille, mutta se ei oie saavuttanul kanna tusta. NykyiiZin
pyriteen peinvastoin eroon
elinkeinotoiminnan luvista ia
raioi tu ksista. Tulevassa laisia
asttetaan kuitenkin ammatti-

maiselle oerintdtoiminnalle
ankarammat laatuvaatimukset kuin velkojan omalle perinniille. Pienikin virhe tai laiminlydnd voi aiheuttaa perintiikulujen menetyksen. isommista virheistii voi aiheutua
vahingonkorvausvastuu ja
jopa rangaistusseuraamus.
Valvonta tulee laissa iakautumaan siten. ettti kuluitai asaatavien DerinlaA valvovat kuluttai a\riranomai set ia elinkeinosa-atavien oerintiih markki natuomioisiuin. Kontrolli
mahdollistaa kieltojen ja uhkasakkoien asettamisen. Valvova virdnomainen saa Derintawitvksen toiminnasia-haluariranSa tiedot. Uskon, ettivastuullinen ja j eI]'estaltynyt perintzi selviAiiuusista haasteista helposti. \'lilyonnit ja kaikenlaiset lieveilmidt taas voidaan tehokkaasti karsia, mihin nykyiset sazinnokseteivet
anna mahdollisuutta.
YhtenA esimerkkind menettelvstA, iohon viranomaiset
voidaarl
tulievat iuuttumaan
mainita'Derittevien "ostaminen". Kun Derintatoimisto
maksaa velkoj alle saamastaan
toimeksiannosta. ioutuu se
edustamaan velalliSelta oenntApalkkiona summan. jbta ei
voida perustella viiltttimAtt6 millii kuluilla ja joka niiin ollen heloosti muodostuu kohtuuttoriaksi.
Vapaa kllpailu takaa parhaiten Derintatoimiston asiakkaiden edut, niin toimeksiantajien kuin velallisten. Kilpailuvirasto sai kesiillZi loppuun
Suomen Perimistoimistoien
Liitto ry:ta koskevat kartellitutkimuksensa ia totesi. ettii
kartellista ei loidetty mi teen
merkkeiii.

TIMO MJIKI
Suomen Perimistoimistojen
Liitto ry:n
puheenjohtaja
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Italian Santa Margheritassa
pldelurn v'l|KollaJ/ LurooDan
vritvstietotoimistoien
liiton
?-^;-,^,
^,

