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L o s t a r ^ D e e/lu. u n p e r r n . r . r . r I lainsaed5nto oli tarkoitus saada voimaan jo trirn:in
r,rrodenalussa. mutta n\'t navttee silta. ettii muutokset tulevat voimaar ailiaisintaan syks1.lla 1995.
Ehdotetaan otettavatsi kaYttoon kaksi erilaista
o s a l e y h r i o m u o t o ay: k s i t y i n e nj a j u l k i n e n o . a k e \ h '
tio. TamAn mallin tarkoituksena on saada mvos
jo kai
s u o m a l a i s i l l ey h L i o i l l em a h d o l l i s u u s k A } ' l 1 5 5
kissa Eu-maissa ka]'tettavae julkista osakeyhtio
muotoa, joka toimii osakkaiden rajoitetulla r.astuttlla. Tate muutostahan tukee jo se, etta Suomesta on
tulossa yksi Euroopan Unionin jasenvaltioista.
Mita eroa sitten ollsi yksityisela ja julkisclla
osakeyhtiollii?
E n s i n n a i k i nj u l k i s e n o s a l e y h f i o n l o i m i n i m e b r d
t u l e ek a y d d i l m i s a n a i j u l k j n e n o s a k e y h t i oL a je s i l e l lr lyhenne joy. Vtihimmaisosahepaaomaksi on esitetty joy:ll?i 5OO.0O0 mk, minka lisAksi julkisen
osakeyhtion arvopapereita voitaisiin ta{ota yleisolle
ja julkisen kaupankiil'nnin kohteeksi.
Yksityisiss:i osakeyhtioisse vaihimmaisosakepaeoma korotettaisiin 50.000 mk:n,.joka koskisi myos jo
olemassa olevia yhti0iLa viiden vuoden siirt5rmaajal
la. Nimika]'iento pysyisi nykyisellAAn eli toiminimen
yhteydessii tulisi kiiyd:i ilmi sana osakeyhtio tai
rynenne oy.
Kalkki nvkviset osakevhtiot olisivat lain voimaan
tullessa yklityisie osaki:yhtioitii. Niil1e nykyisille
y h L i o i l l ej.o i l l a o l i s i t a r v e m u u l l u a j u l k i s e k s i o s a k e
yh I ioksi an netl aisiin mahdollisu u s t ar-virt aessapeel
taa muuttumisesta -maksuun
io ennen lain voimaan tuloa.
ja rekisterointiin on
Osakepd:ioman
mvos ehdotettu muutoksia. Tarkoitus on vannistaa
eritiste paremmin osakeDaeoman suorittan.)inen
y h r i o l l e .Y h r i o n r e k j s l e r o i m i s e ne d e l l y r y so l j s i k o k o
rekisteroitzivdksi ilmoitetun osakeoddorlan maksu
) h r i o l l ee n n e n s e n r e k i s t e r o i n L i kee u p p a r e k i sel r i i n .
Osakevhtididen tiedonantovelvollisuutta tulisi te
hostaa. Julkisille osakeyhtiiiille ehdotetaan leh'oili
suutta laatia velitilinDaatbs. minke lisdksi niisse
tulisi aina olla vaihint:ihn yksi yhtiokokouksen valitsema keskuskauppahamarin h].vakslrme iilintarkastaja. Kaikille osakeyhtiollle tulisi pakolliseksi
toimittaa yhtidtdi koskevat tilinpdetokset kokoon
katsomatta kauDDarekisteriin
Jaamme jdnnityksela odottamaan millaisena ja
koska uusi osakeyhtiolaki saadaan Yoimaan. Tuleeko meille kaksi rinnakaista osakevhtiomuotoa. Kat
s o t a a n k o e s i m . i u l k i s i s > ao - a k e \ l r l i o i s s a5 0 O . O O O
m k : n o s a k e p d d o m rai i u a i \ d k s iM
. i r d I u l e el a p a h l u
maan uusien osakevhtioiden lukumaaralle. Onko
seurauksena se. ettepienet ydq'kset tulevatjatkossa olemaan entista enemman henkilovhtioit2i. Kuinka kaunoarekisLeri rulee >elviiimeldnenlisld suuremmasth tiedonantomearasta ja kasvaako sielta
saatavien tilinpaatosten lukumarira nyl$risesta.
Mikko Kallankari, pdel oimit taja

Luottomiesten
hallituksen
jlsenet
uudet
esitt[ytyvet
l.

Olen ammatiltani asianajaja ja omistan asianajotoimiston toiminimeltaan Asianaiotoimisto Jwki Pekka
la. OIen kotoisin Rovaniemeltd. iosta muuiin Helsinkiin aloittaessani tA:ill:i oikeustieteen kandidaatin tutkinnon r,'uonna l981.OTK:ksi valmistuin 1987. Taustani on siis kotioaikan osalta siedettdvd. toisin kuin
turkulaisilla luottomieskollegoilla Tero Lahdella ja
Heikki Virrilla. Terveisid vaan pojille.

2 . LiiMn Luottomiehet rv:n idseneksi monna 1988 Suomeh Luottotutkimus by:ir loimit usjohtajana. Suosirtaiani oli luottomies Risto Suviala silloisesta Maksutieto Oy:sti. Toivottavasti Riston ei ole tarvinnut haveta
antamaansa suositusta, ia ios on, kuittaan asian oluttuopilla seuraavassakoliorfksessa.Vuonna 1990 iziin
poi6 Luottotutkimuksesta, perustin lakiasiaintoiriision. pAzitoimialanasaalavienlurvaaminen. perin(ii ja
pienoistilintarkastukset. Vuonna I 992 minut hWeksyttiin Suomen Asianajajaliiton j:iseneksi, jolloin toimistoni nimeksi tuli AsianajotoimistoJyrki Pekkala.

l. Missii yrityksessd tyiiskentelet,
tehtiivtisi ja
taustasi?
2 . Toimintasi
dis

3 . Yhdistvksen asioita on hoidettu mielestZini erittAin

h1'vin ja on vaikea lo1'tziAyleisiA kehitystarpeita. Suomen Luottotutkimuksen toimitusiohtaiana esitin ioskus por,'1
tikeskusteluissa aiatuksen ns."Luottomieiten
kokduksessapidertAvZisl
Ziiuol t ol ielopaneelista.joissa
eri toimistojen luottotietotutkij at vastaavat yleison ja
kilpailijoiden lqyslmyksiin koskien tarjoamiaan luottotietoraportteja ja -palveluja. KyseessA olisi siis kiper:i
debatti, iosta olisi yleisolle muutakin hvotvd kuin
paneeliii osallistuvien tutkij oiden niskahpirnoituksen
asteen seuraaminen. Pidzin aiatustani edelleen toteuttamiskelpoisenaja informaatioarvoltaan hyodyllisenti.

olet tul-

lut jiiseneksi
Jne.

3. Mitii asioita
yhdistyksen
tulisi kehittiiti
toiminnassaan ja mitkii
ovat alan yleiset kehitystarpeet?
4 . Onko luotto-

alan arvostus
riittiivii?
Ellei. mitkii
olisivat keinot
sen kohentamiseen?

5 . Mitiiongelmia
ndet luottoalalla olevan
tiillii hetkelH?
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4. Luottoalaa arvostetaan mielest?ini riittiiviisti viitaten
siihen, ettA Luottomiehet ry:lta on ryhdytty pyyteimAzin
Iausuntoia keskeisissA lains:iAdzintdhankkeissa kuten korkolaln muutosvalmistelussa. Arvostusta voitaisiin parantaa laajentamalla tAllaisten lainvalmisteluhankkeiden katta\,nutta ia osallistumalla esimerkiksi mielipiteen vaihtoon Kauppalehden ja Helsingin
Sanomien talousosastoissa.
i'.

Keskeisin ongelma on luottotietoj en j alkeenj tiZineislys.
Kokemukseni mukaan on kuitenkin kdytdnnossA mi1tei mahdotonta tehdii tAysin ajan tasall-aolevia raporlteja, olivatpa ne kuinka laajoja taikka kuinka kalliita
tahansa. MielestAni luottotietoien laatimisessa tulisi
keskitryd enemmdn tosiasiatieiojen kerddmiseenja
esittamiseen sekd todellisiin perusteluihin vleisterr
reittausjerJ'estelmien sijasta. F-aktatietolenmhdrdn kasvaessa asiakkaalla on tarkka tieto, milloin lausunto
perustuu tosiasioihinja milloin tutkijan omiin kAsityksiin, minkziliseksi asiakkaallaon mahdollisuusan'ioida itse oman ammattitaitonsa oerusteella. onko tutkijan arviota pideltdvd oikeaan osuneena.

l.

Olen toiminutr.uodesta 199Ohuolinta- ia kulietusalalla olevan Scansped Oy:n luottopddlliklionzi. Vuosina
f 98 I -83 olin lu6ttotie-totutkij aria Luottotieto ry: ssri.
Senj:ilkeen Honey'wellOy:ssd ensin luoronvalvojanaja
myo-hemmin malisul ijkenne- ja perinl dj aoksen"jaos:
p:izillikkon:i.josl a siirryin nykyisen ryon-antajan"palvelukseen.

2. Vuodesta 1981 pelkkAnzi rivij 6senen:i.

Jyrki Pekkala

3 . Yhdistys on talla hetkellA valitettavasti alan ihmisille
liian tuntematon ia vieras. EnemmZin aktiivisuutta
jasenistoon ja sitA kautta painokkaampia ja monipuolisempia kairnanottoja mm. nyt alankirhtitsiin aha
sziziteievi
i n lakiu ud isiu ksiin ii - ehdoruksiin.
Tuleva EU-j:isenyys asettaa myos uusia tavoitteita ja
haasteil a vhdistvksen toimin tian.
4. tVlielestanihman myOta aUn arvostus eri sidosryhmrssa ia miksei my6s vleisell:i tasolla on noussut kohtuulIisesti. Mutta ialoirden elpvrnisen mvotA on selvasti
nzihtdvissA merkkeizi alan iaamisest"zi niinsanotusti
'jalkoihin",
ellei etujti4'estdmme toiminta ole iatkossa
entistA aktiivisempaa, kuuluvampaa, kauaskantoisempaa ja kan sai nvAiisempAzi.
D.

Aenemme ei vieldkeiZil kantaudu tameeksi hwin ia
painokkaasti pAzitoksentekijoille ja leinsaatajille.

l.

Tyoskentelen Luottokunnassa apulaisluotopAzillikkonA. Koulutukseltani olen sosionomi. PerheeSeenikuuluu vaimon lisAksi kaksi poikaa ja koira. Harrastuksiini kuuluvat uinti ja puutarhanhoito.

Kai Palmen

2 . Yhdistyksen j:isenend olen ollut toista\rmmentzi r,'uotta. Pari viim6is(Zivuotta olen toiminut i<oulutustoimikunnassa.

3 . Mielestdn i yhdistvksen 1ulee iatkaa nvkyiselld vireullldi
"on
linjalla. Vaisinkin yhdistyksen tehdeil:i
LerkeetehtAvA tiedonjakajana. Yhdistyksen on py'ritt:ivA aktiivisesti vaikuttamaan uusien lakien valmisteluun, kuten
se ttihAnkin asti on tehnr.'t. Jd.seniston aktivoiminen
mukaan yhdistyksen toirnintaan on vaikea mutta hyvin tirkeA tehtAvAjotta yhdistys voisi jatkossa kehittyzi
entistA monipuoli6emniaksi.

4. Larnan *yOta ytityf."isszi on mielestzini alettu paremmin l.rnmiirtd.e myos aktiivisen luottopolitiikan ja perinnan tdrkeys.
.'.

Veijo Laakso

Nopeasti muuttuvat lait ja sAAd6kset pitAv2it huolen
siite, ettajasenistollZimme on edess2idnjatkuvasti uusia
haasteita. Tzilki hetkell:i huolta aiheu[taa uusi korkolaki sekd.valmisteilla oleva perinti4.laki.

PALSTA
Iftdonneen luottomiehen metsflstys
Valmistautuessani vastaanottamaan Luottomiesten puheenjohtajan lehtZiviiiolen
pohdiskellut vhdistvksenmaineikastahistoriaa ja nytrytitaa. YhdistyshAn ta),ttea
34 vuotta syksyll:i 1995. Sen kehifstA on
osuvasti kuvattu toteamalla: "...60-luku
oli jzirjes*iltyrnisen ja perustamisen \.'uosilq,'rnmen, 70 luku yhdistyksen aseman
vakiintumisen ja SOJuku kansainvAlistsrmisen urosikymmen". MitA sitten todetaankaan Luottomiesten 40-motisiuhlasyhdistykselle?
sa 90-luv'un merki ryksesLzi

Yhdistyksen
keskeiset tehtiivdt
LuottomiehillZl on ndhty olevan kolme perustehtdvdA. Yhdistys vaikuttaa gnpiiristoonsii ja yhteiskuntaan luottoalan etujzirjeston:ija asiantuntijana. Koulutustoiminnalla tuetaan ja edesautetaan jAsenistdn ammatillista kehittvmista ia hankitun ammattitaidon sailvitAmistd. Hr,win
1?irke:i:ion myos toimia f5rumina jdseniston keskin€iisten sosiaalisten suhteiden
solmimiselle ja nziiden suhteiden lujittamisella. Hwdl keskinAiset suhteet ov-attie
mm. avoimiin ia luottamuksellisiin keskusteluihin, iolka kehittiivzit ammatillisesti ia hsaavat arvokasta tietoa.
Pe-rinteisesti nAissA tehtdvissA on onnistuttu hywin. Se ei kuitenkaan tarkoita,
etta nain olisi tasta iAisr,vteen. Viimeaikoina on ollut havaittavi-sla. ettii luottopaailikko ja luotonvalvoja ovat harvinaisuutensaperusteellajo uhanalaisialajeja
ainakin yhdistystoinitnl ajlsa puit1ei6s"a.
Viime sl,yskokouksessa oli ldsnii 47 yhdistyksen j:isentd. joista 30 larjosi tyopa nostaanjokoperint:i- tai luol r oueloyhtiolle. [,opuisla l7:s1a riviiZisenestA
7 oli ioko
nykyi'sla tai entisia hallituksen izisdnizi.
M ihin olemme kadol laneel ne ainakin 524

luottopAii.llikon tai luotonvah'ojan tehtAvissa toimivaa yhdistvksen jzisentA ?

Ketd metsdstemme

En tietenkaan tarkoita, ette luottotieto ja
Derintaalan ammattilaiset olisivat huonoja tai ep:ikelpoja luottomiehizi. Olen vain
vilpittomAn huolissani siit€i, eivEitko luot
topA:illikot ja luotonvalvojat olekaan selvinneet lamasta yhdistystoiminnallisen
aktiivisuutensa sziill'ttAen.
Naita 524 henkiloe y'ritysten luottohal
linnosta kaioaamme Luottomiesten seu
raavaan kok-oukseen. iossa keskustellaan
nimenomaan luotto oiganisaation roolista yrityksiss:i sekii sen suhteesta myyntiin. Keskustelun alustaa hallintoiohtaiaHannu Raiskio Berner Osakeyhti6std.
Tammikuun iAsenkokous olkoon alku
uudelle aktiivisuudelle. Onhan kokouk
sen teema vanrlasti hwin liihelld kaikkia
yhdistyksen jesenia. Iilan aikana ei myosk2iZinperehdr,tti vhteenkddn menneillAdn
olevadn tai iuievaan lainsA:idzintohankkeeseen. Juridiikkaa lienee sen tiirkeltt?i
ia aiankohtaisuutta aliarvioimatta kZisitel
"tv
liime vuosina vhdistvksen tilaisuuksiss-avAhint:iAn riitiavasti.

Syiitti on heitetty
Julistan avoimen kiloailun kadonneen luottohenkilon metsAstykseksi. PistemiiArtilfti:in arvokkain suoritus on metsAstyksen
saaliiksi mainitun omaehtoinen saabumi
nen seuraavaan kokoukseen keskJstele
maan yhteisistA asioista. Palkintona on
vireasti toimiva ja keskusteleva yhdistys,
jonka aktiivinen jasenist6 edustaa laajasti
eri luottotoiminnan ammattialoia.
Olli Kivelii
Puheenjohtaj a
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Luottomiesten

NffBRISBNfr[NAARI
Tallinnaan
3.-4.10.1994

M/S Silja Festifalilla
Yhdistgksenjokauuotiseen rneriseminaariin osallistui 52
g hdistgksen j iisentii.
Kokoontumispo;ikokst

Luentoja laivalla

oli sooittu Katajo,no-

krrn satqmaterminaa'li, jonne luottomiehet ja -naiset
so,apuiuatkin jo
arrmutuimao,n. Omol
eurohenkisen mo,rrsteen seminq.qrille
antoi srrmao,n o,ikao:n
laiualla jiirjestettg
Fecmo Council

Meeting, johon osallistu 76 luottoalon

crmmrrttilo'istrr gmpiiri
Eurooppao,

Ensimmdisend luennoitsU ana
eslintyi rahoituspZiiillikko
IsmoVaittinen Omaisuudenhoitoyhtio Arsenal Oy:st:i. Hiirr
kzisitteli esitelmdssdAn osa
k e y ht i o n o s a k k a a n .h a l l i r u k
senjdsenenja rilinra,rkaslajan
vastuuta yhtion \relvotteista
tAnii piiivrinA, siite miksi se on
muuttumassa lehiaikoina tai
miksi se voisi muuttua velkoj an niikokulmasta (ks . si\,'u I 4) .

Meriseminaarin avasi yhdistyksen puheenjoht'aja
Anna-Maija Urpelain"en. HAn
loivotrikaikki yhdisryksenjAsenet ia luennoitsiiat tervetulIeeksi seminaarii;. Puheenjohtaja Urpelainen muistutti
myos siit€i.elle samana pejvena \,'uonna 196I oerustettiin Luottomiehet-Kreditm:innen ry.
Vierasvakuuksien synnyttamiste ongelmista saimme
kuulia oroTessori Raimo Irnmosen Lappeenrannan teknillisestZi. korkeakoulusta oitAmAssii esitelmessa. Han kesitteli alhetta mm. kertomalla
siita, mita vierasvakuudella

Kirioitaiat:
Itfitlko fr.'aUankaat
Raimo Jiirvisalo
Petri Carp6n.
Valokuvat:
Sami ljiis

tarkoitetaan, kuka voi paattaa
vakuudesla, mitk?i oval vierasvakuuden antamista koskevat yleispanttausraj oitukset
ja kulnka vierasvakuus voi periiAntyri. Peraantymisen syita
voivat o1la mm. jos vierasvakuuden antaminen katsotaan
lahj aksi, jos se on annettu varrhasl.avelaslatai jos sen antaminen on sopimatonta velkoian suosimista. Hzirl totesikin
esitelmdnce lopussasen. el le
yritvstoiminnassa vierasvakuus ei saisi o11aaivan vieras
(ks. sivu 15).

Koulutusasiantuntiia Anneli
Kansasen Markkinointi-instituutista Diti esitelmar "Kanssakal,'mistaltoj en ja asiakastuntemuksen kehittdminen
luotonva lvonna ssa." Hiin kiisitteli aihetta mm. kahdenhenki l6n koht aamisen.kansakZiymistilanteessa s),'ntyviin stressin, turhautuneen asiakkaan,
kan ssakdyrniseenvaikuttamisen. sanallisen viestin ia kehon kielen nZikokulmis[a (ks.
sir''u 17).

Tallinnaan
ja tallinnalaisiin
tutustuminen
Lu ottomiesLenseminaariristei11'nohjelmassa oli kziynti Tallinnassa, ioka ei kuitenkaan
sAAn suhieen ollut suosiollinen luottovdelle ia heidAn ulkomaisille FEc]V(A-vierailleen.
Harmaa sadeilma ei mitenkzizin
ilmentent Tallinnassa vleenszi vallil5evaa nuoreka-sta ia
tulevaisuuteen uskovaa ilmipiiria, jossa paljon pannaan
painoa vapautumisen mukana tulleeseenuuleen kansainvdlisvlteen.

