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PL 891, 00101Helsinki

Luottomiehet ry
S\? Hkt Rautatientorl.208918 73866
PainoekspertOy, Helsinki
Kiloittajien lehdesse esittemat mielipiteet ovat heidan omiaan eivatka siten
valttamatt:i edusta yhdistyksen kantaa.
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ELAIT'IAAKASVUN
I(ESKELI,A
Kuka meiste olisi uskonut pari \,rrotta sitten millaiseen nousukierteeseen"Oy Suomi Ab:n" talous nousee. Suomen kansantalouden kaslrr on kiiht).nyt kuluvan \,.uoden aikana nopeim-viirne
milleen sitten r,rroden t-989. Bruttokansantuote nousi
o/o.
r.uoden vastaavasta ajankohdasta 6,3
Nousun vetojuhtana on toiminut teollisuustuotanto, jonka
kasm on ollut kuluvana luonna lehes 17 % suurempi veiratuna viime \'.uoteen.Teollisuuden voimakkaasta kasVusta huolimatta investointien meara on pys]myt matalana. Seurauksena
matalasta investointiasteesta on ollut konekannan keski-ian
nousu ja joillakin toimialoilla tuotantokapasiteetin puute.
Talouden nousun ajankohtaa voidaan pitaa toisaalta naulan kantaan osuneena, ios aiattelemme esimerkiksi niite muutoksia. joita on tehty kiijanpitolakiin tai niita muutoksia, joita
on tulossa osakeyhtiolakiin.
Talouden nousun ajankohta sattui myds h]'vin yhteen
paeomaverotuksen uudistukSen kanssa. Tdmdn hetkinen paa
omaverotus ja sen mataluus on osaltaan innostanut yhtiditii
tekemden h'-via tuloksia. Suomessa on talle hetkeUa OECDmaiden alhaisin osinkotulojen verotus. LisAksi osakeyhtidn ja
osakkaan valinen kaksinke;tainen verotus on kokondan oois
ieitu yhtidveron h)'v'itysjai
rjeslelmrille. eli kayrannossii kun
yhtio on maksanut voitostaan veron, niin osakkaat saavat
osinkonsa veroitta.
Tame matala peeomaverotus on kiihdyttanyt monien henkiloyhtididen muuttumista osakeyhtiijiksi. Tastd on taas ollut
seurauksena se ettd monet pienet ja keskisuuret yhtiot ovat
laittaneet omat peiiomansa kuntoo-n. Osakeyhtitjk3i muuttamisessa on luotonantaiien kannalta ollut ainakin se hyvd puoli,
ertai tilinpdaroksen juikaisuvelvollisuus koskee kayiAn;ossai
yhe useampia yhtiijita.
Taytyy vain toivoa nousukauden jatkumista niin pitkAen,
etta saamme ytrticiiden sek2ikansantalouden taseet taas eurokuntoon ja ettei lama taas kerran yllettden lamaannuta meite.
Suomessa suuri on kaunista aivan samalla tavalla kurn
Amerikassakin. Suuruuden ihannointi on iskenl.t pankkr-,
rahoitus- ja luottotietoalaan. Kesen aikana olemme nahneet
kuinka suurista kasvaa toimialoj ensa markkinaj atteje Suomen
mittapuun mukaan. Olemme saaneet naiille kolmelle toimialalle todella merkittzivet tekiiat. Valinta asiakkaiden kannalta on
tehty todella helooksi.
Taytyy vain tbivoa, etta tame suurisuuntainen toiminta ia
valinnanvaran karsiminen tuottaa site toivottua tulosta. ettei
key niinkuin aikanaan makkaratehdasfuusioissa. Isolta oli
loppujen lopuksi mennd henki siina leikissa, kun pienemmet
soivAt siita sii\,-uia.
Mikko Kallankari
Paatoimittaja