-V[JOSIKOKOUS

yhtelstyo on rakentavampaa
kuin kilpailu. Esimerkjksiluoltovakuutusyhtidt
eiviit tule
tr E-brJt zI. \,'uoslKoKous. t\otolmeen ilman luottotietoja.
koukseen osallistui 62 liiton
HAn korosti lisiiksi, ettA Italijasenl,-ritysta 20 eri maasta.
ajl n. 3.5 miljoonasra J,.rityk
Yhteensa kokousedustaila oli
sesta heldairrl,-rityksensA kohnoin sata.
yritysderyhmA on n. 5OO.OOO
KokousDeivien aikana
tA, joista heillA on asiakkaana
kuu lliin esil-elmie
sekzike\,1iin vasta n. 5.000.Vaikka heidAn
paljon keskusl eluja asialikai- markkinaosuutensa Italiassa
den ia tietolehteidenka nssa. on n. 5O70,he ovat siis saaneet
Varsl na iset kokousasiat kdsiasiakkaikseen vasta noin proteltiin virallisessa kokoukses
sentin kohderyhmastaen. Tasa peljantaina 16.9.94. Mersalaatuisille ja nopeasti reakittavimmat asiat olivat EU:n
goiville online-luottotiedoille
tiel osuoiadirektiivin teman
onkin odotettavissa haastava
hetkinen tilanne ia mahdolli
tulevaisuus.
suudet vaikuttaa "kehitvkseen
(aihella on kasitehyjo !'uosiTietoj en
kausia), sekeiliiton iasenievelvoittavien eettisten ohieiden
luotettavuus ratkaisee
valmistelu.
Business Services Director
High (Trade Indemnity p1c,
Kilpailu kiristyy
Credit Insurance) totesi omassa puheenvuorossaan. ettd
informaatioalalla
luottovakuuttajat ottavat luotEsitelmien aiheena tdmdn r,uolotietotoimislojen lietojen pe
tisessa kokouksessa oli credit
r
u s t e e l l ar i s k e j A j.a t o i m i \ t o
information, credit insurance,
lacloring:competilionor sub- jen tehtAv:inA on kertoa taman
riskin suuruudesta. Luottovastitution.
kuuttajien
ammattitaitoa on
Suomen oloia aiatellen vds
a
a
t
a
r
.
i
l
l
a
oler-an tiedon
han kesiteltye iihelta tutkailperusteella ennakoida vritvstiin eri alojen yritysten edustaiien puheenr'uoroissa. Las- ten tuleYaakehitvsteja mitoit
taa riskit optimaalisesti. Kyse
nAolijoiden kys)mykset I oivat
oman mielenkiinI oisen ia va- on kuitenkin aina uhkapelistd
Volllrnien kasr.aessa luottolillA hauskankin hsansa aihce
\ a k u u t t a j a lo \ a t a u t o m a t i s o i seen.Liiton puheenjohlajaJan
neet pAatoksentekoaan, kosBaarnhorn tiivisli alan tilan
ka kulut on pystlttAv:i pitAteen toteamalla. ettii informaamaAn
kurissa. Samalla tietotio on liike-ekim?inoliv, ia kilpalru rnrorTnaalloala a KlnS- lAhteenzi kAytetteivien luottotietotoimistojen maara pienetyy koko ajan.
nee. EsimerkiksiTrade Indemnlty ka)'tti muutama \,'uosi sitLuottoalan palvelut
ten 27O toimistoa, mutta tAllii
tdydentdvdt toisiaan
helkellzirietoliihleileon enad
50. Valintaperusteena kAyteGeneral Manager Moriconi
(Slac,Credit Insuralce) korostr
tAAn tietojen luotettavuutta
omassa esityksessAAn, ettA sekA palvelun laatua ja nopeu I ta. H).\rilleluortorielotoimisl u o t l o l i e d o l .u o n o v a k u uul s i a
factoringt riydentevetpalvelui- loilla on kuitenkin edessaen
na toisiaan. Yksi oalvelu ei voi
valoisa tulevaisuus,silld esi
korvata toisia. Markkinat tartelmditsijzin mukaan luottova
vitseval monipuolisia luotto
kuuttajal oval olleet huonoja
alan palveluita, ja jo mainittumarkkinoiiia,ia tdmAnpuolen
ien liseksi tarvitaan Derintd- kehillyesse lielojen tarve li
sezintJ,y.
balveluita. Moriconi totesi. etta

Oma organisaatio
on hyve tietoldhde
Director Luquer (Centro Factoring) kZisitteli aslolta factorins-vhtion nAkokulmasta.
Hziieir mukaansa factoringvhtion Liedontar-ve
on selvittAA
'asiakasyri{ksen
tulevaisuus
lyhyell:i tahteimelle. On saatava selville, kvkeneekd asiakas tarvittaessa nalauttamaan
factoring-yhtioltA saamansa
r a h a t . T i e l o l Z ithe i n d p u h u j a
korosli luottotietotoimistoien.
pankkien ja vakuut usyhiioiden sekii l,'rityksen omien rekislerien ja myl,jien merkitys
tii. HAnen mielestAAn luotto
alan oalvelut tevdentevat
toi-rnerkittiiviisu
siaari eivAtkzi
kilpaile keskend.An.