Kasvonsa pesseessd
Olr.rynpia-uuden
holellissa
kandalllsen
Iuottotietotoimiston Krediidiinfo AS:n toimitusiohtaia Veiko
Meos esitteli alrlksi Viron taloudellista kehibrstaviime I'uo,sina. Monenvlliitvkseksi "Eesti
l(rooni on hFrin sailyttany'1
arvonsa. ia maal talous on
kehittS'ny[ tyydy'ttAvri.sti. Suomala isl en kannalta heidZin
tuontitilaslonsa olivat miellvl tiivA:i katseltavaa. Tulevaisriu dessa meidAn on kuitenkin
snrte va-rautua liszienfuvAZin
kilDailuun sikZil?iisillAmarkkirioilla.
Vuosi sitten Demstettu Krediidiinfo AS on Viron pankkien
omistama luottotiet6toimisto,
j olla on tietynlainen erityisasema osakkaittensa tietooa]velussa. Vield virolaisel liikeyritykset eivtit juurikaan obaa
ottaa tietoia toisista maarr liikeFityksiste, mika pitee toimiston tietoka-nnan melko suopeana. Ulkomaille yhteyd'et
molempiin suuntiin ovat vilkastumassa, ja esimerklksi
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SeminaarivAki seurqqm(Issq veiko Meoksen Lrentoa

Suomeen vhtevdet hoidetaan liniateitsa. Veiko Meos oli
ottanut-henkil6kuntaansa mukaan tilaisuuteen. Heiddn nuori ikdnsA ehkti yllzitti varsinkin
fecmalaiset, iotka muutoin
vilkkaasti osaliistuivat enplanninkieliseen kesku s tel u u-n.Ja
tietvsu mvds nautuvat muideri mukaha aitoa SAKU ORIGINALIA.
Luottomiesten vieraille
kriynti Tallinnassa oli ehkri
eksoottinenkin kokemus, ia
monelle meikeiLliiLisellekinensimmdinen kerta itseneisessa
tasavallassa. Vahinko vain,
ette rankka sade iokseenkin
pilasi kiertoaielun. Silia Fesuiralin turvaliiseen hiromaau
sentaan bussimme l6vsiviit
tiensii. Ohielma laivallala tku i
arvokkaisia merkeissA."
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Fecma Council
Meeting
Luottomiehet ry:n edustaiiLna
kokoukseen os-allistuivat Ulkomaan toi mikunnan iasenistA puheenioht aia Thorias Feodoloff .la iDetri Carp6n.
Kokouksen pd"5.aiheena oli
keskustelu jeq'-estdn tulevaisuuden tavoitteista ia toiminnan painopisteestA. Varsin
yleinen mielipide oli. ette FECMAn tarkein tehteve on Dwkia
^suunvaikuttamaal EU:ssa
nitteilla oleviin luottoalaa koskeviin hankkeisiin. Jeriestdn
uskotta\,uutta kuitenkih heikentAii se. ettei sille ole vhtenziista liniaa erdissa varsiri keskeisissii 6sioissa (esim. viivzistyskorkolainsaadantd) FECMAn konlerenssien merkitvksesta kaytiin kiivastakin lieskustelua ja lopulta pAAdytliin
siihen. ette nijt:i p]'rittian jzirjestimiiAn joka toinen luosi
huolimatta siite, etta viime
kesAn konferenssi Irlannissa
jouduttiin peruuttamaan.
Osaj zisenyhdistyksisti haIusi. etta FECMA iulkaisisi luettelon. -eri
ioka sisatiilisi tiedot
jesenyhdistysten
kaikista
jAsenista. Luettelon hyoty vaikuttaa kuitenkin varsin kyseenalaiselta ja painatuskustannukset olisivat noin O,5
mmk. Olisikin mielekkZi?impaa, ette kattavan luettelon
suasta julkaistaisiin versio,
jossa olisi jokaisesta jasenmaasla vain suppeat yhteystiedot esim. vhdistvsten halliluksista seliii luoitotieto- ia
perimistoimistoista.

Muutama vuosi sitten tehtiin p?iiitos, ettii FECMA julkaisee pienimuotoista tiedotuslehtiski oari kertaa modessa. Siniinsd hyva ajatus tyrehtyi alkuunsa. Nyt kuitenkin
ette ensi lrroden
Deatetiin.
-alussa
tehdridn uusi yritys.
Newsletter olisikin ehdottoman
viil t l"iimEit6n informaation vdIitt?irniseksi esim. EU:n piirissa taDahtuvista hankkeista.
TiillA lerralla j ulkaisuyritykse a saattaa olla edelliskertaista Daremmat toteutumisedellytykset, koska on sovittu,
etta j:irjestdn sihteerist6 huolehtii i ulkaistavien artikkelien
koorclinoinnista.
Nrihttivaiksi
kuitenkin iea. saako FECMA
titllii kerr:alla iulkaisua aikaiseksi.
FECMAn budietti on tasapainossa, j a jeserimaksut pAiitettiin Dit€ia teirniimrotisella
tasolla.- Irlannin Frank Corbettin toimikauden paeqrftye
uudeksi puheenjohtaj aksi valittiin nykyinen varapuheenjohtaja, Ralskan Ann LeJeone. Varapuheenjohtaj aksi valittiin Norian Knut-Johan
Onarheimla
rahastonhoitajaksi Englannin Ted Brown.
Toimistotehttiviii hoitaa edelleen Englannin yhdistys, sihteerin#in Peter Rowe,

Vuoden
Luottomies 1994
Vuoden Luottomieheksi nimitettin luottopritillikko
Petri
Cartrl6n Luottbkunnasta. Hiin
on kJrmmenes Luottomiehet
ry:n jesen, joka on saanut lgrseisen tittelin. Yhdistvksen
puolesta puheenjohtaja Urpclainen luovutti diplomin luottopridJlikkd Carp6-nille.
Umelainen korosti onnittelupuheessaan'vrroden luottomiehen menestvksellistd
uraa luottoala-lla sekd. suurta
panosta Luottomiehet ry:n toiminnassa. Luottooririllikko
Carp6n on aktiivisesti ulkomaantoimikunnan iesenena
ottanu l" osaa kan sainvzilisiin
lrysymyksiin mm. edustama-lla yhdistysti FECMAn kokour<srssa.
LuottopZi.zillikkd Petri Carpen piti pienen kiitospuheen\,'uoron, iossa han kiitti saamastaan-huomionosoituksesta ia luottamuksesta Luottomi6hia seka tydyhteisdean ja
tyonantajaa. jotka ovat mahdollistareet mielenklintoisen
tyon luottoalalla.

Puheenjohtaja

Uryteldinen

luoouttaa

ilitrtlomin

luottopaalBkkd

petri cio;rpeni'l.e.

Ilta i atkui kansainvzilisisse
merkei-sseii uhlaillallisella. Yhdistvksen izisenet kevivat mielentiiintoiila luottoalan keskusteluia fecmalaisten kanssa mm. invdhristrrrniskoroista.
Aihe tuniui puiuttavan
monia. Neikemvseroiakin asiasta
tuntui olevan eri inaiden edustajien kalssa, vaikka eurooppa yhdentyykin.
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- Launcldnginto NewWaters
An extractJrom a tq.lk given on tlrc'EiiljaFestiuql"
at the.Finnish Credit Associafion Dinner on October 3 7994,
qttended bg representatives oJ other metnber associctions
of FETCIWA
bg Colin Hingston, retiring FE;CIUIA
Treasuren
Mqnager,

Colitr Hingston

,

Briefly, the aims of FECMA,
since its birth have been to:
Raise professional standards
of credit management people.
Contribute knowledge and
skills of Credit Manaeers to
lJre common good of the-people
of Europe bv participaune in
public aTfair! it natibnat ind
European levels.

To raise the status of
the profession.
This was the "what", but we
have never been altoqettrer
clear on the "how". We have
done a lot more planning than
actuallv doing. 'While wd have
had objec ve5 to develop education, to exchanEe information and offer solutibns to financial issues, to conduct research, to establish links with
the European Commission and
national- governments, to encourage lhe formation of credit associations in countries
where none exist at present,
FECMA has necessariiv relied
on the national associalions to
carlr forward such work that
has been done, at best acting
as a source of encouragementl
I sav "necessarilv".-because FEC-MA has neve"r been set
up with the resources to operate as a force in itself. P-erhaps, one day, this will change. In the meantime, it must
continue to rely-member
on the commitment of its
associations. Not surprisingly, with

I2

onlv two Courcil meetings per
vedi, different lanquasei. a ierent points of vieIv. ilifferent
stages- of development. this
commitment has not alwavs
been universally strong.
Now, at last, we are beAinning to see ahead and map-ou t
the route we v/ant to take.
We have already had some
contact with the European
Commission and certain MEPs.
As we decide on common approaches to important issues.
these contacts will be developed
further.
We can work on encouraging best practices in the credit services industry - that may
worr5r Intrum Justitia as much
as it does mv own companv,
Dun & Bradltreet! - bui will
benelit everyone in the longer
renn.
The kev to FECMA action is
more participauon by individual associations, and good
and regular communications.
Given the geographical spread
from Ireland to Austrial Finland to Spain, communicating
regularly is not easy, but we

should be able to improve this
as new E-Mail technology becomes increasingly available
and comoatible. While contact
with natibnal governments will
primarily remain the responsibility ofthe national associations. ideas and exoeriences
can be shared to assist these
efforts. We have alreadv seen
some unofficial co- on<iratron
between countries as^a result
ofcontacts made throuqh FECMA. Such efforts can 6e more
olanned and formalised. Perhaps events at regional level
can be organised. For example, among the Nordic countries. Fra-ice/Belgtum/Spain;
Italy/Austria;
Ireland/UK/
Netherlands. It is olanned that
the 1996 FECMA Conference
will be organised with speakers nominated bv member
associations. This,- we hope,
wilJ help to encourage interast
within each country.
We often hear about the
different cultures and dlfferent
attitudes in various countries .
The more I travel around Europe, the more I see how much
people are basically the same.
For example, I do not believe
that the Germans are anv more
efficient. or that the French
are better at cooking! Of course there are challelAes and
difficulties, but thesd can be
overcome if the will is there to
co-operate. An effective, united FECMA will not iust add
together the strengths of all
member associations, it will
multiolv them.

on tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttanut.

Rahoituspzieilllikko. Ismo Vaittinen
Omaisuu-denhoitoyhtio Arsenal OY

Osaheyhtiiinjohdon
ja tilintarkastajan
vastuuyhtiiin
velvoitteista
vasluisiin takaustenja panttausten kautta yli taloudellisen kantokykynsa. YrityskiinnitysjaiestelmA ei lain hyviistri tarkoituksesta huolimatta
ole paljonkaan helpottanut
yrittajen asemaa tiissii suhteessa.

Johto voi joutua
vastuuseen

Liiketoimintaa aloitettaessa
yh Lionperust ajien mielenki in
to yhl iomuodon valinnansuhleen kohdistuu piiiiosin
-(voiton) kahteen seikkaan verotukseen ia vastuuseen vhtion
velvoitteista.

Yhtiii itse vastaa
Suuressa osassa yhtioil a voiton verottaminen ei tule koskaan muodostumaan ongelmaksi. Sen siiaa" oiirraln?"masta swstd vasl uu vhtion
vetvorllelsla voi lulla hwinkin
mahdolliseksi.
Osakeyh{ion suosio yhti6muotona perustuu osittain siihen, ettri i-zihtokohtaisesti vain
osakeyhtio itse vastaa ornista
sitoumuksistaan. Ndin siis
omislaiat eli osalkaat tai ketkiizin muutkaan eli vhtitin ouolesla toimineeteivdt vastd vhti6n sitoumuksista.
Kdytein noszihzin ainakin
pienten ja keskisuurten )Tilysten osa-lta rodellisuus on
aika karu. YrittZiiet oval erittd.in usein sidok-sissayhlion
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Osakevhtid on siis iuridisesti
itsendinen oikeushe"nkil6. i oka
voi saada oikeuksia ia [ulla
velvoitetuksi suhteesia murhin. Kuitenkin, koska osakeyhlio ei sinanse pysty toimimaan ilman sen lukuun ia
puolesta toimivien luonnollirsten henkiloiden paatoksia ja
toimenpileile. vastuu yhtion
velvoitteista voi vhti6n ohella
kanavoitua luonlollisten henkil6iden kalnettavaksi. Osakevhtiote - ei ainakaal toistaiseksi - voida tuomita rikosoikeudelliseen rangaistukseen,
vaart tuomittavaksi ioutuvat
osakevhtion puolest-atoimineet luonnolliset henkildt. Samoin ios osakevhtidn loiminnasta"aiheutuul ollekin vahinkoa, vastuussa"vahinAonkorvauksesta voivat olla oaitsi
yhli6 ilse. joissakin tafiauksissa myds yhrion puoles{aja
lukuun toimineet luonnolliset
henkil6t.
Osakevhtidlain 15 lumn I
$:n muka'an mm. hallituksen
jesenja loimitusjohtaja on velvool inen korvaamaan kolmannelle s5m\meen vah ingon, joka
on aiheu tettu osakevhti6lakia
-rikkomaltai yh tiojadestystii
la. Tilintarkastaia on taas saman luvun 3 $:rimukaan vastuussa vahingosta, jonka hiin

Oman pdfloman
vaatimus
Hallituksen jAsen ja toimitusjohtaja voivat tAmdl mukaisesti ioutua vastuuseen useastakin eri syysta, mutta ainakin nAinA taloudellisesti vaikeina aikoina on useimrniten
tullut sedvil"ettevdksiosakevh'
' :
tronJonoonla tr|rnlarKasraJan
vastuu sen johdosta, ettd yhtio on toiminut osakeyhtiolain
vastaisesti ns. havidtilassa.
Jos osakeyhti6n hallitus
havaitsee.etle yhUdn oma piiiioma on pienempi kuin 1/3
osakeoiiiiomasta. hallituksen
on ma hdollisimman oian kutsuttava yhtiokokous koolle
kesillelemeen vhLi6n asettamista selvitvstilaan (OYL l3
luku 2 g). KysyrnyksessA on
liilloin ns. vhlion selvitvstilauhka. Jos 3itten viimeisiAan
seuraavana tilikautena tilinDaetdsta kesitelteesse varsiiraisessayhtiokokouksessa ei
esitete asianmukaista tasetta,
jonka mukaal oma paaoma
on vZiLhin
tiiiin puolet osakepAAomasta, yhti6 on asetettava
selvitystilaan. T2issii vaiheessa on lglse ns. yhuon selvitystilaoaakosta.
Selvitystilauhan aikana ja
mahdollisesti seuraavaan selvitystilapakkoon asti yhtidn
hallituksen on Dwittava korlaarnaan oman paaoman rliannett a esimerkiksi tuloksen,
arvonkorotuksen. osakeDaaoman korotuksen tai oinan
Daaoman ehtoisen ns. vakauietun lainan amlla.
Osakevhlion oman DAdoman vaaiimus on tarkoitettu
mm. yhtion velkojien suojaksi. Kun lfitokohtaisesti vain
osakeyhlio vastaa siloumuksistaan. vhtion taloudelliselle
tilanteell-e on annettava vaatimuksia. iotta se edes teoriassa
voidaan katsoa loimintakykyi seksi ia oikeul"etuksi tekemAdn
sitouinuksia. Osakevhtion hallituksella on katsot{ava eriMsesti kriisitilanteessa olevan
v e l v o l l i s uu s s e u r a t a y h t i o n
taloudellista tilaa ia sita. ettei
mahdollisesti lairivastaisessa
tiLassa toimiva yhti6 aiheuta
vahinkoa kolmannelle. Hallituksella on nimenomaan toimin tavelvollisuus. sillZijo pelk-

ka passiivisuus saattaa aitreuttaa korvausvastuun.
Tilintarkastaian
vastuu
saattaa toteutua,-jos hen jattee tilntarkastuskertomuksessaan mainitsematta selvitystilauhasta tai -pakosta. Tilintarkastaiankin
vastuun toteutumiselisi vaaditaa ns. svvyhteytte eli 'tekoa. jota ilnidn
seu rausta ei olisi syntvnvt".
Y-leisimmin haliitul.sen iesenen ia toimi tusiohtaian lsekA
tilin taika stai an)"talorideliinen
vastuu tulee selvitettziveiksi,
kun selvitystilauhan tai -pakon alainen vhti6 velkaantluu
lisaa ja tiistA aiheul uu my6hemmin velkoiille tappiota.
Tuomioistu i miisa ain-a' Korkeinta oikeutta mydten on k5siteltVuseita tapa-uksia.ioissa
hallituksen izisen.toimitrisiohtaja (ia my-os tilin tarkas iaia)
on velvoitettu korvaamaan vblkoi alle lis:ivelkaantumisesta
afieutunut vahirrko.
Velkoian kannattaa etuaan
valvoaksten vhe useammin
harkita velallisten til i n Daat6sten vaatimista ia mvos niihin
pereh ty'rniste. Tilinpee I 6ksista saadaan niihin io peallisin
puolin tutustumalla hwiA
''luo,ttotietoja'.
Tilinlarkasiajien kertomirsten vaatimiseila
ja niihin tutustumisella saavutetaan lisdksi myos ehkA se
etu. ettd ios rilinrarkastaia laiminlv6 iirainita selvi tvsiilauhasta tai -pakosta. veli<oiavoi
perustellummin v.ijttee- syyvhtevden olevan mvos tilin tarkasthlaan nAhderi ia vaatia
vahingonkorvausta inv6s hiineltA.-Usein onkin niin. e -ti
tilintarkastaia on vahinqonkorvauksen [odellisen maEsuIqpln suhteen paremmassa
asemassa kuin vhtidn puolesta toiminut johio.

omasta. Toimikuntakaan ei
mietinnossaen paeit5nyt "viela
tasse vaiheessa" ehdottomaan
ns. vastuun samastamista,
ionka mukaan osakkeen omislaia voisi tulla osakevhtidn sito"umuksista henkiidkohtaisesti vastuulliseksi. Pemsteluna vastuun samastamiselle
olisi mm. se. ette osakkaan
oma henkilokohtainen taloudellinen toiminta Duetaan osakeyhti6n'valekahpuun". Samastaminen voisi iulla kysymykseen esimerkiksi. jos- toiminta tapahtuisi pelkan omistaian intressissZi il man vhti6n
oriraa tarkoitusta tai iol vhti61ki ei olisi omla toimitiloia eika
omaa merkittdvAii laskritusta.
Toimikuntakin
kyllii toteaa
mietinndsseidn, ettd "vastuull
sarnastaminen on kuitenkin
mahdollista, kuten tzihAnkrn
asti. tuomioistuinten yksittuiistii tapausta koskevilla p:iziloksillar. Tfien asti osalievhtio-

Yritysjuridiikan professori, Raimo Immonen
Lappeenralnan teknillinen korkeakoulu/
Kauppatieteiden laitos

Vierasvakuuksien
riskeistf,
- vakuus vastaa realisointiarvoltaan mvtinnetrm
luoton mArirAi ia
- vakuus on saaiu oikeassa aiassa niin. ettei se
peraanny.

Samastaminen
Osakeyhtidlain uudistmista
pohtinut toimikunta esittee
mietinndssaan (Komiteamietint6 1992:32) uusia mm. yhti6n selvitvstilaan liittwia
siirinn6ksizi. Lain uudistamisen mydtA selvitystilasAiinn<ikset ilmeisesti tulevaI huomattavasti selkeimrniksi ia tiukemmiksi. Hallituksen oh esimerkiksi ryhdytt)'vii toimiin io ios
on syyia ol-etr-aa.etui omd phiioma on laskenut pienemrndksi kuin puoleeri osakepriA-

muoto on izitettv ottamatta
huomioon Hhinnd verotustapauksissa, jolloin on sovellettu verotuslain 56 $:Ari eli ns.
yleistd veronkierTon estamispykziJAA. (Ks. samastarnisesta
ja oikeustapauksia my6s teoksesta Immonen Raimo: Velkoj ainsuoj a yritysrakenteiden
muutoksissa).
Paitsi yhteiskunnan. myos
velallisvhtion kanssa samalla
toimialhtla laillisesti toimivien
sekti velkoiien edun mukaista
on. ettzi velkoia selvitHa kaikki osakeyhtioh sitoumuksista
mahdollisesti henkildkohtaisesti vastuussa olevat. Vastoin selvitystilasaenn6ksia tai
oman henkildkohtaisen edun
tavoittelemiseksi rakennetut
osakeyhtidt aiheuttavat kustannuksia. iotka aina tava-lla
tai toisella koituvat toisten lakeja ja mAzirdyksiti noudat .
tavien - maksettaviksi.