o

Varatoimitusjohtaja Timo Miiki
Perimistoimisto Contant Oy

Kuinka
viivdstyskorko
muuttui?
Viime maaliskuussa tehtiin
k o r k o l ak i i n m u u l o k s i aj a l i s a yksia, jotka tulivat voimaan
f .5.1995. Julkisuudessa kerrottiin ennen lain voimaan tuloa. ellei viivdslyskorkovoisi
olla toukokuun alun ja vuoden lopu n vtililld enempaaikuin
I6 prosenttia. Lehdistijn lis?iksi erj jarjestdt oval tiedotteis
saan kasitelleet asiaa; kauppakamarien j ?isentiedotteessa
kesdkuulta on mm. maininta,
etta viivestyskorko on toukokuun alusta 13 prosenttia. Uul i s o i n l io n o l l ut e p d t a r k k a a .
Uusi viivastyskorko korvaa
alkaisemman kiintean 16 prosentin viivestyskoron. Suomen
Pankki vahvistaa viivastyskoron viitekoron kullekin kalenterivuodelle edellisen luoden
jakmarraskuussa peizittl.wein
son paivlttalsten kolmen kuukauden markkinakorkojen
vuosikeskiarvon perusteella.
Viitekorko seuraa nAin markkinakoron kehitysta ja vaihtuu \,'uosittain. Ensimmaisellai kerralla viilekorko vahvis
tettlin 31.3. 1995 tilanteen mukalsena vapusta kuluvan vuoden loppuun.
Sopimusvapaus on kuitenkin edelleen pddsddntii ja
senkh jalkeen tulee vakiintunut kauppatapa ennen korkolain saantelyii. Tahdonvaltaisuu I Ia koskevasrakorkolain
2 S:stii kumottiin vain 3 momentti, joka koski pankkien
cri+\7iae eF,m. '

Liikeydtysten vahslssa suhteissa peritaan siis vapun jalkeenkin 16 prosenttia korkejos siiampaa viivdstyskoroa.
td.on osapuolten kesken sovittu tai vakiintunut k2iytiintt)
sellaista edellyttiizi.
Jos luotolle maksettavasta
korosta on sovittu, viivastyskoron Viitekorkona
k a y t e t e dn
so\rittua korkoa. ViivAstyskor4

ko on 4 prosenttiyksikkozi sovittua korkoa korkeamDi. mutta se ei tassakaiin taoAuksessa saa ylittaa Suomen Pankin
vatrvistamaa viitekorkoa
enempaakuin 1Oprosenttiyksikkiiti. Kun viitekorko on vapusta Vuoden loppuun 6 prosenttia, osuu viivastvskoron
-vanhan
yliiraja samaan kuin
I a i n m u k a i n e nk i i n l e ev i i v a s tvskorko
e1i 16 nrosenttiin.
^ei
Jos velasta
ole sovittu
sa man pe rusfeen mukaan kut n
maksettavaksi korkoa, velallisen on maksun viivastvesse ennen erapatDaa."
Ongelmia ei s)'nny silloin.
ma ksettavaviiviisrymeel
le-maakun osapuolten kesken on soralle !.uotuista viiviistyskorkoa,
joka ylittaa 7 prosenttiyksikollii
vittu vain rahoituskorosta. Viikulloinkin voimassa olevan vdstyskoron mAiir2iytyminen
on talloin selvaii. Samoin on
Suomen Pankin vahvistaman
tilanne silloin, kun korosta ei
viitekoron. Tavaraiuoton vlei
ole sovittu mitaein. Mutta mikii
nen viivastyskorko on siis nyt
on kuluttajan viivastyskoron
13 prosenttia.
katto silloin. kun sitournukKorkolain2S:n2moment
tia ei muutettu. vaikka siinai sessa on maeritelty sekA rahoitus- ettd viiviistyskorko?
v i i l a t a a n4 S : ? i i i ni .o k a u u d i s
Ku n elinkeinonharjoittaj an
tui kokonaan.NEiinollen 2 S:n
ja kuluttajan valisesse sopisisaltokin itse asiassa muutmuksessa on viivastyskoron
tui. Asunnon ostoon tai vuokosaltaaseLet
tu ylaraja.on kayraukseen taikka muun kulurannossaesiinlynyt epe[ieroitushyiidykkeen hankintaan
su utta siita, tarkoittaako viir.liittyvii sitoumus on tehotaus 4 S:aan sen I vai 3 moton siltii osin kuin kuluttaja
mentin maarittelemea korkoa.
olisi velvollinen maksamaan
MoneI ovat tulkinneet siieinenemmiin viivdstyskorkoa
n6sta niin. ette sovittu viiviiskuin 4-11 S:ssii sAddetddn.
tyskorko voi o1la enhtaan 13
Vanhan lain aikanakin voiDrosenttia. Mm. Luottokulrrarr
tiin myds kuluttajalta periii yli
16 prosentin korkoa viivestys- u usissalilisoDimuksissaesiinajalra. jos velalle eriipaiviid tyy tii mii a lempiprosenr I im;ara. Auto-ia konekauDassaser,a
edeltaneelta ajalta maksettava korko oli korkeamDi.Ndin kodlnko"nekaupassa on -.c,r
sliaan varsin \'leisesr:{d\':r s
estettiin se, ettei velallinen
hydl).nyt maksun vii\,yttami- s d l o m a kk e i t a i. o i s - ar . r : i i : r . r van rahoituskoron ^Is.tksi on
sesta. Tam2i periaate on sailyedelleenkd1'tossal6 prosen
tetty, sil1auuden 4 S:n 4 motin viivastvskorko.\'oidaanko
mentti on sama kuin vanhan 4
tdtd -l S:n I rnomentlnraam n
S:n 2 momentti; "Mitloin 7 mo
merutn mukaan mciarauLuL'a m a n t u \ a a H c , r l i o a .l o K a s l l s
uiil'cisruskorkoon atempi liuin s a t t u m a l t a t d l l d h e t k e l l z i v a s taa r anhan laln aikaisra kiinueLaILeertipcitutio edeltane elta
ajalta maksettaua korlco. t'tL- L e . 1 d \ ' r \ . a s t \ - 5 k o r k o a . D e r i a
k u I u t LaialLa?kuinka Luomioisucistyskorkoa on moksettato