Markkinat
laajenevat
Managing Director Adrian
Hebly (NCM Internationai NV,
Credit Insurancel Dalnottl esitvksessaan. etta kilDailu luot
t-ovakuutusalalla on tiseentyn \ 1 h u o m a t l a v a s rvi i i m e i s t e n
kblmen vuoden aikana. Ennen oli paljon herrasmiessopimuksia markkina alueista.
mutta n\4 alalla on enemmdn
ia enemhdn ostaian markkiiral. AJanyriiyksei laajenlavat
markkinoilaan ja kiinnosr.uksen kohteina oval MannerEu roopanI isAksiSkandinavia.
Pohjois-Amerikka j a TS,ynenmerenalue. Luollovakuuttaiien I oimialueenlaaientuminen
lisAzitiedontarvetta ja samalla
tiedontuottaiilta vaaditaal laal u a J a n o p e u l l a .H u n u l an u o mautti kuitenkin vAhAn ker'r;emmin,ettdrtiedon
laalu ei saa
Darantua liikaa. elteivetluottovakuuttaj at j aa ilman
asiakkaita. Kaiken kaikkiaan
koko ala hyotyisi kuirenkin
puhujan mukaan lisddntpestZi yhteistydstii.
Ari Iskanius Toi mitusjohl aja
Suomen Lu ottotieto - o suus kunta
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Suomalaisetyritykset toivolainvat yleiseurooppalaista
seedentiiflmaksujenviivdstymisestd -Euroopankomissio
valmistau-

t-uu
toimimaanon ghii
ilIffiuiei-ui,ivd5fgminen

uo,kourr ongelma
Euroopassa; suomolois et ja muut
euroopp aloiset gritgkset toiuou at
gleiseiro opp alo:ista lainsiiiid,iintii ii tilanteen
parantamiseksi
Kaikki maksut Euroopassa vii
vei.stl,'veitkeskimiiArin I 3 lrrorokau tla kotimaankaupassaja
16 pZiivAZiviennissd. Keskiarvon laskemiseksl on otettu
mukaal myos ajallaan tai etukAteen maksetut laskut. Kaikist-a eurooppalaisista )'Tiq/ksistii 66 %oja Suomessa toimivista y'rityksistA 61 o/oilmoittaa kArsiviinsA huomattavia
tappioita maksujen vilvastymisen vuoksi, ja 59 o/oSuomessa ja Euroopassa toimi
vista ]Tityksista ihnolttaa maksamattomien laskuj en aiheut
tavan niille kassavirtaongelmia. Nema ovat tuloksia pe
rintayhtl,rnen, Intrum Justiti
an, suorittamasta tutkimuksesta,j ossa selvitettiin eurooppalaisia maksutapoja.

Euroopan komissio
aikoo julkaista
lainsidddntiid
koskevat esitykset

maksujen
nopeuttamiseksi

komission "Kokonalsohieltoimia edeltdrveitperimiskulut;
ja 9I ouofEurooppa
9l oo)kat- maan PK-yriq/sten eduksin.
soo, etta oikeustoimla tulisi
Suomen laissa on io sAdyksinkertaistaa.
dettv 16 o/osuuruinen korko
sekA rildattomlssa asioissa
Onneksi nemai yrit ykset
s a a v a t p i a n i a h t o n s a l z i p i . velvoite maksaa velkoiille aiheutuneet perintzikulut. ViiEuroopan komissio valmiste
me \'.Lronnavelkoien Derintde
lee parhaillaan suositusta, joskosker.iin oikeusioimiin saasa ehdotetaan.ell aijasenvalli
tiin parannuksia alioikeusuuo i s s a l 0 t e u t e l t a i s i i nl a k i s d eteinen oikeus periA mielekasta
d i s tu k > e l l e .I l m e i s e s t ti e m e n
lainsaadannon ansiosta Suokorkoa mvohAssa olevista veloista ja etta niissa otettaisiin messa maksaminen on edelleen eurooppalaisittain huipmvos k2ir.ttoolr \.ksinkertaisemmal.la nopeammar olKeu- puluokkaa: maksut viivzistydenkdvntimenettehl \'elkojen vzttkeskimiiiirin vain 8 pAiviiA.
p e r i m i s e k s i .L a i n s d a d a i n l 0 o n Vain Ruotslssa ja Norjassa tivoisi sisAltyii myos kor-vaus lalne on parempi, 7 r'uoroKautta.
velkojille oikeustoimia edeltdvistzi hallinnollisista perintZikuluista. Suositus on maerd
Suomalaiset
julkaista lAhikuukausina. Koyritykset ovat
rnissio toteaa, ette jos jasenluotonannossaan
valtiot eivat noudata sen ehdolusla. se voi varsin hyvin
varovaisempia kuin
tehdA nAista jairjestelyista pakoskaan
kollisia.