Vakuudesta saadaan luotonannossa turvaa, kun
- vakuus on otettu vastaan
muodollisesti oikein
- vakuutta hallitaan oikein

Vierasvakuudella tarkoitetaan
muun kuin luotonsaaian. velallisen antamaa vakuutta.
Erityiset riskit vierasvakuuksissa liitty'vet kahteen mainituista elementeist.i, vakuuden
vastaanotlam iseenja pereiin tvmisriskiin. Vakuuden awostirs ia realisointi eiviit sellaisenaa.n po tKea vela rsen oman
vakuuden arvostuksesta ia
rahaksi mu u ttamisesLa. Seirraavassa muutamia huomioita.
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A. Kr*a vol p&itittiiii
vakuuden
antamisesta?
Osakevhtio saa harioittaa toimintaa ia ryhtya loimenpiteisiin. iotka kuuluvat sen rekisterditvr,n toimialaan. OsakeVhtio ei siis saa menna toimihlaansa ulommaksi. Vakuuden antarnisesta yhtidn puolesta Deattaa normaalisti vhtidn toimivaltainen hallituis.

se on katsottu, etta kaikkien
osakkeenomistajien hyv?iksyminen antaisi mahdollisuuden
toirnialaliukumaan:
KKO 1986 II 136 kaikkien
osakkaiden hyviiksyma toimialan vastainen Danttaus
sitoi vhti6ki.
KKO- 1992: 1O Hallituksen
antama vierastakau s toimialan ulkopuolelle sitoi yhti6tri, kun ainoa osakas sen
hyveksyi.

KKO 1988:3 I Toimitusjohtaja ei voinut pantata yhU6n Datenttia kolmannen velasta.

mahAsunto-osakeyhtididen
dollisuus antaa vierasvakuus
varoistaanon sen sijaan rajattu osakkaiden suoiaarniseksi
kapeammaksi:

Vakuuden antaminen vieraasta velasta on hv'rin lfielld vhti6n varoien vastikkeetoirta
luovutusta, rnikri taas on osakeyhtidlain Uukasti kielt?imA
asia.

AsOyL 76.2 $: Mahdollinen
vain jos velka tarpeen yhti6n rakennuksen tai kiinteistdn huoltoa tai kiiyttiimista varten. Ratkaisevaa
on yhti6nj a sen osakkaiden
etu.

Vierasvakuuden antaminen
ilman riittavaii vastavakuutta tai taloudellista liittvmAii vhtidn toiminlaan voi
donkretisoida hallituksen
(tai tilintarkastajien tai toimitusjohtajan) huolimat tomuuden ia korvausvelvollisuuden OYL l5: r-2 S).
Sen r,rroksi yhtion tulee saada
vakuuden antamisesta iotain
vastiketta. Trillainen vastikevoi
olla piiiivelasta saatava taloudellinen hydty. Luotl okiiy.tiinnossd on varsin yleisesti kal"sottu mv6s niin. ettA vakuuden anthvan vhtion ia velan
orrajan ynuon olessa salnaa
konsernia. vakuutusvastuun
ottarnisesta saadaan konsernin luomal intressivhtevden
l'uoksi my6s vakuucien intavalle konsern iyhti6lle ainakin
vziLlillisesti sellaista liiketoiminnallista hy<itya, jota voidaan
pitiiri riittAvAnd vastikkeena.
Asia ei kuitenkaan ole aivan
ongelmaton sen lrroksi, ettri
vierasvakuuden altamisessa
vlitetaan normaalisti vhtion
ioimia]a ia tarkoitus. "
PAAtettriessA vierasvakuuden
antamisesta tulee liihtea siitzi.
ettei vhtidn hallituksen oAAt<is oie riittivA, vaan pedtokseen vaaditaan kaikkien osakkeenomistajien
hywiiksl.rninen. Tavallisten osakevhtididen osalta oikeuskAytdnnos16

Kun otetaan huomioon osakeyhtion luonne osakkaiden
vZiliseen sopimukseen perustuvana yhteenliittymiiLnd. voitaisiin puoltaa tiukempaakin
linjaa: Osakkeenomistajien
valtuudet oiirittZiri vierasvakuuden antamisesta ulottuvat
vain voitonjakokelpoisten varojen eli vapaan paaoman
me:iraiin. Jos vakuus mzidriillisesti vlittZiAtZimen raian, siirrytaan atueeue, Jossa vai<uus
vaikuttaa sidottuun omaan
piiiiomaan, ja silloin loukataan
velkoiia. Sen vuoksi n:iin suuren rlierasvakuuden antaminen ei voisi olla mahdollista
edes kaikkien osa-kkeenomistaiien suostumuksella. Koekdin oikeus niiytt?iA kuitenkin. ainakin toisiaiseksi. mieltlrreen v:ilj emp?iiin tulkintan.

B. Vlerasvakuuden
pereentyminen
Takaisinsaantil 6 $:n mukaan
ennen konkurssia kriittisene
aikana annettu lahia voidaan
saada periiyt5rrneeil. Samoin
voi pereltye sopimus, joka on
lahianluontoinen sopijapuolten suoritusten vdlisen ilmeisen epasuhteen vuoksi. Kuten
huomattiin, vierasvakuus on
luonteeltaan l:ihela vastikkeetonta riskin ottamista. Andoitaessa vierasvakuuden anta-

huomisen peraytymisriskiii
miota kiinnitetii ain silloin siihen saadaanko pantista vakuuden antavalle yhti6lle riittavesti taloudellista etua. Merkitvstavoi olla mvds sillA, onko
rndhdollinen rtigressioikeus
turvatu vai ei. mutta regressioikeutta ei sellaisenaan voida
pitae riittav?ind vas likkeena.
Jos annettavasta vierasvakuu desta saadaan riit iva vastavakuus, ei riskin ottaminen
vleensA
ole lahianluonteista.
Samalla tav6in kuin ede[a,
annettava
konsernisuhteissa
vierasvakuus voi olla kesttivii,
kun pAElvelkahvddWtea konsernin liiketoiniintoia. koska
vakuuden antava ko-nserniyhtio saa sekin sllloin omaan toimintaansa liiketoimintaetua.
ulkopuoKonsernirakenteen
tulella liiketoimintahyddyn
lee sen sijaan olla konkreettisempaa.
Poikkeuksellisesti vierasvakuus saattaa pereentya
my6s takaisinsaantil
5 S:n
noialla silloin. kun vakuude-nantamista voidan pitiia
sopimattomana velkoian
subsimisena toisten ve[koiien kustannuksella. Sen
14
3iiaan Takaisinsaantil
$n yleinen panttausta koskeva peraltanissaainnds ei
soveltune vierasvakuuteen
sen moksi, ettii siina on
edellvtvkseksi asetettu velattls-erioma velka. -iosta vakuus annetaan.
Siis: Vierasvakuus ei saisi
yritystoimlnnassa
olla aivan
vieras.

Koulutusasiartuntiia. Anneli Kansanen
Markkinointi-instituutti/Yksilokoulutuskeskus

Luotonvalvonnan
palvelukiiyttiiytyminen luottamusta
rakentamassa
ta. Mutta laatu edelh'ttAii mvos
asiallista ia mielli,'tthvAAkotemusta. TAmdI erhiinlaisen elamyksellisen piirteen asioiden
hoitamiseen s]'nnlttee ihmisten vAlinen kohtaaminen. Monissayhteyksissdon voitu to
deta, ettA sopimus tai kauppa
edelleen lehdziAn ei niinkaan
persoonattomien ]'rilysten ve
lilld,vaan enemmZinkinihmisten valisten vuorovaikutussuhteiden alrrlla. Ilman kohtaamisia on vaikea kuviteila
luotonvalvonnankaan onnistuvan. Onnistunut \,norovai
kutus on
Alkoinaan koululaisten Kevatporriaisessa oli lasten kuvauksia eri ammateista. Opettajasra kil'oitri loku kor-ilulainen: "Opettaja on ihminen,
joka on aina siistija tottelee."
Miten mahtaisi asiakas kuvata luotonvalvojaa? Onko luo
lonvalvoja tarkka ja valvova?
Ainakin on 5elved.ella )'rnpdriston kaisitykset tehtevista ja
a5ianI u nremu ksesla sl,'ntl,.vat
useinkohtaamistenperusteel
la.

Vlime aikoina monet pahrelu
voittoiset tehtevat ovat koros
tuneestl nousseet esille ihmis
ten vahsten suhteiden merkeisszi.Puhutaan eraanlaisesta sosiaalisesta lahj akkuudesta. Tehtdvien menestyksek
kii:in hoitamisen katsotaan
edel\rttzivzin keskindlsen kals sakaymisen kehittAmistai ja
h5,wziAtilannehallintaa.

Onnistuuko
viestintd?
Nykyaikainen asiakaspalvelu
on luotettavaa asiantuntemus-

-

avointa
asiallista
tasapuolista
toinen toisiaan kunnioittz.
vaa

- \,.mn4ra++4r,4d

ilmapiiriltAAn inhimillistzi

Mikii kohtaamisessa
vaikuttaa?
Vaikutelma nalvelutilanteesta
muodostuu lo ennen kuin sanaakaal onlausuttu. ElAmys
slntyy llman salojakin. Vain
osa ihmisten ve[sestA viestinnasta on lietoista. Onhan iokaisella kokemusla siilZi,milen voimakkaasti saattaa vaikuttaa kanssaihrnisen eodkohtelias kehon asento tai vihai
nen katse. puhumattakaan
nafl tavisla helveksivista eleista. tsi liene epdjlystej{aansiita.
etta nyl$/aikaiseen asialtuntiiarooliin kuuluu huolitellun
pukeutumisen hseksi, miellyttAvzi kAytos, ystzivdlliset kasvot. huomioonottava katsekontakti ia kohteliaat eleet. Itse
asiassa Ditaisi selvasti enelrm:in ka\,ttaavoimavaroia mielly.lrzivein ulkoisen vieSlinnZirl
kehittamlseen samalla kun
herkistlttAisiin vha Daremmin
aistimaan myo s'asiakkaal sanattomat viestit. Luontevaan
kanssakdrmiseen ei kuiterrkaal kuuiu tietoinen ia iatkuva toisen tarkkailu s"eka.siita
tulkintoien tekeminen. HavainnoinI imme taoahtuu vAiijiizimrittA kaikilla tajunnan tasoilla. On ehke oDittavaluot
lamaan
siihen, ettii "tulkin'
nal kyllzi osuvat vaistomai
sesti oikeille liniollle kunhal
vain itse olisimme avoimerflpla my6s &ysisesti ja kiinnlttUiisimmeluontevasr.i huomiomme muuhunkin kuin kumopanimme sanoihin.

Miten sietdd
painetta?

Epdonnisluessaan vuorovaikutuksessa koetaan
- halveksuntaa
kieroilua
vAh:ittelyA
- YmmAr4rksen puutetta
asiarrtuntemattomuutta
- parnostusta.
Hyveissripalvelusuhteessa luotonvalvoja tietdd, mistEi puhuu,
ilmaisee itseedn J.'rnmei.rrettiiv:isli ja kiinnoslavasti. HAn
toimii ysteivzillisesti ja henen
sanomiseensa voi luottaa. Asiakas saa ilmaista avoimesti
oman kaisitvksensA ia hzilen
KayToKsensasaa myos vastakaikua. Tilanne on kiinnosrava ja tasa-arvoinen.

Monimutkaiset j a vaatlvat viestintZitilalteet aiheuttavat selviytymisen ja onnistumisen
paineita, jotka virittAvrit kanssakal'rnistii j a Paraltavat keskitt]'rnistA. Monet tyohon liitg/vat onnistumisien tunteet
tulevat iuuri vaikeiden tilalteiden hoitamisesta. Ihanaa
kun onnistuinl Hallitsematon
stressi kuitenkin haittaa kalssaka],mista. Yksil6
-

arh/v
tulbi: vAlinoitAmrittomdksr
huolimattomaksi
tekee veeria arviointeja
tunteilee
unohtaa
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- keskithrmisoulmia
- suhtautuu f<ielteisesti.
Tamahen ei voi Darantaa ammattitaitoa. Pziiniastoin. Omaa
stressiiiiin voi s:iAdellA. Hankalampi on stressattu asiakas.
Asiakkaan liialliset paineet pitziisi pystyti kuitenkin 5rmmiirtrimeidn. Vain niin on mahdollista olla tempautumatta mukaan asiakkaar stressattuun
kiyttriytSrmiseen. Oma rauhallinen ja 5rmmArGive kaltds voi
ylattaen tylmnytHa tunteissaan vlilvdvdn asiakkaan. Suomalaisilia on usein tunneilmaisuihin kielteinen suhtau tuminen. Ihmisele kuitenkin on
tunteet, eivat ne mihinkAAn
hiivid. Ne voidaan lryllA to4'ua.
mutta toriuttu tunne pulpahLaakin ihan vAeir:issAUianteesLuotonvalvonnan
asiakas
saattaa ioskus olla voimakkaasti tuihautunut. Ongelmat
ovat iotain muuta kuin ielkkri
lomdakon ka toarninen^. Ellei
asiakas ratkaise ongelmaansa
rilyllisesti ja asioitd rauhalhsesti punnitsemalla. hiin saattaa tuntea voimakasta hvokkaevyytui. Asiakas voi kaditella Aggressiivisuuttaan monella tavalla. Hein saattaa vetdvtya tai olla apaattinen. Joskus
pfisteiden kiivttd tai karkea
hvdkkiiiivws h'ankaloittaa DalveluviesuitGa. NzidreUlariteitaan asiakas ratkoo eri tavoin:
l. Puolustautuminen tuottaa
lukemattoman medreIl selityksiA. "Saaks me sehttezi.
tzirion ihan vksikertaista...."
Odottakaas, te ette nyt vmmarra..." ine. Joskud asiakas etsii Symtipukkia kaikkialta muualta. "itse asiassa en minei siihen vaikuttanut. Todellinen swllinen
oli..." Henkinen tlSapaino
voidaan wittea sriilvtuie
my6s torjumalla tuihautumista aiheuttanut tilanne
"panemalla piiA pensaaseen". Asiakas vksinkertaisesti unohtaa ikevat asiat.
Iaskuja ei ole olemassakun
niita ei katsot
2. Toiset asiakkaat keksivZit
erilaisia keinoja kieltiiei koko
asian awon. "Itse asiassa
se nyt ei ollut niin tiirkeiia.
"Monesti turhautuminen
jossakin voidaan korvata
l8

ponnisteluilla tai menestymise e toisella alueella.
3. Joidenkin henkiloiden kiilttiil'tvminen taantuu aivan
labs-en tasolle totaalisena
mielenmaltin menettdrnisenti. On my6s tapauksia. joissa kAyt tAyt5rminen on ulkoisesU aivan toisenlaista
kuin sisainen tunnetla edelIytulisi. Teysin epatoivoinen
henkild saattaa h5'rnyile ja
oIIa jopa yli-iloinen.

Riitttivitkd sanat
kertomaan?
Sanat ovat usein varsinaisen
viestin naamiota. Asiakas saattaa vriittea hAnelle sanotun
asiat niin ja niiin. Me pidzimme
hiinki helposLi valehtelijana.
Saattaa ku itenkin olla. ettei
asiakas pet2i meita vaan tavallaan itseean. Kun sanoien kaikupohjana on tunne, oh itsesUian selvaa, ettii se vaikeuttaa
kanssakrir,.rynistzi.Vain harvoilla sanoilld on kaikille ihmisille
yhteisenri positiivinen elamystausta; ehk?i sellaiset hvvAnolon tunteen herAtteiiiishnat kuin ?iiti, koti, lepo jalzimpo.
Kielteisie elaimyksie herattAviii sanoja on paljon. Tiissri
leikissd on jo vaikeammat pehsaanndt. Uudet termit ja ammattisanasto saattavat sotkeutua asiakkaan krisityksissri:
lisdarvo - arvonlsA, iiiriestelmetalous - talou sjiirjesi elmii.
Usein puhutaan tapanormien
merkitvksestA kanssakiivmisessii. Toisille on tiirkeAA's2iilyttaa teitittely, toiset vapauluvat vasta sinu ttel u1'rnpiiLr-istdssA. Monet Ulanteet vaDautuvat ker.yellei leikinlasliulla,
toisinaan taas "pila" vakavasta asiasta loukkaa sydZinjuuria mvoten. Sanallista kiisittelyii lianssakAsrmistilanteissa
voi myds varmistaa:
l. ry'ri toimimaan tassaja ny't;
odottelut, pitkittiimisetja taDaamisen siirtelvt voivat
hankaloittaa tildnnetta.
2. Kuuntelemista ei koskaan
korosteta liikaa. Keskity asiakkaaseen, anna arvoa sen
hetkiselle tilaneelle, kuuntele aktiivisesti.
3. Jos tilanne on kovin tulehtunut ia hankala. voi olla

aihetta siirtea kanssakiivrninen uusien henkildiden
hoidettavaksi. Palveluhenkil6n vaihto ilman ettd se
koetaal eDaonnistumiseksi pitiiisi furvata.
4. Asioiden kasittelysse kannattaa pyrkiii konfliktin rajaamiseen.
5. Joskus vanha keino, vastakohtaisuus toirnli. Kun toinen kiiytteiii kovia sanoja,
voivat pehmeat ilmaisut toimia oivasti.
6. Nooeasti muuttuviin tilanteisiin soDii innovoiva sopeuttamiiren. Menetelmiillinen taktiikka ei aina
pade. Monasti terve maalaisj iirki j a herkkii tilanteen
taju antavat uusia luovia
mahdollisuuksia.
7. Toivottu k iyttaytyminen tai
asioiden kesittely kannattaa aina oalkita. Tunnustus ja kiitos sopii oikein
hwin luotonvalvontaan.