tuln korkovaatimukseen suhtautuu, kun sen tulee viran
Duolestatutkia. ettei kulutta.jaltaperita lain sallimaaylinta
korkoa korkeamoaa korkoa ?
Asialla on merkilysla myos
vapaaehtoisessaperinnassa.
koska H]'va perintatapa kuluttajaperhnassa kieltaa ennen oikeustolmien aloittamista vaatimastakuluttaialta korkeamoaa korkoa kuin laissa
on mAeriteltv.
Oikea lain soveltaminen
muotouluu aikaa mydten oikeuskiiltiinndss:i. Vastauksen
saaminen tate kautla voi kuitenkin kestea vuosia. Sen
vuoksi ei ole vailla merkityste
se yhteisymmarrys, johon
eraet ehnkeinoelSmzinkeskeislen jerjesrojen edustajat paesivtit 15.6.1995 KeskuskauDpakamarissa jerjestetyssa taDaamisessa.Kokouksessakataottiin, etta 4 S:n 3 momentti
soveltuu vain tapauksiin, joissa luottoaian korosta ei o1e
mitean soplmusta. Jos sen sijaan osapuolten kesken on
sovlttu rahoituskorosta. ol-

koonpa se 4 prosenttia tai
sitAkin pienempi, voidaan tehokkaasti sopia myiis viivdstyskorosta, joka nyt voimassa olevan viitekoron mukaan
voi olla 16 prosenttia myiis
kuluttaj alta. Ellei rahoituskorosta ole sovittu, ei kuluttaia
ole velvollinen maksamaan I3
prosenttia korkeampaa viivestyskorkoa, vaikka han olisi siihen sitoutunutkin.
Toinen erilaisia tulkintoia
aiheuttanut kysymys liitrlT
korkolain muuttamista tarkoittavan lain voimaanDanosaainnoksesseesiintyvtiAn sidesanaan: "Ennen tdmdn IaIn
Doimaantulo o annettuun sitou muks een ko ro n mok s omi,se sta
JA toman lain uotmoon tullessa DitDdstAneenci olleeseen
maksuun soDeLleLaantdmdn
Iain Doimaan tullessa Doimo,ssa oLletta scicinnciksrci.
" Ereiden rahoitusvh tioiden Diirissai
ja myos ioiltenkin ministerioiden yksitt:iisten virkamiesten
taholla on vanhan lain soveltamisen katsottu edellytteven,
etta niin soDimus kuin viivas-

tvminenkin aioittuvat ennen
l .D.l vvc. Loe a malnrtussa
liike-elAmiin jiirjestdjen tapaamisessa 15.6.1995 Deestiin
myos tasta kysl'rnyks-estii yhteiseen kasitykseen:
AikaisemDia korkolain
sdennOksiesovelletaansaataviin, jotka ovat eraant''neet
ennen 1.5.1995. Vanha laki
koskee my6s sopimuksia, jotka on tehty ennen viime vappua ja jolssa on sovittu koron
maksamisesta. Niimti sooimukset koron maksamiseSta
ovat petevie, vaikka niihin liittyvat saatavat eraantyisivat
!'uonna 2OOO.
Ellei koron maksamisesta ole sopimusta ja
saatava viivast]ry I .5. f995jelkeen, noudatetaan uutta lakia
ja taman vuoden loppuun 13
prosentin viivastyskorkoa.
Uutta lakia sovelletaanmvos
1.5. 1995 iiilkeen annettuuri srtoumuks-eenkoron maksamisesta.
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Luottomiehet ry:n ia Markkinointi-instituutin kehittama
luottoalankoulutusohielma

LUOTTOTT]TKINTO
Kenelle tarkoitettu
Tutkinto on tarkoitettu luotonvalvontaa ja perintili hoitayille
ja telaisiin tehteviin aikoville
seki myos niille, iotka tarvitsevat tyossidn luottoalan tietoia.