aikaisemmin

Maksutavat
paranevat hieman

Suomalaisista lritvksistA 94 5
Euroopassa,mutta
[ E u r o o p p a9 l o b )o n s i l d m i e l huononevat
tZi. ettii Euroooar komission
Suomessa
tulisi anraa veikojille lakisEi:iteinen oikeus oeriA korkoa
Komissio toteaa maksuien viimaksujen vilvAst)..misestA;85
vd.st1'rnisenolevan yksi suuo/olBrrooppaTT %) uskoo, ettii
rimDia kas!.11nesteite Dienislakis:iAtelsen korkoDrosentin
sii jh keskisuurissa y'ri-tyksisansiosta velalliselle olisi kalsa, joille Euroopan Unioni taliimDaa lainata toimittaiilta
voitteiee taloudellista toipukuin palkilta; 89 o/o[Eur6opm i s l a j a r y d l l i s y rt yr i i . S i k s i
pa 91 o/o)haluaisi myos, ettA maksuien viivAstvmistA kos
velkojille hy'vitettAisiin oikeuskeva s-uositus on sisAl\rtetty

20

K u n I n t r u m J u s L i l i a l o i l li t u t kimuksen l'Llonna 1993. suomalaiset yritykset olivat Eur o o p a n p a r h ai t a m a k s a j i a .
maksuien viiv,istvesse keskimaann b palvaa.Jen JalKeen
Laina-ajarovat kuilenkin ly
hentl,neet, kun yritykset ovat
tuilee(varovaisemmiksi.Luot
toaika on ny't keskimeerin 22
morokautta. mika on Euroooan
toiseksi lvhin aika Saksarr
i..,,
jdl
keen.Varsinaiselmaksuajat
ovat lyhenryneel yhdellii p2ii.
vAlle 30 paijveain.mikZi on ly
hin aika Euroooassa. vaikka

viivesbTnisaika on hieman pident''nyt. Sitzi vastoin Eurdopassa tilalne on kokonaisuudessaan hieman parantunut:
keskimAdriiLinen m-aksuaika on
Iyhentl.nyt nelje pinved 47 :ei;n
ia keskimzizirzijnen luottoaika
bn pudonnut 36:sta 34 pziivririn, eli keskima:fdinen niaksuien viivestvrnin
-13 en on lvhentjmyt 1s:ste
pziivAZin.
Vientitoimitusten maksuajat ovat pysFreet suunnilleen
ennal laan: Euroopan keskiarvo on yhzi 16 paivea mvdhAsse. 42-pzidvziJl
iuotto la "maksu
pzijvrisszi.
58
Suomessa vientiluotto on 36 priivAA, maksut
suoritetaan 46 peiLivAsszi,
iolloin myohzistymisaika on" lO
piiivae.

Iso-Britannia, Italia ja
Ranskaovat
Euroopanhuonoimpia
maksajia
Euroopan huonoimoia maksaiia ovat britit, mvos I'uorrra
I 993. Iso-Bntann-iassa kotimaan maksul ovat keskimddrin 23 pziivAA mv6hiissei. Kak,
kosena on Italial t'ossamaksut
viivAstyvAt 2O priivAd.. Seuraavana on Ranska, 19 oAivzizi.
Tarkein ero viime motetn verrattuna on Saksan huomattavasti huonompi tilanne. Viime
lnonna saksa_laiset siioittuivat Euroopan toiseksi parhaik^
si maksaiiksi, iolloin keskimzidrziinenviiviiltvmisaika o Ii
vain 9 pziivaiA.Nyt he ovat neljenneksi huonoimmalla sii alla
j a keskimAzirdinen viivzisffi rsaika on kaksinkertaistunut 18
pziivAdn. Vaikka tiimA melko
varmasti johtuu my6s siitA,
etta keskimerirziiset iuottoaiat
ovat Saksassa lvhentvn6et
25:$e 20 pziLivArinyritysten
pyrkiessa pienentAmzizinluottoriskejAan ja parantamaan
kassavirtaansa. Todelliset
mal<suaiatovat Saksassa Dre
nent5me-etnelieiLl
lzipziiviiLllzi
irrodesta 1993 eli 38 vr-rorokauteen.
Pisin kokonaismaksuaika
on Italiassa, 89 pziivAzi.Ranskassa 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-sty'misaika ei ole kuitenkaan
pidempi kuin Iso-Britanniassa. on se. elta heid€inmvonlZimAnsd luotoaiat
ovat niin pit-paivea.
kAt: 69 ja 56