Kertooko keho?
Monet tutkiiat ovat vksimielisia siiti. ettb sanoia tZirkeiirnoiid on sekd seuraia ettii halli
ta kehonkieltei. Sanoilla saatamme valehdella, mutta keholla emme. Jos kehon kieli
puhuu eri tavalla kuin sanat
niin yleisesti uskotaan kehoa,
Miten tama puoli saattaisi kiinnostaa luotonvalvonnassa?
Oman asiakasldhtoisen kiiytl-iiytyrni sen kontrollointi ja kehituiminen on tdrkeAA. Oma
olemus ia ulkoinen kAvtos on
ammattitaitoisen tilainehalIinnan A ia O. Voidaanko asiakkaan rilkoisesta kalttayrymisestii pli2itellii sellaista, mitii
hdn ei suoraan sanallisesti ilmaise? Elekielihiin on tavattoman monivivahteinen ia ihminen reagoi alitaiuisesti kovin
herkaistifrvsise6n ilmaisuun.
Pienet kalvolihasten nytkAhdykset, silmiiterdn liikk<iet, punastuminen, hikoilu tai silmien nipy'ttely vaikuttavat tahtomattaan kanssakiyrnistilalteessa.
Ujo, epavarma, pelokas, varautunut, salaileva tai huonolla asialla oleva henkil6 iiiA
yleensri kauemmaksi. Fiain
saattaa mvds seistii eDatasaparnossa Ja nuonossa asen-

nossa. Vaikutelma on selkeirsti epiivarma. Kuvaan saattaa kuulua pukeutumisen s1mnfltam,i mielikuva. Swte ei
ryyslnen Ka\,'los KerTo.mulla
vaikutelmaan voi tukeutua.
Kielteisen vaikutelman sw voi
olla vhtA lailla positiiirinen
[luoniollinen arkuus ia liikakunnioitus) kuin selvhsti negatiivinen (valhe.salailu). Kaikkein herkimmin varmasti reagoimme kasvojen hienovaraiseenyiestinledn.Kasvoienpijloltaminen alasluotuine kar.
seineen on paitsi kiusallista
myos epaillttevzizi. Uhkaava j a
tuii ottava katse kertoo herkasti
vihamieiislvdestA.
Yh reenfurisletut huulerja
silminnAhden kiristrrneet kasvojen lihakset eiver voi ieada
huomaamarta. Kasvol yiesrrvet thmisen tunnetiloia.
Vaikka kehon kieli on herja aidompaaku in ver.
kempzizi
baalisuus. ei sitZirkaZin
Did€itarkastella erikseen -ia- tulkrra
kovin varmasti.
Kasvot voivat lei.hettzianeljannesmiljoona erilaista vieslid, tietoinen reaqointi niih in

on sula mahdoltomuus. En
nen kaikkea kanna ttaa myos
muistaa, el ra niin asiakkaat
kuin luotonvalvolatkin ovat
kukin erilaisia ykailoina.
Ihminen ei ole eika voi olla
standardituote. Toiset ovat ulkoiselta kaytkiltFrriseltaein sosiaalisempiaja puheliaampia.
toisel sulkeutuneempia ja
arempia.loisettasaisiaia rauhallisla.roisertiukkoia'iavaativia, toiset asiallisia ja toiset
tunteellisia.
Asiakkaan kokonaistilanne, ]Tityksemme ammatillemme asettamat vaatimukset ja
oma persoonallinen viestinl etapamme vaativat kaikki elintilaa.
TziIkeea on muistaa, ette
palveluLilarne on aina mvos
kokemus. Asian hoitamise-sta
j ei:i elzimyksellinen miellkuva,
jonka luontonvalvojan keiy'ttziy+r'.ffihon
LJ arIrrL

rr

i A++A
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Luottolinkin
totmttus
toiuottaa

katktlLe
Lukljotlleen
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Onnistuneen asiantuntian
palvelu pitAA paitsi asioissa
myos vaikutelmissa.
I

SUOMEN
ASIAKASPERINTA
OY
trKaikki perintAmenetelmAt
trErittAin hyvia perintAtuloksia
D Loistavaa raportointia
Bryda hsAtietoja
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roimitusj
ohtaja'Jffi
ftffi; Ke skus t elu

jatkuu
perintdalasta

Olen kiinnostuneena seurannut keskustelua. iota tamen
lehden palstoilla oh kayty viimeisen \ruoden aikana. Artikkelien aiheet ovat vaihdelleet
perinuia koskevasta lakiuudistuksesta perinndn hinnoitteluun sekA-Perimistoimisto'i en
Liittoon.

PALVELUN
HINTA
EhkA mielenkiintoisimmat artikkelit koskevat sita. mita Der i n t a t o i m e n D it e i d e n t u l i s i
maksaa toinieksian tajalle ja
onko palveluita edes mahdollista tarjota ilmaiseksi. KokemulGeen perustuen voin sanoa, etta perintiipalveluiden
tarioaminen ilmaiseksi on
mahdollista kun puhutaan vapaaehtoisesta perinnasta. Vapaaehtoisen perinnAn korkea
onnistuminen riittaa kattamaan kirl'e- ja puhelinperinnzistA sekzi naihin liirtlrvisra
selvitvksistri ia raDorl oi nnista
ai}eutuvat k"ulut. Liseksi c,n
jarkeenkaypee, etta toimisto,
joka tekee vapaaehtoisen perinndn ilmaiseksi, pWkii myos
korkeimpaan matidolliseen
tehokkuuteen, sillZl ainoastaan
onnistunul perin [e kattaa siihen uhrattuia kuluia.
Hinnoitte-lun osalta olen Pepurimistoirnistoien Liitto Rv:n
-Mden
heenjohtajan Timo
kanssa samaa miel te siita. etta
oikeudellisla Derinteeei voitane tehdA ilman minkizinasteista toimeksiantaialaskutusta. Se on kuilenkin maldollista tehdii ilman katetta, eli laskuttaa toimeksialtai alta ainoastaan todelliset viianomaiskulut ia nekin ainoastaan silIoin, liun niite ei saada velalliselta Derittve.
Ariikkeieissa on joskus sanot lu toimistojen. jotka
-ilmanra{oavat palveluitaan
tbrmeksian taialaskutusta. syyllistvwrin kohtuuttoman korkersiiri velall islaskutuksiin. Kohtuuttoman korkea veloitus ve lalliselta kArin fyy niin perintiitoimistoa kuin toimeksianta-
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iaakin vastaan. Liian korkeat
kulut vaikuttavat onnistumisprosentteihin - ainakin silloin
kun ne eivat Derustu suoranaisesti lakiin -ja tuovat negatiivista julkisuutta. jota yksikaan vakavasti otettava perintatoimisto ei halua. Sitiioaitsi
onhal kohtuuttoman kbrkea
velallislaskutus selkeiisti hyvdn oeriniAtavan vastaista.
On kuitenkin todettava,
ettA kun vapaaehtoista perintaamyydaen maiseksi, on toimeksiantaiilla eritt.iin tairkee
asema. llm-aisoalveluita
ei mie-tariota
lestAni voida
kaikille.
Saadakseen pa.lveir-rnilmaiseksi taytyy toimeksianl ajan omien rutiinien olla toimivia seka
heid:in edu s t arni ensa volvr.nnien on oltava kohtuulliseri suuria. Timo MAki vuiittaa arflkkelissaan, ettii toimistot, iotka
my5wtit palvelunsa ilmaiseksr,
syyllistyvrit niin salottuun kerman kuorintaan - tAm:i ei liene
laitonta vaan ainoastaan onnistunutta
asiakasseqmentointia. Lisaksi pystyiikseen
tarjoamaan palvelu nsa iJmaiseksi on perintiitoimiston pidettAvA oma kulurakenteensa
kohdallaan.
Kaiken kaikkiaal keskustelu perinnAst?iia sen hinnoitteludta on saanirt.iopa koomisia Diir-teita. kun samalla on
unohdettu, miksiwitykset ovat
alkuiaan ruvenneei kiivttAmaan penntatolrTustola.Penntetoimiston alkuoerAinen tarkoitus on ollut t-oimeksiantajan luottotappioiden pienentAminen ia rahan kierron nopeuttaminen. TAssA valossa
tuntuu uskomattomalta, ette
toimeksiantaian tulisi vielA
uhrata pAzioinia saatavaan,
joka jo pitzie sisaiLlleiein
mahdollisen luottotappioriskin. Nylqaisin vallalla oleva hinnoittelurakenne onkin io luonut tilanteita, joissa toimeksiantajat
eivdt ole siirt:ineet Derintatul
alle 5OOmk:n laskuia, koska
niiden perinneistzi aiireutuvat
kustannukset ylittavet niiste
kohdistuvat oiiiiomat. Jotkut
toimeksianta'iat ovat sanoneet

perintatoimiston suositelleen
alle I.OOOmk:n saatavien kirjaainista suoraan luottotappioiksi. koska niiden Derinta tulisi kalliimmaksi liuin saatu
Deaoma. Tamfi zin melkein luo
kirioittamattoman
saennon,
etta ainakaan alle 5OO mk:n
laskuja ei tarvitse maksaa,
koska niitA ei oeritzi kuitenkaan vaan kirj atban luottotapDioksi. Olen tormiinnvt toimeksranta-lun.Jor.Kaosrn pe nnn an
hinnoittelun takia ovat ioutuneet laskemaanjopa l5% luottotappioriskin myl,tevien tavaroidensa hintoihin - ei ole
oikein, elld maksavat asiakkaat ioutuvat kattamaan heikomman maksumoraalin
omaavien henkildiden toimintaa.
Lopputuloksena perinnzin
kuitenkin liehinnoittelusta
nee. ettA iokainen totnisto hinnoitelkoon oa.lvelunsa niihin
puitteisiin, loilla arvelee ne
pyst]'vainsa my1'maen. Tuntuu
kuitenkin oudolta, etta on olemassa toimiala, jossa epaonnistuneella toiminnalla voi tehdii jopa voittoa, siiki useiden
k!'rnmenien milioonien liikevaihtoa ei Suomdn markkinoilla tehdZioelkAllA velallislaskutuKsella Ja KontuulDs la perintrikuluilla.

LIIKIUUDISTUS
Viime vuoden aikana on Suomeen pyritty saamaan aikaiseksi oerint2iA koskeva lainseedento. Luottolinkin artikkelissa 2/94 mainittiin tuillaisen lain olleen Ruotsissa ia
N04assa voimassajo pitkziAn.
Kaikki kiitos lain valmisteluun
osallistuneille. On aika, etta
myds Suomeen saadaan aikai seksi velallisperinttiii koskeva
Iainsaadanto. Valitettavasti
naaDurimaistamme ei mielestiiLni ole otettu tameeksi esimerKKla. KuorslssaJa l\orJassa on perintetoimisLojen toiminta sriiideltv iuuri niin tarkasti kuin tzillaisellaalalla oitAekin. Niin toimeksiantaii'en
kuin velallistenkin asema ori
riittavasti suoi attu. Suomessa
ei nii'hdZikserii etenkezin toimeksiantai"Ai
an asemaa turvata
tarpeeksi.
nakin tasse vaiheessa nziy.ttziti valitettavasti
silta. etta laki iiiiinee "hamoaattomaksi" tdi ainakin sen

noudal tamisen valvomiseenei
ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota. SaatavaperinkiA koskeva lakiluonnos on ilmeisesu
siirtymevalheen abstrakti
seennosto. Luonnoksessa esi1eb,'1sanktiol hywzinperimistavan tai asiakasvaroi en halI innoimisesta annel uri normin
rikkomisesta ovat varsin lievia.
Valvon na llisesti ndkisin
mielekkzizinaisen. ettA Derintatoimintaa harioittava yritys
i outuisi saennoilisin vil liai orn
esiltamddn ainakin toinieksiantaialleen - mielellZizin tietysti tbimintaa valvovalle perint:itoim innasla riippumat tomalie instanssille - kuinka
asiakasvaroj a h allinnoi da an ja
minkzilaista menettelvd. se oerin tet oim innassaan s?annonmukaisesti kzivttAzi. MikAli
perintetoimen harioittaia satiuisi vksi t lii ist aba u k"sessa
poikkeamaan esiil emasteian
menettelysta, ohsl toimeksiarrlajan helppo - suoraar lain
nojalla - pyyzi:i peruslelua nor
maalista keiltrinndsti ooikkeamiselte. MikeiJiperusteiu ei tyyclvlt.iisi tai se esimerkiksi oiisi

ristiriidassa toteu tuneiden tilitvsten kanssa. olisi toimeksiantal alla perusteltu syy esim.
purkaa sopimus tai vaatia
muita sanktioita. EdellA esitetty selontekovelvollisuus er
kuiienkaan vzilttAmzittA edelll'tA lain lasoistasednlelvd:toimeksiantaiilla on oltavd varaa
vaatia selohtekoa my6s ilman
nimenomaisen lalnkohdan
suomaa tukea. My6s Suomen
m a r k k i n o i l l a o n p v r i t "l d v d
eroontilanleista.ioiss; toimek
siantajat menetlavet varojaan
perin la toimisl oa kohdanneen
konkurssin iohdosla. mika lienee mahdollista vain ennak,
kovalvontaa liseizimAllA.Myos
selkezi stirinn6s siitzi. ettA ucrintd.toimiston - rahan kierron
nopeutlajana - on tilitett.ivri
asiakasvaraI useammin kuur
esim joka toinen viikko. olisi
varsrn suotava.

PERIMISTOIMISTOJEN
LIITTO RY
Timo Mziki sanoo liiton iaseny'ritysten hallitsevan noin 80
90 o/omarkkinoista. Jos edela

esitetty pitae paikkansa viela
tulevaisuudessa ja jos se on
todellisuus mvos ldoi eri toimialoien, silloiir Peririistoimrstojen- Liiton asema alalla on
erittAin merkittdvA. En kuitenkaan itse pida ndin korkeaa markkinaosuutta mahdollisena edesr,ruonnaI994. Jotkut liiton idsenistd. ovat saloneet vol5r5,.rnienpienenbmeen
jo pelkzistziiintaloudellisen laskusuhdanteen takia noin 20
o/okuluvana r,uonna. Samalla
Timo Mzien esitt:imien luku
jen valossa Kred irst,'rning Oy
hallitsee yli klrnmente pro
senl Liavolw.rnista. Koska oma
markkina6iuutemme ei ollut
Timo Mzien esittAmisszi r,rroden 1993 lu\,-uissa ia koska
samalla uskon mvos'oienernDien toimistoi en k-asvalttaleen
inarkkinaosiuksiaan.
liitorr
asema markkinoilla lienee heikenh,r\,'t huomattavasti.
Te}ran artikkeliin lopetam-" pe- l
rintaa laa koskevan keskustelun.
jota on n].t kelt/ jesenlehtemme
neljan numeron palstoilla.
Toimitusneuvosto

Palveluihimme
kuuluvat:
TilinpeiAtosperusteiset
ja riskiluokitukset
yritysanalyysit
Toimialatutkimukset
Yritystutkimukset
Yritystenarvonmeeritykset
Taloudellinen
koulutusja konsultointi
Tilinpziritosanalyysien
jalostukseentarkoitetutohjelmistot
Rahoituksen
hinnoitteluohi
elmistot
2T
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KOKOUS

HOTELLI
Teksti: Mikko Kallankari,
Petri Carpen

Valokuvat: Mlkko Kallankari

Yhdistyksen saant6maaraiseen syyskokoukseen osallistui n. 7O vhdlstvksen iiisentA.
euheen; ohtal a enni-naaija
Urpelainen toivotti teruetulleeksi kokousveen ia avasi
kokouksen.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin talousjohtaja
iuha Kiljunen Tieto-periniA
Oy:sta ja sihteeriksi myyntioZizillikko Jouni Suominen
D&BSoliditetOy:ste.

men Asiakastieto Oy:sta. Hallituksessa iatkaa sen entisista
iasenista mlrm liDaa likkoJouhi suomin'eh D & B soliditet
Oy:ste, luotonvavoj a Anne
BJiirk Oy KonLinoAb:stZi.perinlaisihteeri Gun Stjenberg
Vakuutusosakeyhti6 Garantiasta ja talouspA:illikk6 Yrjii
Stenberg Hobby Hallista. Uusiksi hallituksen iaseniksi valittiin erovuoroisten AnnaMaija Urpelaisen. Jaana Uposen ia Taavi Kallankarin lilalle-luottooAiillikk6 Kai Palmen Scansped Oy:sta, asianaiaia Jyrki Pekkala Asianajot6ifrrist-o Jwki Pekkalasta- ia
apulaisluo"ttopeeilikkd Vetjo
Laakso Luottokunnasta.
Tilintarkastaiiksi valittiin

Talousarvio ja
jdsenmaksut
v.1995
Talousarvioehdotuksen esitteli
kokousvAelle rahasl-onho.itaia
Anne Bjiirk. Talou sar-vio hyviiksyttiin sellaisenaan, perusteena oli noin 7OOluottomiehenja -naisen jdsenkunta. JAsenmaksu Daetettiin siiih'ttiiA
entisen 200 mk:n suuruisena
ja kannatusjasenten jdsenmaksu my6s entisess:i 1.200
IIu(:ssa.

Uusi hallitus ja
tilintarkastajat

Yhdistvksen haliituksen puheenjohtajaksi valirl iin markkinointii ohtai a Olli KiveliiTietoperinie Oy:stA, varapuheenj ohtaj aksi markkinointipeellikko Helena Pahlman Suo-

v'uodel(sr

1!,95 talousDaaluK-

ko Pekka Tiilikaineti Valtameri Ov:std ia luotonvalvoja
Harriet Ahre"nberg ABB Service OV:sta.Vara Lilint arkasta iiksi valittiin talousjohtaja
"Hannu
Markkanen H6lsingin
I(TK Oy:stAja luolropeellikl(o
Marja Viinikka Nesle Oy:stii.

Luottoalan
neuvottelukunta

Puheenjohtqja,
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Juha Kiljuflen ja sihtee'i

Joufti srromirreft

Luottoalan neuvottelukunnal
iAseniksi valittiin tunnetut
-alal
ammatti-ihmiset Tom G.
Ahlroos, Lassi Kantola, Pertti Larva, SeiJaLehtonen, Kari
Miikikiirki, Mikko Parjanne,
Veikko Semi, Risto Suviala
ia Olli Kivelii. Luottoalan neuvottelukunnan tehtAvAnA on
antaa Luottomiehet ry:n hallitukselle neuvoja ja asiantunujalau su n l oja yhdistyksen t oimialaar kuuluvissa asioissa.
Neuvottelukunla on viimeaikoina ottanut kantaa mrn. henkildLunnuksen ke!'1164ia tratan Doistamista kdskeviin asroihin.

i
I

KONKURSSEIHIN
LIITTWIA
UUDISTUSTIANKKEITA

ffisesli raukeavien konkurssien tutkinta). Hdnelle tuiee
myds ns. siiatelemAton lehteva toimiessaan sovitteliianavelallisten ja velkojien vdlissii.
Yritvssaneerausta Dauksissa konkurssiasiamiei seuraa
s a n e e r a u s m e n e t t e l v i e nt o i meenpanoaja valvoo . et td selviltejet hoitavat asiarmukaisesti tehtavzinsA.Julkisenvallan eruia ovat osittain tfidn
astr nortaneelverol laJaJapafika t u rva, mu1la niiden kiinnostus konkurssiDesien hoitoon
tulee vahenemaUi,n,
koska niiden el uoikeudet konkursseissa tulevat poistumaan.
, . !

I
I

. :

Mitii toimivaltuuksia
konkurssiasiamiehellii
on konkursseissa?

Varsinaisen s\,'vskokouksen
jziJkeenkuu limnie lai nsziAdAn
I oneuvos Mikko Ktinkkiiliin
oikeusminisleriosrd DilAman
esitelmdn konkursseihin liitt!'vistA uudistushankkeista.
HAn aloitti esitelmAnsAkcr
tomalla, el tA konkurssilainszizidzintori on iouduttu uudislamaan runsaasli olosuhteiden pakosta. Suurin syy asioiden nopeaan etenemiseen on
ollul Sdomenkokema syvetaloudellinen 1ama. ionka seurauksena on ollut konkurssren rdjehdysmZiinen kas\,'uja
siile seuranneel suuret luot
totappiot.

Konkurssiasiamies
Konkurssiasiamies on erityisviranomainen. ioka lulee toimimaa n ke',yell:i organisaatiolla orKeusmrnlstenonynteyoessa.
Konkurssiasiamies tulee
kehittAmAAn hyvae Desanhoitotapaa konkurssipesisszi ja
valvbmaan konkuissioesicu
hoitoasekd huolehlimaantarvit laessavelallisenrilien ia toiminnan tarkislamisesta (eri-

- oikeus saada tier"ojapeszinhoitaj alta tai selvittaj,ilta
- oikeus suorittaa tarkastuksia konkurssipesissA
- oikeus saada salassapidettavia tietoja muilta viralomaisilta sekA pankeilta
- oikeus mdArdta eriMstarkasI us silloinkin.kun-konkurssl on rauennut
- oikeus osallistua velkoiainkokouksiin
- oikeus avustaavelallista,velkojaa tai pesenhoitajaa orkeudenkEiynnissd
- oikeus vaatia luomioistuimessa peszi.nhoitajan velvoittamista sakon uhalla
tey t aimai
en velvol[isuu tensa.
pesenhoilajan vapau Itamisra lehHvastedn tai oesannolrala||e maafaf\m parKKron alentamista.
Mitkii ovat konkurssiasiamiehen valtuudet yrityssaneerauksissa?
- oikeus saada tietoia selvittAlaira

- bikeus tarkastaa selvitt.iizille kuuluvia asiaki4oja
- oikeus osallislua velkoiatoirnikunnan kokouksiin- oikeus ar'ustaa velallista, velkojaa tai selvitteij tiZi

kysymyksiin. Omaisuuden
realisoinnista tulee myos ohjeita. Konkurssipesan realisoinnissa omaisuus on mvvl iivii pesZinkaruralta edulusi-mmalla tavalla. Kiinteiston
m).lmti muuten kuin julkisella
huutokauoalla ei edellvki velallisen eikii kaikkien velkoii
en suost-umusta.lrtain Dantti
voidaan mwdZi
muulla"liin ta
-iulkisella
valla kuin
huutokauoalla.
Edela mainitut uudistukset on tarkoitus saada voimaan
1.3.1995.