Suomalaisista
yrityksiste 61 o/okiirsi
huomattavia tappioita
maksujen
viiviistymisen vuoksi
ja 59 o/okiirsii
kassavirtavaikeuksista
'Velallinen

ra.l'oitusvaikeuksrs a ' e s i t e l li i n y l e i s i m m i i k s i
syyksi maksuien viivrisn.'rnlseen Euroopassa ia Suoinessa, jossa tii.mA i"lmenee 59
o/o:ssAtapauksista kotimaal
oloviennissa.
kaupassa
' Tarkoitu ia 43
k-sellinen maksu n viivAstS,rninen" on seuraavaksr
yleisin sly Euroopassa. Suo
messa tarkoitu ksellinen maksuj en viivzistyrninen kotimaan-

kaupassa on kuitenkin kaikkein alhaisinta tasoa, 28 o/o,
kun Euroopan keskiarvo on
37 o/oia luku on korkeimmillaan 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 %ouskoo, ettA maksutavat
huononevat Suomessa. Luku
on sama kuin viime \,1lonna.
Vastaavasti 20 o/oviljttdi!, ettit
tilanne ei muutu, kun vain 14
o/okatsoo asioiden paranev;rn.
Euroopassa tilanne on kokonaisuudessaan Darantunut
hieman vuodestaiggg - 4Z o/o
eurooppalaisista wi tvksisH on
havainirut tilan t6enhuononevan, kun vastaava luku viime
mronna oli 59 o/o. Tilalteen
paranluminen johlunee talo
udellisentilan teen vahi trAisestri kohentumisesta suurimmasa osassa Eurooppaa
sekd
korkoien laskusta.-

Erflpd.ivfl Oy
Yo-merkonomi LTS Tuula Jaakkola on nimitetty_ErripdivA Oy:n perintaneuvojaksi
1.9.1994 alkaen. Jaakkola on aikaisemmin
toiminut SuomenAsiakastieto Oy:njulkaiseman Luottolista-lehden toimitussihteerina.
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LUOTTOMIEHET
KREDITMANNEN ry
Hallituksen kokouksessa
13.4. 1.994 hyvaksy'ty't
uudet jisenet

LUOTTOMIEHE"IKREDITMANNENry
Hallituksen kokouksessa
4.5.1994 hyvaksytyt

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

Dahlstriim Timo Ensio

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

Niemi Anne Eliisa
Luottotietotutkija
D&BSoliditetOy
SinimAentie 14 C
02630 trSPOO

Ojala Martti Heikki
Toimitusjohtaja
Scribona Suomi Oy
Sinimaentie 14
02630 ESPOO

Nummela Nina Kati Elisa
Markkinointi Assistentti
D&BSoliditetOy
Sinimaentie 14 C
02630 ESPOO

Parkkonen Eija Anitta
RyhmAesimies
MK Perintri Oy
Kauppalankatu 6
45200 KOLIVOTA

Vanhanen
Pirjo Anne Kristiina

Porvali Eila Anneli
Luotonvalvoj a
Canon Oy Ab
Kornetintie 3
OO38OHETSINKI

rrrrdci

iicenei

r,,^+^h-.61--^i^

IN-Wear Oy
PL 75
O22OI ESPOO

L, ^+^--,^
1.,^i ^
!uuLvrrv4rvvt4

SLO Oy
Sahkometse
O13OOVANTAA
Virtanen Marja-Leena
Perintalakimies
Intrum Justitia Oy
Pasilanraitio 5
OO24OHELSINKI

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

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

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

LUOTTOMIEHET KREDITMANNEN ry
Hallituksen kokouksessa
25.8. 1994 hywaksy'ty't
uudet jasenet

Sundstriim Anne Marita

Hakala Matti Nikolai
Myyrtineuvottelija
Perimistoimlsto Contant Oy
Uudenmaankatu 24 A
OOI2OHELSINKI

L, ^+^'.,,^1..^i
LuvLvrrv4rvvt4

^

Oy Kontino Ab
PL ).O7
00131 HELSINKI

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

22

Kyhiila Kimmo
Toimitusjohtaja
Etta Oy Perimistoimisto
Mallastie I
90500 OULU
Mdkynen
Viveca Pirjo Marjaana
Perintiikasittelij a
Intrum Justitia Oy
Pasilarlraitlo 5
OO24OHELSINKI
Nygr6n Sirpa Kyllikki
PAziki{anpitiijai
Transkem Oy Ab
Viljatie 2
OOTOOHELSINKI
Salokoski Paula Annikki
r,,^+^hr,^It,^i^
Luurvrrvqrvvtc

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
PL20
20IOT TURKU
Wdnttinen Tuija Ainikki
OsastopAAllikko
Oy Stockmann Ab
Aleksanterinkatu 52
OOIOOHEISINKI
LUOTTOMIEHST KREDITMANNEN ry
Hallituksen kokouksessa
I 5.9. 1994 hyvaksy'ty't
uudet jAsenet
Eskelinen Pirkko Kyllikki
Luotonvalvoja
Wetteri Oy
PL32
90401 ouLU

Majuri Eija Kaarina

Hietakangas Pirjo Elina
Palveluneuvoj a
Perimistoimisto Contant Oy
PL20
2O1OI TURKU

UPS Finland Oy
Valimotie 22
01510 VANTAA

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

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

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

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:

LuottomiehetKreditmZlnnen ry
PL 891, 001O1Helsinki

Puhelin:
Telefar:
Yhteyshenkilo:

Painoekspert Oy
Henry Fordinkatu 5 K,
0O150 Helsinki
90- 176800
9 0 -1 7 0 1 8 1
Pentti Kauhanen

Maksun saaja:
Palkkiyhteys:

Luottomiehet ry
s\? 2089r8-73866

Reklamaatiot:

Ilmoitusten Dainoasua koskevat reklariraatiot 7 wk:n
kuluessa lehden ilmestgnisestA kiriallisena.

Painopaikka:
Osoite:

Mikko Kallankari
9 0 - 6 1 37 1 1
90-514 763

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

Mustavalkoinen
5.000 mk
5.000 mk
3.100mk
2.2OOrnk
l . l O Om k
90Omk
4OOmk

A4
2lO x 297 rnrn
4 kpl
lp4lmm,2p87mrlr
45 linjaa/ cm
Paste-up tai negatiivifilmi

Ilmoitusten
peruuttaminen:

Viimeistiiiin 14 r'rk ennen
aineiston toimituspiiiviia.

Ilmestly

Nro

Aineisto

4/94

15.09.r994 r3.10.1994

r/95

o2.r2.r994

Painos:

800 kpl

1o.o1.1995
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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 Helsirrki.
. ) R