Konkurssi - ja
yrityssaneerausrekisteri
Oikeusministerion oikeusrekisterikeskus vliAnitAA konKUTSST.la Jrnryssaneerausrekisteriii. iohon on tallennettu
tietoia 1.12.1994 lukien sitii
muliaa kuin tuomioistuimissa
on mainitun peivemAztuenjelkeen tullut vireille asioita. Tiedot rekisteriin tallentavat tuomioistuimet. Jeriestelma tukeutuu tuomiois-tuinten asrarkAsitte$ ArjestelmAAn.
Konkurssista rekis t e riin
merkitAzin mm. konkurssihakemus. konku rssiinasetlamisen. saatavien ilmoittamisen
ja riitautusten m,iairepEiivet.
tuomion antaminen, valvonlojen vaslaanoltaja.muutoksenhaku. velallislr.i ryksen yksilointitiedot ja Uedot pesiinhoitaiista.
Yiityssaneerauksesla rekisteriin merkitiiiin mm. saneeraushakemus, viiliaikainen
kielto, saneerausmenettelyn
alkaminen ia lakkaaminen. saneerausohjel man va}vis ta mi nen. menettehm kannalta kesKerser maaraalar. verarnsyntvksen vksilointitiedot. tiedot
selvittiiiistZi.
Rekisteriin ei merkite tietoja velallisyrityksen johdosta
lai omistajisla. velallisyrityksen taloudellisesta asemasta
eika konkurssituomion tai saneerausohjelman sisiillostA.

Konkurssisiidnniin
muutokset

Koska yrityksen tiedot pois'
tuvat rekisteristEi?

Vziliaikaisen pestinhoitajan
sAzinnoksetuudistetaan kokonaisuudessaan. Muutoksia
tulee tehteviin, palkkioihin,
kelpoisuusehloihin ja jauiviys-

- Kun konkurssituomion tar
saleerausohielman vahvistamisesta ori kulunut
1Or,rrotta.
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- Jos konkurssi- tai y'rityssaneerausmenettely raukeaa
tai lakkaa muusta syysta 3
v'uodenkuluttua t"uomioistuinkAsittelyn paettlrnises- Jos konkurssi- tai sareeraushakemus hylAtziiin, 6
kuukauden kuluttua piiiitoksen antamisesta-

vtlODEN
LUOTTO.
MIEHEN
PUHEEN-

vtIORO

sa kaikki luotonvalvonnan tunnuslu\,l-rt ferAiintrmeiden saaLavien medrd, sdalavien siirrot perimistoimistollejne.) lAhtivAt raiuun kasmun. Luotonva-lvonirallisen lini anmuutoksen lis:iksi koko asiakaskurrnarr rakennetta Daatettiin analysoida tarkemmin, .lotta saataisiin selville luottoriskiZi lisaiavietekii6ite. Tutkimustuon
suoritti Siomen Asiakastieto
Oy ja tilastollisten anall4rsien
tekemiseen kAr,tettiin ulkoDuolista asiantuntijaa.

Tutkimuksen toteutus
ja tulokset

I ) Syksyla -90 otettiin n. 2.0OO
asiakkaan otos. ioka sisiilsi n.

- hakiian ikA
- yhteisvastuullisuus toisen
kortinhakii an kalssa
- sosioekonominen asema
- asumismuoto
- siviilisiiAtv
- tulot
- hakijan toivoma kefdraja.
Mik#in yksittainen muuttuja
ei ole ratkaiseva. vaan kvse on
n imenoma an kokonaisarvioinnista.

Pisteytysjiirjestelmeste
saatavat hyiidyt
I) Luottotappioiden
minen

pienene-

Oikeammat henkildt tulevat
hyvaksy'tyiksi j a hyl:ityiksi verrattuna tilanteeseen. iossa
Da€itoksettehdZiiin vksil tiiisien kriteerien perusieella.
Tutkimusten mukaan hylkZiysosuuksia muutamatta oelkEilla scoring-je4estelmen kayttd6notolla saar,rrtetaan yleensri 10-20 o/ovdhennys luottotappioihin.
2) Kyky arvioida usean muuttujan yhteisvaikutusta
samanaikaisesti

LuoltoDez likko Petri Caro6n
8OOhyvziA aslakasta, vastaaLuottoku nnasta ken oo. k6ke
van maaran luottotappiomuksia Credit Scoringista.
asiakkai(a seke muut ama sata
Credit Scorinqilla tarkoitetaan
hvlattve hakemusta vertaiiupistel,tysj e4 estelmelzi,j ol1aluo ryhmdne. Otos haluttiin riittonantai an aiempaan asiakastdvzin suureksi. iotta se olisi
KOKemUKSeen
perusluen pyri
tilastollisesti luoiettava. VzLrtzizin tilaslollisesti meerit rd- sinainen scoring-malli toteumAdn uusista luotonhakii oistettiin raakaveriion pohjalta
fa aiheu tuva luottoriski. "Prs- r i s t i i n l a u l u k o i n l i a i a m o n i .
perustuu siis hakemuste1.t5zs
mu u ttujamenetelmee kaiy leUetoien kokonaisarviointiin eli
en.
sillZi pvritAiin selvir ld mddn
YlHitevint ziI u tki musru lokhakiiari taloudellisen aseman
sissa olivai Dainotukset eri
vakiintuneisuus. Luotonhakumuuttuiien vzilillii: esim. tulotilan teen lisailsi pist evwsiar- jen vaiku tus luottoriskiin n:i)4iestelniA voidaan kavttEa mlvOs ti olevan huoma I tavasti vdhdimuihin larkoiluksiin. esim. sempi kuin Luottokunnassa oli
luotonvalvonnan apuna.
llll Trr _

Taustaa
KevAeill5 l99O Luottokunnas-
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Luottoriskin kannaha tiirkeimmAt yksitteiset tekijet
nAyttzivAt oleval:

Hakemuksia kesitteleva henkilo - vaikka kuinka arnmattitaitoinen - ei voi arvioida kaikkien hakemuksessa olevien tietoien vaikutusta samalla kertaa. Kaikkien hakemustietoien huomioonottaminen
on
mvos hakiioiden kannalta oikdudenmrikaisempaa kuin se,
etta paat6s perustuu vain
muutamaan muuttujan.
3) Yhteniiinen linja: hakijoiden tasapuolinen kohtelu.
4) Piiiitiisten perustuminen
luotonaltajayrityksen
omaan
todelliseen asiakasterminaaliin.
5) Joustavuus: pisterajoja voidaan heloosLi muut"taa ulkoisten olosu'hteiden muuttuessa.
6) Aj antasaisuus
Jerjestelma "elziZi"jatkuvasti;
sitzi niiivitetAiiLn sAAnnollisin
vzilein ia nAinvarmistetaan sen
toimir.i,rus todellisen aineistol
oerusteella.

Ongelmatscoringjtirj estelmiin kdytiissd

Pis ley lysje rjeslelmdste ei painvastaisista ajatuksista
huolimatta ole ollut hyotyZi
hakemuskzisitteh-orosessin ra
tionalisoimisessa. Hakemukset tzil'hrr edelleen esikasitelle
mamiaaiisesti.
Suurin ongelma pisteltysja{'estelmaa kAy'tettiiessii on
niiden asiakkaiden informointi. ioille korttia ei voida mvonte5. Kasite "kokonaisarwiointi"
on hieman vaikeaselkoinenia
asiakkaiden tuntuisikin ol"evan helpompi k2isittiiai,jos hylkiiivai piiAtos perustuisi vaik
kaDa vain vhteen vksitteiseen
muuttujaan (esim: tulojen riittAmiittdmyys).

Yhteenveto
Loppuyhteenvetona voidaan
sanoa, ettd Luottokunnan
k€iyttemescoring-malliloimii
varsin hr,'vin ia se onkin o11ut
merkittAvZina"apuna luottotapDioiden Dienentamisessasieilettziv:ill-etasolle.

Turrnellrn.(rlli'refl
se'afiIstel'ar.urkkoljs
Ritarisalin uumenissd,

Kokot,'svAki
kasoot voko.oitt(r
paiiviillistA
odottamossa.

Tu'nftollinen
tgiin so'nko'ri
toimess(I(ln,
'lr-uufl

kokor6ttiiefl

siirryttgai jo
huvipuolelle,
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^{iatuksia
tdraajalle
annettavasta
velallisinformaatiosta
kin usein takaajan entiste
h u onompaan asemaan,iEijlrdn
Luottotietopealhkko
takaajallevain kaksi epamiel
IVttzivziA vaihtoehtoa: velanSuomenLuottotieto-osuuskunta maksu 1aihakeul
uminen myos
itse velkasaleeraukseen.
Kultenkin myos takausta,
Lc,mo,,niskeminen
sinzinsakayl Iokelpoistaja1arpeellisra j uridista menettelyil
oli monelle gksitgis"pienen ihmisen" suoalettiin
henkildlle kartuqs
jelemisen varjolla arvostella.
palrr. IKoikkeinuaiAinaJtin alioikeuksien peel oskeimpiin tilqnteisiin
ten perusteella on henkiloite
joutuiuat ne, jotka
jopa vapautettu takausvastuusta, mike sinAnsd. tuntuu
oliuat to.@nneet
resursseihin so niihden jo sopimusvapauteen puuttumiselta. Perusleluina vaauliian suuria lainoja,
muksille vapautua takauksesjotka eriiiingiuiit
la on kaJnetty Lielemel tomyylmo,ksettauaksi
ta ja ymmartemattom),ytta.
uelallisen mc,ksuhoMielesteni ihmistai ei kuitenkaanvoida suojata omalta harluttomuud.en to:i ki lsematI omu udellaan, vaikkgugttiimggd.en
ka juristien luvatussa maassa
johd.osta.
USA:ssasiihen suunLaar esim.
I uo t evast uulainsAAdiinnosszi
ollaankin edetty hlwiin matkaa.
Eraissa pankeissa on jo
kAvtettv
lomakkeita. ioissa
Takaajien vaikeuksien sgrnd olivat yliarwiollukykli tioi- asiakas allekirioltuksellaan
taa taloudellisiasitoumuksia vakuutlaa lukeneensaia vrulkuten mahdollisesti realisor- mdrlaneensapaperil.iott<aon
a l l e k i r j o i t t a n u t (' e s i n i . y l e i s tuvaa takausvastuuta), rajalpanllaus). Enteijos henkilo ei
linen ymmArrys takausvastuun merkityksesleiia ehkaipai ymmdrre tetakeZin paperia.
kaikkein suirrimparla epeion- mutta haluaa varmistaa Dositiivisen lopputuloksen (lainal
nistunut ndkemys tulevaisuusaanti tms)? Miten yrnmrirrys
den taloudellises'takehityksestuleekonrrolloida?Perusperite. Viimeksimainltussa asiassa oikein arvanneitaon izilki- aatteena kulul laiavalistusohilmoittautuneet poislukien j e l m i s s aj a j o k o u l u s s av o i t ai siin enemmen korostaa sitA.
salrgen v2ihAn.
elte ei tule tehduisellaisiasiloumuksia. joila ei J,.rn
merre.
joutuneet
Takaajat

maksajiksi
Jotta henkilokohtaisista katastrofelsta selvittziisiin, laadittiin sindnsri tar-peellinen
laki
yksityishenkllon velkasaneerauksesta. Teme johti kuiten
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Takaajalle lisdd tietoa
uuden lain nojalla
Takaaian asemaa on nl't muutettu juridisesti. Syydkuussa
1994 voimaanlulleenlain ta-

voite on hyvri: sillA pyritArin
oarantamaan takaaian asemaa. Takaajan asemdn parantaminen on vamasti vleisesti
hyviiksytty tavoite, mitta luotonantaian kannalta muutos
saattaa j ohtaa ongelmiin.
Tal{aus on j u rid isena toi
mena k€ilttokelnoinen menettelv: iuoionant^aia varmlstaa
seir. ettii sitoum"us tulee hoi
dettua asiamukaisesti ia luotonottaia saa tar-vitsemansa
I uoton.- Takaajakaan harvoin
on laysin pyy'leeton:omistaja
takaa ]'rityksensa, j otta voi jatkaa liiketoiminnan normaalia
harjoitlamista.€iiti lakaa poikansa parantaakseen teman
elAmAn edellytyksiA, pankki
takaa asiakkaal saadakseen
t akau sprovisioi s ta tuotl.oja.
naapuri takaa naapurin pitAAkseenhl'vdn kaveruussuhteen toimivana...
Uuden kauppakaaren 10.
lurr,rn 14 pykriltisszi takaajan
asemaa Dararrnetaan huomat
I avasli. LuoronantaiallemiiriritellAZil velvoite keitoa sellaisista luotonhakij an maksulrykn'n liitb'vista seikoista, joilla
voidaan arvioida oLevan merkitvsta takaaiaile tai toisen
velhsta oantiri antavalle henKllone. tno. tatssa on mvos
muita tzirkeitri kohtia. m;tta
niiste ei sen enempad tassd
kirjoituksessa).

Mitke seikat
vaikuttavat
maksukykyyn?
Ydinkvsr.,rnvson: milen meeritelain seikat. iotka liittwat
luot onhaki ja n maksukykylm?
Jos aslaa \ys1.taen luottopeellikditA, ovat vaikuttavia tekijditA oletettavasti ainakin 1)
aiemmat kokemukset l'ritvk

sisar/ emo/ t5rtaryrityk2) yrityksen taustahen3) yrityksen omistus, 4)

luottotiedot (sisiiltiibsim. luottotietotoimiston
bnnanotot
ia tutkitun mak5) yrityksen julkiset
Itavan),
6) yrityksen
uksuhdiridt,
7) yrityksen
Drkkinatilanne,

Eeen vahrrrus, 8) yrityksen
Lvtditeetti, 9) yrityksen tubq fO) yrityksen taloudelli-

tn asema suhteessa toimiian keskiarwoon, I l) kolle1;ilta saadut tiedot. 12) oman
lErft kinoinuvaen ndkemvkset
Fe. Luotonhakij an makiu kyl5ryn fiittywa t sdikat vaihtel-erat pai l"si tapauksesta my6s
hrotonantaj an edustajan subJektiivisesta ndkemyksesta
rlippuen. Jos taas kyslmys
esitetaiin ns. maallikolle, voi
erilainen.
llsta olla hwinkin
-edellAlistatut
Kaikki
ovat
Uetoja, joilla voidaan olettaa
olevan merkitvsta mvds takaa|an kannalta I vai oiko sil-tentiSn niiin? Onko tiedoilla merkitystii takaajalle vain. jos h zin
niite pystyy hyddlmtiimiiiiLn (eli
ymmafiAmaein)? Jos n?iin on,
on luotonantajalle selytetty
my6s velvollisuus kontrolloida takaajan taloudellisen y'rnmirrvksen taso ia annettava
inforinaatiota taiwittaessa todella laajasti. Lainsaatajainkddn mielestA ei tarkoituksenmukaisena voida kuitenkaan
pitiiii "mappikaupalla" tietoj en
antamista.

Tiedonantolaimintyiinti
takaajalle saattaa
vaarantaa takauksen
sitovuuden
Laissa maa.riteltya velvoitetta
kertoa em. seikat takaaialle
tehostetaansanktiolla: JoS laiminlydn U tapahtuu ja l"rimrin
voidaan olettaa vaikuttaneen
takaussitoumuksen anl"amiseen, voidaan sitoumusta sovitella. Jos takaaja siis joutuu
maksumieheksi takauksensa
oerusteella. voi hiinellA olla
intressissA Dvrkie osoittamaan, ettii pdritinantajalla on
ollur sellaista negatiivista tietoa velallisesta, jonka Ueteessaen takaaja ei olisi edes ryhtyn)'t takaajaksi. Kiiytiinnos sa tam,in todistelu lienee kuitenkin vaikeaa, mutta onhan
takaajalla paljon voitettava-

naan. TiimAn moksi kysymys
riittziviista takaai- ainformaatiosta on tArked.
Kiiyt?inndssa takaaj ia keytetaain useimmiten iuuri silloin, kun jostakin sjystii luotonottajan kyky hoitaa siloumuksensa kaikissa oloissa
\yseenalaistetaan. T]rypillinen
tapaus on uusi yritys tai varrha yritys, jonka lryky hoitaa
sitoumuksia on osoittautunut
huonoksi. Joissakin tapauksissa voi takauksen k-eyton
s11mAolla luotonantaj an noudattama varovainen luottoDolitiikka aina tietyn toimialan
tai luo totusvolJ,]Tnin }<yseessa
ollen. Mita siis tulisi takaaialle
kertoa, j otta lain kirj ainj a henki tulisivat huomioiduksi?

Miten paljon tietoa
on annettava?
Oikeusministeridn virkamieheltii kvsl'ttAessi vastaus oli
seuraa'ia: 'Takaaialle on kerrottava kaikki ne-seikat. ioilla
on merkitvsta luotonhai<ii an
maksukykyii
arvioitaesda".
[Tama ei tdsmennd" luovutettavaa tietoa yhta2in lakitekstia
enempee.) Konkretisoitaessa
asiaa lainlaatija piti luottotietoien luovuttamista ensiksi
j iiikeviinii, muttajatkokeskusteluissa totesi, ettei sita voida
pitea riittavanii. Kun pohdittiin kysymystzi, miten menetellii. jos a) luottoLietoon positiivinen. b) hankitu t luottotiec) luodot ovat ristiriitaisia.
tonantajan kiisitys yrityksestd on huonomoi kuin luottotjedon anlajan. d) takaaja ei
'anmiirrA luottotiedon siseiltemdA irrformaatiota tai d) luotonantai alla on tietoa esim.
aiemmiata viivestyksistA tms..
syntyi n?ikemys, ettZi pelkkti
luottotiedon luovuttaminen
takaajalle voi olla jopa harhaanjohtavaa. (Eri ryisesti tietoisesti ndin tehtaessa seuraus voi luotonantai an kannalta
olla ikAvii.] Kun- asiaan tarkemmin syvennJrttiin, ei ratkaisevaa ollut lopulta se, mite
tietoa annetaal, vaan ettii kerrotaan kesitys. joka luotonantajalla on velallisen maksukywstA muodostunut i a tiirkeirnmat syyt knsitykseir muodostumiseen.
Informaatio voitaneen arrtaa takaaialle vakioidulla lomakkeelld twliin: "Yritvs )OO(

(luotonhakij a) on hoitanut sitoumuksensa witvksellemme
aiemmln nuonosu/ tlf/olnravAsti/hyvin. Yritykse a ei tietaaksemme ole/on julkisia
maksuhiiririoita (p'rm. laji ja
summal. Kasitvksemme muKaan ynryKsen Kyrly nolraa
sitoumuksensa on huono/tyydy'ttavri/ hyve (valinta luol"tooriiillikdn omantunnon mukaan)." Jos vali l"aan negatiivisin arvio luotonhakij an kyvyste hoitaa sitoumuksensa, voi
sitd oerustella viittauksella
aii ulkis-iin maksuhiiiri6ihin,
empiin omiin maksu ke),ttaiyh.rniskokemuksiin. huonoihin
tilinpiiii tds Uetoihin tai illinpiiii t6sinformaation puuttumiseen. Muina perusteluina voi
myos kAy4tiiii yhteyksid aiemoiin konkursseihin tai tietoa
hvainhenkil6ide n iu lkisista
maksuhiiirioiste. Positiiviselle
arviolle voi soveltuvin osin
kui]'ttee vastaavia perusl eluja.
Koska lain tulkinnasta ei
on
ole ennakkotapauksia,
mahdollista. ettd edellA esitettv tieto osoittautuu mv6hemrirln riittamattomziksi. Tailla
hetkellii (30. I I .94) oikeusministeridn virkamiehen mielipide kuitenkin on, etl-iAeo. tapa
"kuulostaa hyviiLltii"ja ettA tieto on riittziva.
Nvt kun takaaialle annettava iietomezi-ra saitiin selville
(saatiinko?). jtiii jiiLljelle kuitenkir vielii yksi ongelma. I-ain
mukaan tulee ensin kertoa
luotonhakii -tullaan
alle se tieto. mita
antamaan.
takaaialle
Mikiili tdm?i tieto annetaan
edellii esitetyssAmuodossa. voi
toirnenoide aiheuttaa kiusallisia tilaiteita. Asiakkaan kommentit voivat oIIa seuraavanlaisia: "Miksi vaaditte takaaian. ios kasifus hoitokvwsta
"vm. ieikat ovat oositiiiidia?"
iai "Olemmeko mielestanne
noin huono firma, taidanpa
hoitaa ostokseni muualla..."
Luottoalan ammatti-taitoon
kuitenkin kuuluu myos negatiivisen tiedon vali tl erninen ia
kesittely.joten uskon ettii parhaat tavat kAsitellii niiitaikin
vastaviintteit?i ldvtwtit itse kunkin luottoammdttllaisen omasta "repertuaarista".