A R
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Yhdistyksen tarkoituksena on edistZiii
luottodlan tuntemustaja kehitystAj?iLrj estiimZilllAjAsenilleen esitelmA-, keskustelu- ja tiedotusUlaisuuksia yhdistyksen toimialaan kuuluvista kysyrnyksistii, seuraamalla luottoalan kehitysl€i myos ulkomailla. harjoitlamalld
kustannus-, julkaisu-, kurssi- ja koulutustoimintaa sekri antamalla lausuntoja ja tekemzilki alaa koskevia aloitteita.
Yhdistvksen varsinaisiksi ieseniksi voidaan dttaa luottoalalla to'imivia vksityisia henkiloita kaikkialta Suomesta.
JAseneksi pyrkiv,in on jatettava kirj'allinen i Asenhakemus hallitukselle. Henkilon. loka on pelkzist:iAnluotonsaaja.
ei katsola loimivan luolt oalalla.
Hallitus kiisittelee sekA hywiiksyy tai
hvlkAii iiisenhakemukset. JZlsenhakeniukseir hvkaamisen s!'v.ta ei merkite
pdy'takirj a.-an.Sihteeri iimoittaa hallituksen peatdksen hakijalle. Yhdistys
voi valita myos kunnia- j a kirj eenvaihtajajesenia ja sillZi voi olla kannatajajAseniii. Ehdotukset kunnia- ja kirjeenvaihtajajAsenista on toimitettava
hallitukselle. Jos se ouoltaa ehdotusta, se esittAA ehdotuksen yhdistyksen
kokoukselle.
Kunniaj aseneksi voidaan va-lita henki1o,jolla on erityisia ansioita yhdistyksen tarkoitusperien kehittdmisessA.
Ki{ eenvaihtajaj Aseniksi voidaar valita ulkomailla vakinaisesti asuvia henkiloita, ei kuitenkaan enempae kuin
kolmasosa (f /3) koko jaseniuvusta.
Kannattajaj aseneksi voidaan valita kotimainen henkil6 tai oikeuskelooinen
yh teiso. Kirjeenvaihtaja-ja kannattajajAsenillii on puhe- mutta ei AZinivaltaa vhdistvksen kokouksissa.

Jasen, ioka on iAttAnl't maksamatta
idsenm-aksunsdkahdelLa(2) vuodella.
-voidaan
hallituksen piiZit6ksellA erottaa yhdistykseste. Seltaisen jasenen,
ioka ei enziAtoimi luottoalall-a, iAsehyys voidaan halli tu ksen peet6ksell?i
katsoa ndAttvneeksi.
Etikke6le siirtynee[e jesenellii ei ole
jAsenmaksuvelvollisuutta. Kunnia- ja
kirieenvaihtaiaiaseneleivzitsuorita jeseimaksuia."sha\.utetu l izisenoikeirdet saib'vet.

4S

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vhdeksiiLn [9) va-rsinaista
jzisentii, joisth r,r.rosittainyksi kolmasosa (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 jiisenen eronneen iiiliell?i olevaksi toimikaudeksi.

5S

Hallitus valitsee sihteerin ia rahastonhoitajan. Hallitus voi va.litamyos muita toimihenkil6itA.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai
tiimen estjmeeni ollessa varapuheeniohtaian kutsusla ia on peatosvaltaihen, "kun vzihjntiirin 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
pZiAtdkseksitulee se mielipide, jota vahintaZin viisi (5) on kannattanut. Aiinten mennessd tasar ratkaistaan vaali
arvalla, mutta muissa asioissa ratkaisee pu heenjohtajana toi mi neen ii2ini.

6S

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

enintaen yhdeksiin (9) luottoalalla ansioitunutta henkildZi. Luottoalan neuvottelukunnantehteivdnA on antaayhdistyksen hallitukselle neuvoia ia
asiantuntijalausu ntoja yhdis"lylisen
toimialaar kuuluvissa asioissa. Neuvol telukunnan puheeniohtaiana toimii.yhdistykseri hallttu-ksen puheentonrala.
7S

Yhdistyksen nimen ki4'oittaa hallituksen puheeniohtaia tai varapuheeniohtaj a Jompiki.rmpiyhdessd jbnkun halIrruKSentasenen Kanssa.

8S

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidet?iiin ruosittain kaksi. kevAtkokous
toukokurm loppuun mennesseia swskokous marra-skuun loppu un nleniri:ssd. Kokouksen ajanja paikan madree
hallitr;s.

9S

Muita yhdistyksen kokouksia pidettiiia, kun hallitus katsoo tameelliseksi tai kun vdhintdrin krirnn-ienesosa
(I / l0) iiisenmiidrdstd on-sellaisenkokouksrin kokoonkutsumista erityisesti ilmoitettua asiaa varten hallitukselta kirj allisesti p},lruirlyt.

f2 S

Yhdistyksen kutsuu kokouksiin hallitus. Kokouskutsut on ldhetettrivA ieisenille ki4allisesti viimeistaan kyrimenen IO) pdjvaa ennen kokousla
sill6 osoitteella.jonka jiisen on yhdistykselle ilmoittanut tai julkaistava yhdistyksen kokouksen peatdksen mukaises[ sen maereamesse sanomalehdessAsamassa ajassa.

13 S

Yhdistyksen kokouksissa suoritetaan
iiZinest5rksetavoimina, ellei joku osanottajista vaadi suuettua lippuaanestystA. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella a,inten enemmistdla, e ei saanndissa toisin meerata. Kunniai asenten valituksi tuleminen edellvttae. ette
vdhlntziiin kolme neljeisosad (3/ 4) kokouksessa annetuista aenista on hiiLntA kannattanut. A2iLntenmennessd tasan ratkaisee puheenjohtajan Aeini,
vaaleissa ja suljetuin lipuin aanestettAessii arpa.

f4 S

Yhdistyksen tilit laaditaan ja paetetZiiin kalenterimosittain. YhdisWksen
'asiatilit ia muut hallintoa koskevat
ki{at on ennen huhtikuun 15. piirivtiA
luovr.rleltava t ilintarkastaiille. iaiden
tulee antaa tarkastuskertbmulsensa
hallitukselle ennen huhtikuun 3O.
p:iivea.

15 S

Neindenstirintdjen muuttamista koskevan pAritoksen on voimaan tullakseen
saa!'utettava vaihinteiAn kolme neliAsosan (3/4) enemmistd kokoukses6a
annetuista iiiinistii. StiAntdien muuttamisehdot-uson esitetteve-kokouskutsussa.

f6 S

Paatos yhdistyksen purkamisesta on
tehtAvA kahdessa vrihintiiiin kahden
(2) kuukauden viiliajoin pidetyssii kokouksessa, joista toisen tulee olla yhdistyksen vdrsinainen kokous ia krimmassakin purkuehdotuksen o'n saavutettava 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 olevaa vhdistvslakia.

Yhdistyksen kevAtkokouksessa k2isitell6iin seuraavat asiat:
I
2
3
4

5

fO S

ff S

valitaankokouksellepuheenjohtaja
valitaan sihteeri ia kaksi p61'trikirjan tarkistajaa
esitetiiiin vhdistvksen toimintakertomus.la iilinpeatds
esitetadntilintarkastuskertomus
seka paateteen tilinpzirit6ksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
my6ntAmisestii
kiisitelkiAn muut hallituksen esittAmiit tai iiisenten ennen edellisen
maaliskuun viimeis&i nziLivtizihallit ukselle ki4'a ll isesti ilmbittamat asi-

Yhdistyksen syyskokouksessa kAsitelIddn seuraavat asiat;
I
2
3

4
5
6
7
8

valitaankokouksellepuheenjohtaJa
valitaan sihteeri ja kaksi p6y'1akirlan larKrstalaa
vahvistetaan talousarvio ia varsinaisen sekd kannatl ajajZisenenjdsenmaksun suuruus ia- suorittamisaika
valitaanseuraavaksikolmeksivuodeksi hallituksen iasenet ero\,1loroisten siiaan
valitaan Seuraavaksi r,'uodeksi hallituksen jiisenistei hallituksen puheenioht-aiaia varapuheeniohtlia
vali rian sdur-aavaksi modelisi ka"ksi
(2) tilintarkastaiaa -ia kaksi [2) varatilintarkastaiia
valitaan seuraivaksi vuodeksi i:isenet luottoalan neuvottelukulGal
kAsitellAiin muut hallituksen esittamat tai iEisentenennen edellisen
swskuun viimeis{a priivee hallitirkselle kiriallises ti tnoitlamat asiat.
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