Onnistuneita takauksia
toivotellen TH.
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Toimitusiohtaia,
Rtsto Srividd
ErAp:iivzi Oy

Neljii tehtiiuiiiittsii keskittgngttii
miestii
mrrtka.Ilq, kohti pohjoista.. fncrissa mustan giin
jo laskeuduttua- j a iihertifuien reuontulien
leiskuessa quto kiiiintuu Kutturan kuliiiin
uieviille tielle. Mutkittifeuaq hiekkoiietii
oitkin
ajetaan kotuo;n o:iko.rr kunnesjuuri ennei
Sotajoen glittiiuiiii silta(r poidetaan v qrou asti
tieltii ko,nentikkoon.

Perintdmiehet
kulto'joello'
Va.s. Ko,,lle
Heiskanen, Matti Rdpild. H.rn'nu Ritori ja jutun kirjoittojo.

Kdvelemme kohti nuotiota.
Taskulamppummevalokiilaan
osuu liikkuva hahmo. Hiin on
etsimernme mies: kullalkaivaja Jorma Rltari., Olemme hAnen kultava-ltauksellaan
Papinhaminan Kullassa. Annamme Jormalle tuliaisiksi taskr4ampun,, samanmallisen.
mika on USA:n poliisin ktiyrossa'
Nelje perintatoimiston
miesLdKalle Heiskanen Oulusta. Matti Rapila lkuhajoelta. Hannu Ritari. Jorman
veli Seineijoelta ja jutun kir-

kiloa. ktytd johti muuhun toimintaan vasta viisi vuotta
myohemmin kun melsdntarkastaja Gustaf Moberg paalutri valtauksen ioen varrella.

2B

joittaja
-mas6a Turusta ovat toteutta_
er:istii haavettaan :
piiiistii kaivamaan kultaa Labin kultamaille. O]emme kaiki<i ennestiiiin tuttul.a jo parinkjrmmenen r,,uoderi tdt<aa. .lokbinen meis&i on ollut Hankkiian luottopii.iillikkonzi, kuka
kdnteilla, kika ptakonttorissa.
Ensimmdisen kerran kultaa tiedetaan ldvh,neen Sotaioelta. lvaloiodn sivuioelta
"vuonnat874] faitOin jotran
Tallgren kaivoi kultaajoena.la_
iuok-sulta kunnioitei6vat 1.4

Sikahyviiii
viskid
Purettu arnrn e tavaramme J orman tilavaal asuntovaunuun,
asetuimme rriiskwiin ia lAmmittaven nuotion iiiir"een iutusl-elemaan. Juoma maisiui
pitken $h IOOO kilometriai)
aj omatkan j ailkeen suorastaan

oo

Ruska
parhaimmillaan

autuaalliselta. Meille ei tariottukaan mltA tahansa hvlli'tavaraa, vaan valtauksen iiiinnan itse valmistamaa "Sikahyvriri viskid". Jorma kertoi
ostaneensaAlkolta tyhjid puutynnyreitd, joissa oli siiilltetty
viskih. Tynirweisszi vislin al-koholipiloisuus nousee 55
o/o:iin, ionka Alko laimentaa
kauppia varten 40 o/o:iin. Kun
rynJar tynnyrit
grnnynt tiiytteid
tyhjat
ta]ntaa vedellA
vedella
ja kridntelee niitd aika ajoin.
niin tynnyriin
niin
t!"rrnwiin jaenyt
liuiiiiinvt viski Uukenee veteen. Valmiin Sikahyv6n viskin alkoholiprosentti on

Jormo. Rito,ra o,loittatna.&sa tuta'joen
tmu?otftt|r.

30 o/oeli juuri sopivaa kuivalle
kurkulle.
Makkaraa gpillatessamme
nuotion iidrelle lehalti ioukko
kuukkeleita. Niiiden lintuicn
nekemisen sanotaan tieuivzin
onnea, joten olimme tietenkin
tyytyvriisia niiden vierailusta.
Palkinnoksi laitoimme kelopdlIqgn parille gyillattuja makl<aranpaloja. jotka maistuivat
kuukkeleille erinomalsesti.

Vasta aamulla, kun herAsimme ja aurinko paistoi jo taivaalla, huomasimme ruskan
upeat vdrit luonnossa. Ruska
on Uia'-IIaparhaimmillaan iuuri viikolla36. joksi matkainme
osui ia sita seuraavalla viikolla. Varsinkin maaruska erotuksena puuruskasta ney'tti
parhaat puolensa.
Kaurapuuron jiilkeen p?iitimme heu liihtee joen rantaaIr. missa Jorman tvdvrilineet olivat. Kullan kaiirru on
kovaa tyotii eikii laiskana olemalla ainakaan mitiidn 16ydd.
Jorma kertoi tarinan kullankaivaja F.J.BJtirklundlsta.
T2imii o1iheti alkukes:ist2i l87O
Ivalojoelle saavuttuaan ryhtynyt ry5piskelemean kapakassa. Muu seurue oli jattanyt
h?inet oman onnensa noiaan,
leihtiessii?in ioelle kultaa- etsi-
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KeihAAfiheittiijA
P(tuli Ne$(ll(Ift otft.tp eraista ku o'rseillontcloitetta
ihmettelemiissA.

simme sattumalLa metsd.ssA
oljyverityota tekevziAn taidemaalari Pentti Alhoon. ioka
on koloisin Hywin kzieiLl
l zi. Jorma sopi h:inen kanssaan oman
valtauksensa ikuistamisesta
kankaalle seuraavana Daivana Sotaioen rannalla. Nfun tapahtuiltin ja niinkuin tilan leeseen h.)'vi sopi. valmis taideteos maksettiin kullalla.
Jokaiseen kultavaltaukseen kuuluu itsesteiinselvesti
oma sauna. Ne eivdt yleensd
ole kovin vlellisia. mutta kuitenkin tarkoituksenmukaisia.
Jormalla ia "Raahella" oli vhteinen pressukankaasla {ehly
mzidn. Hylat\nzi, kohmelossa
ia raha ttomana Biorkluncl oli
KavetunJoen
alaluoKsun su u ntaan ja lopuksi nukahlanul
rannalle. Han oli nehnvt unta,
ettti Lapin akka tuli hAncl
luoksensa ia sanoi "Ale nuku
kullar prizillzi". Uni toistui kolme kertaa. Heratffaen harr oh
ldhteny't takaisin Kultalaan,
kullankaivajien
tukikohtaan,
myynyt viimeisen omaisuutensa. kullakellon, saanut malminetsintdluvan ja lAhtenyt
vhdessAkaverin kS.nssatakaisin paikalle, jossa oli unen
ndhnyt. Sieltzi he olivat kaivaneet 20 grammaa kultaa jo
ensimmeisena Deivzilta.
Sotaioki on thmAn valtauksen kohilalla hywin malala. niin
et td siina voi paikoin iopa kahlata. Kulta ori vleenshdiioitrunut peruskallion piid-lle"iasen
rakoihin hiekan ib. sorair a-lle.
Sita voi lol,raa seke joen pohjasl a etta.jokipenkereilra. Joen
etuna on se, ettA se on luontatnen rennj. jossa kultahippuset Seuloontuvat.
Rannalla Jorma pukeutui
su KeuuspuKuunlokeenmenemisla varten. Lasikuidusta
muotoillulla imurilla. iohon
rannalla oleva polttomoottori
kehittziA alipaiireen. imuroidaan joen pohjasta peruskallion pe:ilt€i hiekkaa. Voimakkaan virtauksen a'"rrlla hiekka
kulkeutuu imurin kipi. jolloin
ominaispainoltaan raskaampi
aines - mm. kulta izid putken
loppu ptirissd olevii; rililoihin.
Ydll:i oli ollut 10 astera
pakkasta, joten putke( oli ensin sulatel tava ennen kuin
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paastiin imuroimaan. Jorman
tyorupeama osittain veden alla
oli parisen tuntia, min ke iziikeeh rihlalaatil.rkootettiin-irti
imurista. Sitten alkoi kaikista
mielenkiintoisin vaihe. l,aatikossa olevaa hiekkaa alettiin
"rAnnittimriiin" viiLhZinkerrallaan. Toisin sanoen hiekkaa
pestiin virtaavalla vedellS nin,
efte seastailmesM oieniii kirkkaan kell"aisia liuitahippuja.
Suurin tzillzi kertaa 16y't5,rryt
kultakimpale oli kooltaan peukalon lclnnen kokoinen laatta. Pienia ns. "henSettomiA" oli
kymmeniA.

Kultamitalistin
tyiimaa
Maittavan lounaan iailkeen l:ihdimme Jorman obastamana
tutustumaan naapurivaltauksiin. Kullalkaivai ien viilit Lapissa ovat eriltdjn lampimat.
mitaen li ikesalaisuuksia ei
tunneta. Koneellinen kullankair,rru on valtavasti yleistyn)'t. joten naimme loinen toistaan kummallisemoia kullankair,rrukoneita. Oli pieniii bobcat-ty'yppisia kairrrreita, kuten rajanaapuri "Raahe" Timosella tai suurikokoisia kauhakuormaaiia.
Erikoisin ne-ty6kalu
kemAmme
oli olyrnpiavoittaja Pauli Nevalan perunannostokonetta muistuttava kullanseulonta.laite. Asiarrtuntemuksemme mukaan siinZi oli kuitenkin huomattavia
puutteita, mitka haittaavat
hyvrin lopputuloksen saar,uttamista.
E rAmaakierroksella tdrma-

Juhln k rjoittaja kultod, kdivdmdss(I.
Hd'n'I''I R.itd'ri odottc.o, o'4orod.anr.

sauna, jossa otimme illalla
makeat l6ylyt. Ihot hoyrytivinri
kiivirnrne oulatrtamassa kultaioessa. lllalla maistoimme
Sikahyvaa viskiA ja tarinoimme niite nziitei. Unen tulemisessa silmA5n ei ollut mitaan
vaikeuksia.

Lapiolinjalla
Seuraavana piiivrinii oli meidAn muiden vuoro kaivaa kultaa. Valitsimme "perinteisen
tyylin" eli lapiokail'uun. Sanotaan, etUi kullankaivuun hy6tysuhde on hyvA, jos kuutiometrista hiekkaa ldytyy yksi
qramma kultaa. Kuutiometri
hiekkaa painaa jonkin verran
a-lle tonnin. Kukin meistd perintiirniehistii lapioi lr.rorolldan
joen pengerta. kbska vain yksi
kerrallaan mahtui tyoskentelemtiiin vesireinnin- ddressd.
Kun Jorma kertoi. efte myds
kivenlohkareisiin
tarttuneessa hiekassa voi olla kultaa,
siitii oli seurauksena, ettd
huuhdottavien
kivien koko
kasvoi iatkuvasti.
Heiluimme lapion kanssa
pitkiille iltapriivrian ja saimme
vamasti useita grammoja kultaa. vaikka en usko. ettii kaivoimme edes tonnia hiekkaa.
Svdtvemme suunnittelimme iltaohi elmaa. Tietenkin
kdvimme s,-aunassa.TiiLIldkertaa saimme kutsun valmiiksi
Hmmitettwn
saunaan muutaman kil-oinetrin piiAssA olevalle valtaukselle. Pesemisen
j2ilkeen liihdimme puhtaina
ooikina talssimaan SaariseliilIe paikalliseen Ttrnturihotelliin. Paikka oli talnna viimeistii nelidsenttiii mv6ten. silla
nythiin oli ruskaviikko. Jotkut
hakivat tiiiiltii kultaansa.
Rovaniemenpankki ja Maailmanpankki ovat tunnettuja
Inarin kultavaltauksia. Mielestamme PaDinhaminan Kulta
ei kaloene vhtiiiin niiiden rinnalla.^ Kultla kannattaa aina
etsiri vaikkei l6vt?iisik?iiin. Kullan emdkalliota ei ole vielA
Suomesta liiydetty, joten haasteita ainakin on jriljelki.

Taissaisauncssc on maoilmo,n suul'in
pukuhuone.
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Perintaisihteeri,
Pasi Rand6n,
Intrum Justitia Ov

Korkolakiesitys
Eduskuntaan
Korkolakiesitgksen hgu iiksgrninen
Eduskunnass a merkitsee kiinteiistii 7 6
prosentin uiiuiistgskorosta luopurni.sta ja
siirtgmistii morkkino,koron kehitgksen mukao;n
miiiiriigtguiiiin
uiioiistgskorkoon. Sqmo,llcr
sellqiset korolliset luotot, joissa korkoko,ntorr ei
ole sovittu tullo:o:n sitomoqn mqrkkinokorkoon.
N iimii muutokset tuoneuqt muko;noo;n jonkin
uerrcrrr mgiinteisiii muttrr enemmiinkin kielteisiii
aqikutuksiq sekii velkojille ettii uelallisille.

Oikeusministerid asetti viime
toukokuussa tydryhm:in, j onka tehtiiviin2i oli valmistella ehdotus lakiesitykseksi. jossa
korkolakiin teht,iisiin muutoksia viiviistyskorkoa koskevien
siiiiLnndsten osalta. Tarkoituksena oli muuttaa nvkvinen
kiinteA viivzistvskorko vieisen
korkotason niukaal vaihtuvaksi. Samalla tiimEin viivAsryskorkolakity6ryhmiiksi nimetl'n tyoryhm:in lehtevziksi
tuli miettia esitysta myds korosta niiden velkasuhteiden
osalta, ioissa koronmaksuvelvollisuus on mA:irzitty korkokantaa kuitenkaan sooimatta. Tloryhmzizin kuului mm.
Keskuskauppakamarin, Suomen Pankin ja kuluttaja-asiamiehen toimiston edustaiat.
Tydryhme piti kuusi kokousta
ia kuulemistilaisuuden, iossa
kuultiin eri aloien asianiuntiioita. Hallitukaen esitvs kuirenKln porKKeaa tyorynman
mietinntistzi mm. korkoorosenttien suhteen.

Miksi muutos?

korkona ia samalla velallinen
saa ranPaistusluonteisen seuraamuksen maksuvelvollisuuden laiminly6misestii.
Kun rahamarkkinat olivat
siiridellyt ja vakaat, on kiintea
viivAstykorko triyttiinl't edelldmainitut tehtrivzit. StiAntelw
purkaminen 1980- I uvun iopullajohti korkojen vapaaseen
md.drdr,trrnriseen markkinoilla.
Korkean korkotason aikana
viivAstyskorko saattoi ollaj opa
helnotus velalliselle. Toisaalta
talla hetkella korkotason ollessa matala saattaa kiinteii
viivastvskorko olla velallisen
kannaita ankara. Markkinat
tulevat tulevaisuudessakin
mzizfuam,iZinyleisen korkotason, ionka takia hallituksen
esityEsessA luomtaan kiinteiistA viiviistvskorosta ia ehdotetaan siirh"rnistzi vlei-sen
kor-seuraavaan
kotason kehitystA
viivaswskorkoon.
Haili tu ksen esi tyksessd
Suomen Pankki mdiiLr-it
tiiisi ia
vahvistaisi vii tekoron proseirtin tarkkuudella kerran vuodessa, 12 kuukauden aikana
kerAtvistA. kolmen kuukauden
helib-orkorkoien kehitvksen
oemsteella. Viivestvskoiko olisi sidottu tfiZin Sriomen Pankin vahvistamaan viitekorkoon.

Korkolain muuttamiseen ldhdettiin paremmar kuluttaj ansuojan vuoksi ja viivestyskoron perimmdjseste tehtavaste
muuttuneilla rahamarkkinoilla, joilla korkotason heilahduksel saattavat olla merkil trivizi.
Kuinka korkeat
Vanha, kiinteA viivristyskorot?
korko on todeltu hw€iksi keinoksi saada velallinen maksaLakiesitvksen oerustelut ovat
maan velkansa aioissa. MikAli
muuttuireet eiokuussa 1994
velan maksu viivestw. saa jiitetystA mietim6n perustevelkoia korvauksen viiriastvsluista mm. viivestyskoron
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miiziriin suhteeen. Esityksen
mukaan korollisesta velasta,
iossa ei olla sovittu korkokaniaa tulee maksaa korkoa Suomen Pankin vahvistaman viitekoron mukaan.
Viiviistyskorko
olisi neljii
Drosent a enemmiin kuin sobimuskorko
sellaisissa velois^sa,
joista on sovittu maksettavaksi korkoa. Lakiesityksen
mukaisesti velallinen ei ole
kuitenkaan velvollinen maksamaan korkoa enemDaekuin
\rmmenen prosenttiiksikk6a
lisiittln5 Suomen Pankin vahvistamaan viitekorkoon. ViivAstyskorkolakity6ryhmrin
mietinnoste ensimmdisenti
mainittuun
marginaaliin
on
lisetty prosentti .ia korkokattoa on korotettu kahdella orosentilla. Viiviistyskoron koiko kalnal
olisi aina oltava kuitenkin vahinte?in yhta suuri
kuin luottoaian korkokanta.
Kun velasta on sovittu maksettavaksi korkoa korkokantaa sopimatta olisi viivastyskoron meiirittiimisen pohjana
Suomen Pankin viitekorko. johon fisetuiisiin neljri prosenttia.
Hallituksen korkolakiesityksen neljiinnen pykiiliin 2
rnomentti koskee sellaisia velkoia. usein tavaraluottosaatavid. ioista ei ole sovittu maksettdvaksi korkoa. Trilloin viivS.st5rskorko on Suomen Parrkin viitekorko lisattyna seitsemdllii prosentilla. ViivastvskorkolaKrt'tvorvhmenehdotristaon
koroteitu iessa mvds orosentilla.

I

I

ViiviistyskorkolakityoryhmAn ehdotusta velkojan vii\ ' d r s t y m i s e s t de. s i m e r k i k s i
pankkilakosta johtuvasta
syystA maksaa oikeassa ajassa ei otettu varsinaiseen esirykseenerirnielislyksien ja niin
Iyhyen valmisteluajan takia.
I O pykrilAn muuttamisen
suunnittelu jatkuu oikeusministeriossa.

Tyytymtittiimiii
mielipiteitd
Hallituksen esitykseen ollaan
enemmdnkin llylJ,'rndll omiA
kuin ty]'t]'valsiA. Jos esitystA
Verraraansild edeltzivazin
mie
rintoon on esitys parempi velkojan kannalta kun taas kuluttajan kannalta huonompi .
Velkojan kannalta ajatelruna ei ole esilelly vakavia
perusleluita muuttaa \.ijvas
tykorkoj irj estelmaa. Tata
mieltA on mm. Keskuskauppakamarin osastopeellikko
Antti Neirnala. Hanen mu
kaansa hallituksen esitlrs tuleelApimennessazi]lhal1kaloittamaan velkojien toimintaa
etenkin tavaraluottosaatavien
\iivestyesse. Yritysten v2ilisissA velkasuhteissa sopimuska).ttayb'rninen saattaa muutrua. Neimalan mukaan y-ritykset, jotka tulevaisuudessakin
\ uivaI sopia keskendiin viivzis
tlskorosta, tulevat toimimaar
Iiorkolain uusien siiAnnostcrr
mukaan, jolloin viivastyksen
sattuessa koron laskeminen on
hankalampaa. Velallispuolel
la tilanne on hAnen mielestiidn samantapainen. Velallirille saattaa synrya ongelmia
etenkin siiloin kun velassa on
eri \.ilvastyskorkoj a eri l'uosilra. Myos monet ulosottoviranonaiset joutuvat laskentaonEelmien eteen etenkin kun osa
rrlosoltoyiranomaisisratoimii
nranuaalisesti lasklessaan
korkoja.
Antti Neimalan (viivastysko rkolaki lyoryh meinjdsen) pit i a k u i l e n k i n m y o n re i s e n d
sitA, etta esityksesse nostetriin korkoprosentteja. Viivdsrr,'skorkoloimii rAlloin etenkin
ilhaisen korkotason ajankohtana tehokkaampana ja tarkot uksen m uka isempana kei
nona estaa saatavien viivestymisel. Viivestyskorkolain
muutos vaikuttanee myos kansainvahseen kauppaan: Kes

ki-Eurooppalaiset yritykset
oval lfidn asli saallaneelpitAZi nykyistZi. viiviistyskorkoa
liian korkeanaja tilanne tullee
uuden lain ja alhaisen korkotason vuoksi muuttumaan.
OsastopAiillikko Neimala on
mlelissaerr tavaraluottosaatavien velkojien puolesla siile.
eltei esityksessdehdolela viitekorkoa tarkistettavaksi nelja kertaavuodessa, kuten Suomen Parrkin edustaja oli ehdottanut eriavasse mielipitees-

saen .

Kiirsiikii
kuluttaja?
K u l u t t ai a - a s i a m i e h e nl o i m i s ton ylitarkastaia Merja Saari,
yksi vi ivdstyskorkolakiryoryhmanjasenista on myoskin t1yrj.'rnai
l on lakiesitykseen. Esiryksen korkomaaral eivar he
nen mukaar-rsa vastaa kulutt a j a v i r a n o m a i \ t e n\ . a a it m u k sia ja korko saattaa nousta
liian korkeaksi. }'litarkastaja
Saari on paJroilJaanl0 pykzilzirl kohtalosta. Alkuperaisessii mietinnossA otettiiin kan
taa juoksevan koron perimisestA parkkilakon aikana. Korkolakiuudistuksen yhteydesse sita ei [e a erea oter.tukesiteltavaksi.
Vain yhden kerran vuodessa tarkastettava viivEistlrskorko on kuluttajien kannalta
hyvA asia, toteaa ylitarkastaj a
Saari. Neljii kertaa r,.uodessa
tarkastetlava korko. jota vailZi)'lelliinmm. eriiivissii mieli
piteissa. olisi liian hankala
hallita. Kerran r'rrodessa noteerattava viivastyskorko on
hy.vd kompromissi toisaalta
markkinava slaav'r-r
uden ja loisaalta j:irj estelmtin yksinkertaisuuden viilill2i. Korkotason
heilahtelut saattavat iohtaa
siihen,elta korko kohleieeviilille paremmin velallisia ia vZirula verKo-lra.

son aikana selvdsti nvkvistii
tasoa alemmaksi. Esitykdessii
todetaal. ette viivastvkoron
laskentaj:irjestelmiinlehtevistA muutoksista aiheutuu ionkin verran kustannuksia sekA
yksiryisellAettii julkisella sektorilla.
Mm. Derinteloimisto Intrum Justltiassa ollaan valmrstauduttu io mahdollisiin tuleviin muuioksiin. Perin liiLlakimies Pirjo Aholan mukaan
ongelmia ei s),.nny atk-j iirj estelman Daivittaimisessa.mul"ta muutokset saattavat aiheuttaa velallisissa hdmmennvs| - . . .
la. lolloln \'' vasrysKoronmaara ia muodostuminen tulee
selvittee velalliselle tZismZillisesti.
IkzivimmAt taloudelliset
seuraamukset srmtl'viit velkoiille erenkinalhaisenkorkotason olosuhteissa. T2ill6in on
hy'vzi syy kysyA. onko viiviistvskorko Laroeeksi tehokas
lieino saada saatavat aioissa
ia toisaalta onko se kiihotin
\ elanolt a talle maKsaa atorssa
velkansai Mm. Anlti Neimala
Keskuskauooakamarista l oteaa, ettA esityksellZisaattaa olla
ldoimennessAdnvaikutuksia
siihen. millaiseksi velkoiat arvioivat riskinsA luotonannossa. Velkoiat saattavat ioutua
arwioimaafr luottooolitiifr kaansa uudelleen. Te;re ohsi kielteistd sekii kuluttaiien etta
luotonantajien karrnblta.
Korkolain muutosesitys on
ensin k2isiteltiiv?nA Eduskunnan talousvaliokunnassa. iossakuullaanmm. Suomen Fzurkin. Kaupan Keskusliiton ja
kuluttai aviranomaisten edustajia. Laki tullee hyviiksytyksi
nAillzi valtiopaiivilla eli ennen
seuraavia Eiluskuntavaaleia.

Esityksen
taloudelliset
seuraamukset
Hallltuksen esityksen mukaal
taloudellisia vaikutuksia ei ole
mahdollista arvioida tAsmiillisesti, koska toslasialllset varkutukset ovat riippuvaisia yleisen korkotason tulevasta kehitvksestzi. ViivAstvskorko
mubdostuu matalan korkota-
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HUOM!
HUOM!
HUOM!
HUOM!
Yhdistyksenjisenetja mainostajat. Seuraava luottolinkki-lehti tulee olemaan MARKKINOINTINUIERO jonka kohderyhmd.nA on mahdolliset uudet Luottomiehet ry:n jAsenet. Lehden painos tulee olemaan n. 1.500 kpl. Aineistonviimeinen jdtt6pdivrimrizirA on 25.O3.95 ja ilmestymispiiivii-

maere28.04.95.
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PS. EimuutakuinlgmA
keiteen j a kirj oittamaan.

r+"s$$slimhkt
Julkaisija:
Osoite:

Paatoimittaj a:
Puhelin:
Telefax:

Yhteyshenkild:
Osoite:

LuottomiehetKreditmiinnen ry
PL 89I, O0101Helsinki

Mikko Kallankari
9 0 - 6 1 37 1 r
90-514763

Puhelin:
Telefax:

Jorma TiiLhtinen
Mainosatelj ee Tiihtinen ky
Vuorimiehenkatu 14 A 13,
0Ol4O Helsinki
90-669 848
90-666 30r

Ilmoituskoko
I / I etusir,rr
1/2 aukeama
1/ I takasivu
l/1 muu sivu
1/2 sivu
I /4 sivu
vZirilisii

Mustavalkoinen
5.00O mk
5.00O mk
3.10Omk
2.2OOmk
1.fO0 mk
9OOmk
40O mk

Puhelin:
Telefax:
Yhteyshenkild:

Painoekspert Oy
Henry Fordinkatu
OOl50 Helsinki
90- r 76800
9 0 -1 7 0 1 8 1
Pentti Kauhanen

Maksun saaja:
Pankkiyhteys:

Luottomiehet ry
sr? 208918-73866

Reklamaatiot:

Ilmoitusten painoasua koskevat reklamaatiot 7 vrk:n
kuluessa lehden ilmestgnisestii kiriallisena.

Painopaikka:
Osoite:

Ilmoitusten
peruuttaminen:

4/95

Painos:

8O0 kpl

(Markkinoinfi)

s/95
A4
2lO x297 rllrn
4 kpl
lp4lmm,2p87mrn
45linjaa/crn
Paste-up tai negatiivifilrni

Ilmestly

25.03.r995 28.04.1995
04.08.r995 25.08.1995
r5.o9.1995 13.10.1995

2/95

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

Viimeiste:in 14 wk ennen
aineiston toimitusDriivaa.

Aineisto

Nro

5 K,

35

sailvtetteviksi odAosin ennallaan, mutta ulo'soltomaksuien
kusI ann usvastaar.'uutta eh-dotetaan narannettavaksi. UIosot t omairsujensuuruudet vahEduskunnan keisiteltiivziriAon
vistettaisiin asetuksella.
hallituksen esitys (1994 r.p Velkojan maksuvelvolliHE | 9 l), jossaehdolelaansda
suutta tuomion tayHntoonpadettevak-si laki ulosottomaknossa ehdotetaan selvennetsuista. Maksuista seederaai{l teivAksi siten. ettA hakiian on
nykyzirin uiosottotoimilaissa,
maksettava esteentoteamisekjoka samalla kumottaisiin kosi suoritetuista toimenDiteista
konaan. Uuleen lakiin tulisiestemaksu. jos han leruutvat yleiset perusteet, joiden
raa hakemuksensa ta.iasiakir
nojalla paikallisten ulosottojat palautetaan henelle peri
viranomaisten eli kaupunginmistdi kohdanneen esteen
voufien, nimismiesten ia Ahr,uoksi. Hakiian maksuvelvoivenanmaan maakunndnvoute ehdotetaan sziily'tettzivAksi
din tziltAnt6dnpanotoimenpitoissiiaisena siten. ettri esteteista ja muista suoritteista
maks'u peritziAn velkoialta sil
perittaisiin maksuja.
loin. kirn tZivtrintoo"noanon
Ulosottomaksuj en maksuest\,'mlsen r,rrbksi velailiselta
velvollisuus ja
Varatoimitusjohtaja,
Timo Miiki,
Perimistoimisto Contant Oy

n110en

maa-

raytymispe-

markkaa ia keskimaerainen
asian hinta on noin 14Omarkkaa (ulosottotoimen menot
ovat noin 4 I Omili oonaa markkaa r,'uodessa.ia-r'rronna 1993
ulosottomaksuina kertvi 279
milioonaa markkaal. Ministerion laskuooin mukaar estemaksua olisi tar-vinnut korottaa nykyisestii 50 markasta,
iohon se nostettiin )..12.1.992
"aikaisemmasta
35 markasta.
9O markkaan.
Asiarl etenemiseen on py
rittv vaikuttamaan eri tahoilta. Yhdislyksemmeon mm. pitan]rt suoraviivaista plrkimystA maksuien kustannusvastaamuteen vksiouolisena lAht6kohtana. Viianomaisterr
suorittama oakkotal'tzint66nDano on merkitt?ivd osa valtion yllapitamAAoikeusturvajerjestelmee.
Maksujen suuruus
tulisi
miiiirAtri niin,
ettei niilla esteta tai tarpeettomasti rajoite
ta oikeusturvan hakemista.
Tiiydellisen
kustannusvas
taavuuden toteuttaminen
saattaisi ioissakin [aDauksissa vaikerittaa muideir tiirkerden yhteiskunnalllsten intres
sien toteuttamista. Esimerkiksi eriiaisten iulkisoikeudellisten maksuj en keftyma voi pienentyzi, mikzili hakija luopuu
ulosottotoimlsta valttaakseen
toissUaisen maksuvelvollisuutensa.
Eduskunnan lakivaliokunta onkin mietinnossaan nro
1.8/25.71.1994 katsonut, ettei estemaksua saa mdaritellA
pelkzistiizintoimenpiteeste ai
heutuneiden keskimearaisten
kustannusten perusteella,
koska silloin maksu olisi niin
suuri, ettri sillzi olisi haitallisra
vaikutuksia. Kohtuullinen eslemaksu lzillzi hetkelki onkin
valiokunnal mielestri 6Omarkkaa.
Rahasaamisen perimisestEi
velallisen on suoritettava taulukkomaksua kulloinkin perit\,.n saamisen tai sen osan
mukaisesti nvkveizin 40 markasta 4O0markliaan ratramdirAste riippuen. On makuasia.
kumoi asianosaisista taulukkomaksun maksaa, koska se

Ulosottomaksuihin
x*:le!:?i
tulossajiilleen
korotuksia
tavan perinnaissA polkke
avat nyl$/ezinkin
valtion
maksuperus telaista, joka
lahtee siita periaatteesta,
o++.i
LrLa

+il4^i^
Larqat4

+^i
rar

hakija maksaa toimenpiteeste
a i h e u lu n e e t k u s t a n n u k s e t .
Ulosotto on lainkey,llotoimintaa.ja oikeudelliselta luonteeltaan samanlaista kuin menettely tuomioistuimissa, ioissa
yleisenA periaatteena on, ett?i
tappiopuolikArsii kusrannuk
set. Ternan periaatteen muka isestiehdoieraan.ellaipee
vastuu ulosottomaksuista on
velallisellaja vasta roissuaisesti ta)'1anlodnpanon haki
jalla. Toisena sprrA siihen, ettd.
ulosottomaksuista ehdotetaan
sziadettAvziksieri laki on, etta
ulosottomaksun perusteena
rahasaamisen perinn6ssA ehdoletaan
siij, lj,t
ett aivziks i nvkyi
r . .
' . .
: .
nen Ka)nanlo.Jossa osa ulosottomaksuista maairayh'v saatavalle kerqmeen rahamaaran
perusteella.
Ulosottomaksuien laiir olisivat taulukkomdksu. " estemaksu. teytAnloonpanomak su sekd rodisrus- ialaliennosmalsu. joi ta ny ky?:ih Iii n peritddn. sekeipakkohuutokauppoihin liitl)'va uusi myyniimaKslt.

Velallisen maksuvelvolli,
suuden perusteet ehdotetaan
.JO

ei ole saatu perittye ulosottomaksua. Hakijan suorittama
estemaksu voitaisiin muiden
ulosollokulujen ohella periii
velalliselta myohemmin.
Oikeusministerion tarkoitus oli kasvattaa hakijan vastuuta ulosoton kustalnuksista ja samalla vAhentZiEiuloso
to5la turhia asioita,koska
' jotkul
hakijar leihertziveil
liian
herkAsti takaisin ulosottoon
asiat, jotka on jo palautettu
esteellA". Hakij an osuutta
ulosoton kustannuksista haluttiin kasvattaa my6s siksi,
ettA nykyAAn katsotaan velkoj an ainakin yksityisoikeudellisissa asloissa olevan vastuussa siita, kenelle velkaa antaa.
Estemaksun korotuksella pyriteen myos vdhentAmddn
ulosoton asiameerie, joita
\.Llonna 1993 saapui ulosottopiireihin noin 3,5 miljoonaa
asiaa fnzijsldhakiioille rililettiin 4,04 miljardia markkaa).
Estemaksu ehdotettiin alul
perin maarettavaksl vastaam a a n v a l ti o l l e a i h e ut e l I u j a
kustannuksia. On arvioitu,
ettA yhden asian pienin keslttelykustannus on noin IOO

konkreettisesti erotetaan valtiolle siina vaiheessa. kun varoja tiliteta€in hakiialle. Alin
taulukkomaksu pysyisi 4O
malKkana, mutta vli 50.O00
markan kerhrrnesttot ettaisijn
1.000 markan raulukkomaksu.
Muista asioista kuin rahasaamisen perimistei koskevisra asioista perilean nvkvii2in
ulosottomaksua 4OOm"ari<kaa
asialta. Tzilt:intodnparrotoimiru ksia ovat esimerkiksi hae
d o t . o s am a k s u k a up p aI a i n
m u kaisertili lyksel. I u rvaamisroimenpiteet.lfi innd takavarikol ja teellotuomioiden tavranloonpanot.JzilleenminGrerio laski suori een tuottamisesta valtiolle aiheutuvat
keskimAdrziiset kokonaiskusrannukseria p€iary-i
esirtame:ifi
tiiytiintiiiinp'anoinaksun su u.
ruudeksi l.0OO markkaa. yhdistyksemme puolesta todettiin ndin suuren korotuksen
merkitsevAn kodinkoneiderr; a
muiden hinnaltaar veihdlsemplen.esineiden tilitysten loppumista. Lakivalioliunra t o1'eaakin em. mietinnossd.zin,ettZi
rdytento6npanomenettelvsse
on hy6dynnettAvei tehokkaar
ryotavaI ja Lietorekniikka.jotKa loisaalta pienenldvzilkus-

tannuksia ia toisaalta mahdollistavat nykyista yksityrskohtaisemmin haksJien iuokilrelun.ValiokuntapitziarAyI en t oonpanomaksu aesi merirKrna maj{susfa, ioka on DWitt:iva erilrt:i maeiri eri suuirius
luokkiiir esitetry.i tarkemmin.
Metsti\rokoneeir tai leikkuupuimurin osamaksutllitvksestA kannettava maksu voisi olla
siis erilainen kuin pohmimurin tai parranaiok6ne-en tililrksestd menevi maksu.
Ulosmilalun kiinleiston ia
mdardalan pakkohuutokaipasta peritteisiin taulukkomaksun lisdksi 5.0OOmarkan
myyntimaksu. Maksu olisi
2. 000 markkaa alu srekisleriin
merkiry'n aluksen. ilma-aluksen, asunto- tai kiinteistoyhtion osakkeen seke kiinnitvskelpoisten ajoneuvojenja rjr6koneidenpakkohu uiokdupast a . M u u n i r t a i m i s t o n .k u t e n
televisioiden, mattoien. hen
kiloau toien. puhelimien r,nrs.
pal<kohuut oliaupasta perittaisiin,nykyiseentapaanva.inrau

taisi asianomistajalta, jolle riKosasiassa on tuomittu maksettavaksi korvausta. Jos maksun periminen ollsi kohtuutonta, asian kdsitelllt ulosottomies voisi yksittziistapauksessa mai:irzifti, ettei maksua
perita.
Oikeus- ja verohallinnon viranomaiser seka slfn l:ijzi- ja
esil u tkin raviranom"alser"olidivat vapaat ulosottomaksuista.
E s i t y s l i i t l w v aI li o n v u o
den lg95 ta io usarvioesityk
seen ja on tarkoitettu kAsilelttlvaiksi sen yhtevdessA. Lakl
tulee voimain dolmen kuukauden kulutlua sen hwAksFnisesta ja vahvistamisesta
eli luultavasti huhtikuun alusta 1995. Ehdotuksen mukarsesli ulosotlomaksut lisddnry'vel arviolla 80 mili. mark.
kaa vuodessa. Vasiaavasti
ulosottomaksuista vapautettu jen asioiden kustannusvarkutus on arvioitu \,'Llositasolla
noin 8O milj. markaksi. josla
e l a t u s a p u j e n m ak s u v a p au s
luKKomaksll olisi 2l milj. marklaa ja velllosottomaksua ei peritrosaata\.ien osalta saamatta
teisi rangaistuksen, mei-rertd- jaavAt estemaksut 34 milj.
misseuraamuksen, uhkasa
markkaa.
kon tai elarusa\,,unreu iint6on panosta. Estemaksua ei perit
I

HEMfi,oTUNNT]KSENT(liNTO
LUOTTOTOIMINNOISSA
Luottomiehet - Kred.itmiinnen n!t. on
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ottrrmc.rrlr kqntaa ghdistglisen jiisenilte
tiihetettiiviiiin
he;kiriituinulciEn
t iiiiiaa
ko skeu rrc,n tied.o teluonnokseen.

l. Luottoalan neuvottelukunta
Luottoalan neuvottelukunta
on Luotromiehet- tireditmain
nen ry:n sazintoien mukainen
elin, jonka tehtdvdnA on altaa
yhdistyksen hallitukselle neuvoja ja asiantuntUalausuntoja
yhdis[zksen toimialaan kuuluvissa asioissa. yhdistyksen
j zisenet oval pwneneel-neuvol telukunnalta esirvsrdher
kilotunnusten kziytroonI iittv-

vlen asioiden tarkentamiseksi
luolonohjau kseen li jttwAne
yksiloinl ii ekiizin:i. Luot iomie
het ry:n jAseninzi on noin 700
eri yrityksiss.i toimivaa henkiloiAsentri.
Luottoalanneuvottelukunta pyltziui tielosuoiavaltuu tetulta henkilotunmiksen kAr,-ttoon liirty.vziaohjausta. Tavtjit
teena..on selkeyl tezi alan kziytaintda, parantaa henkiloiden
oikeusturvaa sekzitehostamalIa yksil<)intiA pyrkiA vrihentA-

m e e n l u o l t o l a p p i o i t ai a I u o tonantoon liittywia ris(ejzi.

2. Perusteluja
Henkllotunnuksen kAttostelLon
kaiyty keskustelua. Yleisestr
asiaa perustellaan silla, ettzi
henkil6tunnuksen kdr,.tostdon
maassamme tullut liian vleinen. Henkilotunnuksen k-a\,ttoon liit ry.vziI unteenomainen
keskuslelu on vaikeu anut
tarkoituksenmukaista luottotoimintoien hoitamista.
Henkllotunnuksen keivtloon yksiloin til eki iiinzi ei lainseiddAnnossaiole kisitvkser me m u kaan mi tzi.ineslatte sil
loln, kun tietoa pyydetri:in luotonmyontamistzi, luotonvalvontaa tai siihen rinnastettavaa tarkoltusta varten. Naiitzi
tarkoituksia varten voimme
hankkia myos henkiloluotto
tieloja.joiden hankinnassa
henkilotunnus on terkein kvQ7

sely-ja yksilointitekue. Tahan
silointitietona nimen, osoitteen
I iirfyenszie'nndkset
luonnollis- sekii arvon tai ammatin lisEiksi
ten henkiloiden osalta lovtv
myos henkilotunnus rekistevAt hen k ilo rek isterilainJrihr i i n s e t a l l e t e t l a v a k s si i l l o i n ,
dzirm6st:i.
kun tietoa tarvitaan luotonH e n k i l o r e k i s te r i l a i n s d d - myonl emista. Iuotonvalvonlaa
dzilnon luottoasioita koskevat
tai muita vastaavia tarkoitukmeArAykset eivat koske ainsia varten. Luotonmy6ntAmimatin ja elinkeinonha{oit lajisellzi tarkoitetaan paitsi varsien loimintaa eike myoskzien naisen rahalainan mydn I Eimisyrityksiin liilet \,jen henkiloitzi, myds luottokauppaa sekri
den henkilorietojen rekisle- luottokauppaan rinnasleltar6lntiei..Kuluvan r,'uoden alusvaa sopimusta.
sa voimaan astuneen kauppaLuolon myon temisend voi
rekisterilain muutoksen iirudaan pitae lokaista sellaista
kaan kaupparekisteriin merosapuolten viiliseksi tarkoltetki I tzivis(zihenkildistA rekistetua raha-awon, hyddykkeen
rlin merkitAAn nimen lisAksi
tai palvelun suoritusten sovithenkiidtietoina henkilotunnus
tua eriaikaisuutta, jossa
ja postiosoite.
- luotonantaja siirtaessadn
Henkilotunnuksen
kziytasial vastapuolen hyodynt66n liittw luotonohiaukscrr
nettavZiksi myonq,y siihen,
kannalta liansalaisteri oikeusettA suoritusjoko osittain tai
turvaa hsaava vaikutus, silld
kokonaan iezi myohemmin
henkil6tunnuksen al.ulla hentapahtuvaksi ja, jossa
kilo voidaanyksiloidzikaikkein
varmimmalla tavanomaiseen
luotonantajalla on viivasty
ja luol o1oikanssakdy'rniseen
misen iapaht uessa velkojar.r
minloihin liit tl,'vzillAI avalla.
oikeus perinteiin.ia oikeusHenkilotunnuksen kAl4on
suojaan.
ohjauksessa painopiste on slyla IiittAA rekistereiden kdy'tLuolonantajallaon oikeustaltodn liitty'vzirin valvontaan.
lettaa henkilotunnus omaan
Asiaa ei ole s14rtzilzlhesffei tunrekisterihse, kunnes kuusi (6)
teenomaisesti.
kuukautta on kulunuI luottoToivoisimme, ettA tietosuosuhteen paatt]'miseste.
javiranomaiset huomloisivat
Luonnollisellahenkilollziei
hen ki lotu nnu ksen poikkeukyksilointitekij
aneivoida pyy'tAzi
sellisen aseman luottotoiminhen kilotunnusta rekisl eriin
noissa omassa asiaan liit tytalletetlavaksi.jos kyseessaei
vassA Liedo t u ksessaan. iolloin
loimialallamme ei aiheutuisi olelu otonmydnt em inen.Asiakassuh I een turvallista hoitaenae tietosuoia-asioisla turmista
varten voidaan lisdksi
hia vezirinkesi-tyksia.
tarvittaessa henkilollisws tarTavoil teenamme on lzihet
tZie yhdisiyksemme iasenille kistaa henkilollisyysddiakirj asta ilman henkildtunnuksen
henkilotunn usten kui1'ltoa kos
tallettamista rekisteriin.
keva selventdvA tieilote. Ks.
Hen k i IorekisterilainsaaLuonnos. Toivomme, elta voi
simme neuvotellaja ra t kaista dihtd koskee yksityisten luonnollisten henkiloiden henkiloasian suhteellisen nopeasti,
silla asia fvdllist,i€iiAsenidm- tietojen kziyttozi. Kun Iuonnollinen henkild ha{oittaa liikeme laillzihetkellapaivirtaijn.
toimintaa, haneen ei voida
kohdistaa her-rkil6rekisterilainLuottomiehet- Kreditmdnnenr.y.
seieicldnnonedell).trZimaeI ietosu oj aa. Ryh ryess€iiiflha-rjoi t Luonnos
lamaan liikeloimintaa henki
Luottomiehet - KreditmAnnerr
1on oletetaan tietdleen, ettA
ry:n jiisenille laheretteveste taloudellista asemaa, sitoutiedotteesta
musten hoi tokykyuija luoteltavuutta tullaan ar-vioimaal
Luotonanrajallaon oikeus pyykokonaisvaltaisesti. Luotorrlziziluotontiakiialta teman 6lantajat pyrkivar kuitenkin
lessa luonnolliiten henkilo yk
huomioimaan liiketoiminnan-

3B

harjoittajan t ielosuojan esimerkiksi henkildtunnuksen
I
kZivton vhtevdessZi.

Luottotietoyhtio Dun & Brandstreet' l 6Soliditet
Ov on iulkais.
sut
ll.l994 Luotioavain
luettelon, joka miiiirittelee
kaikkien kaupparekisteriin
merkittJien suomalaislritysten riskiluokan eli konku rssitodenn2ikdisl'vden.
- Riskiluo-dkaj ako perustuu
Dun & Bradstreetin kehitla
mAAn rating-luokitukseen.
Systeemi keraa jaI]'estelmzillisestir,ritvksen toirnintaa. taustaa, iakiutta ja maksutapaa
koskevaa lietoa, analvsoi tie
dot ia tekee arwion hiottokelpoisuudesta eli yrityksen kyq/sta selviytya liiketoimintaan
liitt!'viste luotoista.
Luottoavain kertoo riskiluo kan lisaiksi yrityksen rekisteritiedot eli virallisen nimen, kotipaikan, rekisterointi\.uoden,
kau pparekisteritu n n uksen ja
ly-tunnuksen. Luettelossa on
my6s y'rityksen yhteystiedot
seke toimintatietoa (toimialatiedot. henkllostdluokat. liikevaihtoluokat).
LisAtietoia: Dun & Bradstreet
Soliditei Oy, toimitusjohtaja
Mats Nybondas
puh. [90) 5272 733.
-
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Luottolinkki-lehti on

MARKKINOINTINUMERO!
Lehden nainos
tulee olemaal
'kpl.
n. I .500
Aineislon viimei-

nen jett6paivAmaArA on
25.03.95 ja ilmestl,.mispaive
mAzirzi28.O4.95.
Katso si\'.u35. MEDIATIEDOT.
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Aina
roiskuu
kun

Aina roiskuu, kun rapataan.
Niinhiin se on. vanha liuseenparsi pitea edelleen paikkan_
sa. Tosin joskus tuntuu, etki
laastilapiota on kisiteltv tieten tahtoen 'Vasemmallh k:idelld". Seuraavassa mu utamia
tositapauksia, arvatenkaan
eivat ole ainutlaatuisia - valitettavasti.

Lue ja ymmflrrfl
tilinavaussopimus

mk:n saldol Tzistiikin puolet
sen jzilkeen kun en simrriiiin en
5O.O0Omk:n lasku oli erziiintynyt ja jeianyt vanhenemaan.
. Kuinkahan mahtaa kiiydii
kiirajeoikeudessa?
Toisessa tapauksessa tilinavaussopimus laadittiin rekis terdimattOman osakevhti6n
"aputoiminimen " nimissa. Leima komeasti alle -ia epeselve
nimikirJ'oil us sitZi varinentamaan. Kuka vastaa tilivelas-

olevassa laivassa. Se oli tarkoitus kunnostaa seuraavaa
Monessa yritykse;sa kafekevatte silmiillApitzien. Tuolteen tilinavaussopimu sta myyloin yritys vaihtfusi toimialaa
tdessii luotolla. Se on tarlidi
ja ryhtyisi teollisuuden identettu tarkoin UiytertivZiksi, sillii
nosmateriaalien kuliet[amivasta sen jdlkeen kun mySii
seen Balliaan ia tuom-aan sielon sopimuksen lukenut'la
te .tiettyje terdstuotteita ja
ymmefldny't voi hiin sen all-e"mitd muuta keksitziain".
k_irjoit uksellaan hyviiksyii.
Pankkiyhtey'tta ei ollut. vain
Yeense myf ri on velvoitettu
pyTkimys erdiiseen, ionka nimi
sl l a erulen carkis tamaan mah_
jdAk66n nyt kertomatra. VielA
dolliset julkiset maksuhiiiriot
ostaja ilmoitti, etta vastaostot
ja hankkimaan suuremmissa
viiittzia,
ette
Seppo
ovat
molempien edun mukaiFi ryIyyi4
K. joka allekirioit ti. Sopimirkluotoissa luottotietolasunto.
sia. Ei tiedetd varmuudella.
sen tekstiin oI Ivkattv Timo
Eres pienenpuoleinen witarkoittiko aikomaansa BaltiK:n nimi ia herikiloti_rnn us.
tys merkitsi ostaia-koht;an
ankauppaa vai ettd mwiA osEhkdpa veijekset sopivat asikaksi eri nimed ia-allekirioitti
taisi. Sopimuksen vakir-udetpziAiee maksopim uksen pel kalla neni<ilo- an, ettd varaton -kiriiiillA
kohdassa merkin td ioka taDasumieheksi. No,
nimellei. Toisen yritvksen Lytauksessa oli.
vataan.
tunnus oli kirjoitettu sopimukMyfiii tarkisti Asiakastieseen. joten mj4de peeitteli sen
dosta maksuh;iiri6 t ia koska
Hdiriiittdmvrrs
ruotloaslaltl{aaI<seen.
niita eiollut, m6i (antoil kympTavan mukaan luottotietopitonnin tava-rat. Sinne uppoer
ote
takuu
lausunto oli hankittu ia saatu
sivat kuin hohtimet kaivo-ol.
Saksa-laisen tzismd't'tisestipilennen sopimuksen telioa. Sitd
Myyjiit kautta maan voinekun tarkasti taytetty tilinavaei myl4'a joko lukenut taikka
vat
listata tapauksia, ioissa
ussopimus voi kertoa luotto1'rnmtirt.anyt. Paiaosakkaalla oli
luotonvalvonta karh uinl korkelvottomuudesta, jos myyiAltuore julkinen maksuhiiirid.
kolaskuin I'nnEimuulla pahanlii on aikaa ia halul luke6-se.
ruotto$_lositus piti pienehkda
suopaisuudella on karkoitraYmmiirryskE rin ei olisi pahittavaraluottoa mahdollisena
nut
hjrvekatteisia asiakkaita
teeksi eikri tllinptliit<iksiA ollut kiiyikiajoiksi.
Mutta se onkin io
Ostaja kertoi lomakkeella
tettevisse. Ostaialle mv6nneittoinen iuttu...
osoitteekseen satamakaupunUin hakemansa 3O.O00 margin poste restanten ia lis?fiekan limiitti ja myy'tiin 90.O00 tona toimivansa
sitamassa
I

LPT

Perintdyhtiht
Toivottavat
menestystd
vuodelleI ggs
Lp-T,yritysta.kimlehetoy
' g,:EE;EaiJ,',1y,SfW
Lakimiestenperin+-Forum oy
l3:-€E'i3u:?"!,!o'3i3ff9t"
gftilg:,t";th[ii!1,,8;1,
LPT Lakimiesten perintebimisto oy
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Luottomiehet- Kreditmdnnen
ry
T995 -

-IIALLITUSV.
Puheeniohtaia
olli Ki'iele
markkinointijohtaja
Tietoperintzi Oy
Ratapihaltie 1 I
OO52O HELSINKI
puh. (9O) r5 631
Varapuheenjohtaja
Helena Pahlman
markkinoinflpaailikko
Suomen Asiakastieto Oy
Tlopajakatu 1O
OO58O HELSINKI
puh. (9o) 148 861
Sihteeri
Veiio Laakso
apulaisluottopealikko
Luottokunta
Heikkileintle lO
OO2TOHELSINKI
puh. (9O)69 64r
Rahastonhoitaia
Anne Bjiirk
luotonvalvoia
Oy Kontino'Ab
Etelziranta I0
OOT3OHEISINKI
puh. (9O)131 101
Kerhomestari
Jouni Suominen
mygrflpAeillikko
Dun & Bradstreet
Soliditet Oy
Sinimzientie 14 C
02630 ESPOO
puh. (90) 527 236I
Varsinaiset jAsenet:
Kai Palm6n
luottopriAllikko
Scansped Oy
PL 498
OOIOI HEISINKI
puh. (90) 77 75r
Jyrki Pekkala
asianaj aj a
Asianaj otoimisto
Jyrki Pekka-la
Mechelininkatu 15 B
OOTOOHEI.SINKI
puh. (90) 446 500
Yrjii Stenberg
talouspeidllikko
Oy Hobby HaIl Ab
Hzimeentie 157
00560 HEISINKI
puh. {90) 777 6rr
40

Gun Stjernberg
perintAsihteeri
Vakuutusosakeyhtio
Garantia
Olavinkatu I B
OOIOO HELSINKI
puh. [90) 15 I5r

Mikko Parjanne
toimitusjohtaja
Suomen Asiakastieto Oy
Veikko Semi
Risto Suviala
toimitusjohtaja
Erapaiva Oy

TILINTARKASTA,IAT
Harriet Ahrenberg
luoronvatvo-la
ABB Service Oy

TOIMIKUNNAT

Pekka Tiilikainen
talouspeizillikko
Valtameri Oy

Prrhecninhf

VARATILINTARKAS'TA.IAT
Hannu Markkanen
talousjohtaja
Helsingin I(TK Oy

aia

Timo Miiki
varatoimitusj ohtaj a
Perimistoimisto Contalt Oy
PL20
20lOI TURKU
puh. (921) 270 000
Jasenet:
Reijo Aarnio
hallintopZiAllikko
Suomen Asiakastieto Oy

Marja Viinikka
luottopzizillikko
Neste Oy

LUOTTOALAN
NETIVOTTELUKUNTA
Puheeniohtaia
Olli IfirieH "
markkinointijohtaja
Tietoperintai Oy
Ratapihantie I I
OO52O HEI-SINKI
puh. (9o) 15 631

Pirjo Ahola
varatuoman
Intrum Justitia Oy
Kari Heiskanen
luottopriiillikk6
Kesko Oy
Visa Koskiahde
aluepAziLllikko
Kalsallisrahoitus

Oy

Jyrki Lindstriim
j ohtaj a
TietoperintA Oy

Jesenet:
Tom-G. Ahlroos
Osastopa: hkko
SLO Oy

Juha PerEilti
lakimies
Postipankki Oy

Lassi Kantola
pankinjohtaja
Suomen Yhdyspankki Oy
Pertti Larva
luottopa: ikko
Saloma Osakeyhtio
Seija Lehtonen
talousjohtaja
Perheauto Oy
Kari Mdkikerki
luottopAAllikk6
Kaukomarkkinat

Lakitoimikunta:

Oy

Anna-Maija Urpelainen
osastopAiillikko
Oy Teboil Ab
Koulutustoimikunta:
Puheenjohtaja
Gun Stjernberg
perinesihteeri
Vakuutusosakeyhtid
Garantia
Olavinkatu I B
OO1OOHELSINKI
puh. (9O)15 151

Jdsenet:
Satu Henttonen
osastopririllikko
Tietoperinte Oy

Jiisenet:

Raimo .Iiirvisalo
yhteyspeidllikk6
Suomen
Luottotieto-osuuskunta

Helena Lajunen
luottotietokonsultti
Dun & Bradstreet
Soliditet Oy

Veijo Laakso
apulaisluottopadlhkk6
Luottokunta

Virpl Laaksonen
sihteeri
Intrum Justitia Oy

Eero Seppii
luottopeiiillikk<i
Asva Oy

Mika Linna
lakimies
Perimistoimisto

Risto Suviala
toinitusiohtaiaErnpeilvd Oy

Mats Nybondas
toimitusiohtaia
Dun & Brads-treet
Soliditet Oy

Pasi Randen
perintesihteeri
Intrum Justitia

Yrjii Stenberg
talousp:iriJlikkd
Oy Hobby Hall Ab

Siru Syrjiilii
osastopedflikko
Oy Valitut Palat-Reader's
Digest Ab

Luottolinkin
toimitusneuvosto:

Jorma Tiihtlnen,
lehden taittaja
toimitusjohtaja, AD
Mainosatelj ee Trihtinen Ky

Illkomaantolmikunta:
Puheeniohtaia
Thomas Feddoroff
toimitusjohtaja
Intmm Justitia OV
Pasilanraitio 5
OO24O HEI,SINKI
Puh. (90) L44O55
Jdsenet:
Petri Carp6n
luottopririllikko
Luottokunta

LUOTTOMIEHET KREDITITIAIiINEN ry

Jukka Marttila
luottopizillikkd
Enso-Gutzeit Oy

Contant O.'

Peatoimittaia
Mikko Kalfankari
luottotietotutkiia
Suomen
Luottotieto -osuuskunta
Liikkisepiinkuia 2 A

Art Rajala
toimitusj ohtaja
Balance-Consulting Oy

Oy

02600 EsPo6
Pun.(90)6137rl
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LUOTTOMIEHET KREDNMANNEN Ty
Hal lituksen kokouksessa
1.2.lO. 1994 hyvdks5rtyt uudet
Jasenet

LUOTTOMIEHST KREDITMA}INEN rv
Hallituksen kokouksessa
3.I f . f994 hyveiksyt5rtuudet
Jasenet

Suuronen Ari Tapani
perinteikaisittelijzi
I{reditstpning Oy
Vilhowuorenkatu 12 B
OO58OHEISINKI

Randen Pasl Antero
perintiisihteeri
Intrum Justitia Oy
Pasilanraitio 5
OO24O HEISINKI

Linna Mika Jaakko Hermanni
pakimies
Contant Oy
Aurakatu 8
2OTOO TURKU

Kouhl Martti Olavi
jaostopa{ilikkd
Oy Shell Ab
PL 16
OI3OT VANTAA

Llndroos Jyrki Kalevi
puottopAiillikk6
Oy Huolintakeskus Ab
Metsziliintie 2
00620 HEISINKI

Adams Mike Peter
toimitusiohtaia
Kredi tstyrnine Ov
PL 53
OO5O1 HEISINKI
Karjalainen Mervl Marita
perintekAsittehi a
"Ov
lfteditstyrnine
PL53
OO5O1 HEISINKI

Saarlo Eija Inkert
talouspaAllikkd
Valmet Traktori Oy
442OO SUOI-AHTI
Virtala Sirpa Anneli
luotonvalvoia
Oy Philips Ab
PL75
02631 ESPOO
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