Koulutusohjelman
sisalto ja rakenne
Koulutusohrelman suofittaminen kesteayhden luoden. Tutkinto koostuu kahdestaohiatusta etaisopiskelu.iaksostaja 7
seminaaripeiveste,iotka siseltiivit luentoja, harioituksia ta tentit.

JOHDANTOPAIVA
1. koulutustakso
ohiattua eLiisopiskelua 6 kk
. kirjanpito (yapaaehtoinen)
. yrityksen luottotoiminta
. yrityksenluottokelpoisuus
. maksutavat
. rahoitusmuodot
. luotiokaupan oikeudellinen
seantely

Opiskelu toteutetaanmonimuotokoulutuksena yhteistyossl
Luottomiehet n':n kanssa.Luottomiehet rv mlontaa tutkinnon
suorittaneille oikeuden keltda
LTs-lyhennetta nimense yhteydessi.

Tilaa esite

SEMINAARIPAIVAT 3 PV

(9O)2410277

tai faksila (90) 247 4794, myds
iltaisin. Lisatietoja luottotutkinnosta p,Jlt. (9O) 473 6l/
Mervi Ahoketo tai Tuula MikolaLahnalarnmi.

Hakeutuminen

2. koulutusiakso
ohjattua etaisopiskelua 6 kk
. vakuudet
. yrityksen korkopolitiikka
. perintemenetelmet
. ulosotto ja konkurssi
. r.uorovaikutus ja yiestinta

HakuaikapaatryTI 5.10.1995.
Opiskelualkaamarraskuussa.

SEMINAARIPATVAT3 pv

ilmmr,m*

Opetushallitukser
valvomaammarillinenerikoisoppilaitos
Tddldntullinlatu6, 00250Helsinli puh. (90) ,17361.
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320.000
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IT
Y uonna 1992 meidiit kutsuttiin Gdteborgiin. Talousalueella
tarvittiin suurten volyymien Tehokasta, Luotettavaa ja
Joustavaa perintliorganisaatiota. Otimme haasteen vastaan,
Yuonna 1993 lunastimme odotukset ja joukkoomme liittyiver
Helsinki ja Kiiiipenhamina. Uuden ajan tliydellinen, pohjoismainen perintHkonserni oli valmis. Vuonna 1994 vastaanotimme
320.000 uutta toimeksiantoa.
Kaikki edellii esitetty on toteutettu tavalla, jota toimeksiantajamme kiittavet ja josta me olemme ylpeitii.
Toimeksiantajamme eivdt maksa vapaaehtoisesta perinnisti.

Kreditstyrning Oy
Vilhonvuorenkatu 12 B, PL 53, 00501 Helsinki
Puh. (90) 7739 5390, Fax. (90) 739 863

PALSTA
Perintfl on iloinen asia
Terveyskeskusmaksut

rintdvdlineen poistaen samalla silta viela
turhan kankeuden. Perinta on iloinen asia.

Terveyskeskusmaksuja jeteteen Helsingin Sanomien mukaan maksamatta miljoonien arvosta. Terveyskeskuskdl'nnin
maksulappu annetaan yleensEiasiakkaalle mukaan, jolloin lasku on helppo unohtaa. Asiakkaat kierttivdt maksua varattomuuttaan tai tahallaan. Osa asiakkaista
heitttiiikin laskun roskiin, koska he tieteiviit, ettei niitd sen ihmeemmin karhuta.
Tampereen kaupungin tilintarkastajat ovat
jo kevadllii pitdneet epZioikeudenmukaisena maksun vaatimista asiakkailta, ios
maksamatta jdttaneil tA sita ei edes teh6kkaasti perita. T2tm2i ongelma koskettaa
jokaistd veronmaksajaa ja me luottomiehet tiedZimme lukuisia ratkaisuia onqelmaan. Enae puuttuu vain rohkda -ia rjrhdikiis kunnallinen pddtriksenteko.
Perinta on iloinen asia.

"Tratta on (melkein) kuollut,
eliikiiiin tritta".
Suomen Asiakastieto Oy toimi puolestaan
ryhdikkeiiisti ja aloitteellisesti vastaamalla perintAlain mycitzitulevan tratan viranomaisprotestoinnin kiellon asettamaan
haasteeseen. Uusi menettely, jossa tratta
protestoidaan suoraan Asiakastiedossa,
seilyttaa tehokkaan yrityssaatavien pe-

Vieli ilmaisesta perinndstd
Ilmaista perintaa, kuten ilmaista lounastakaan, ei ole olemassa. Sen maksaa aina
joku: toimeksiantaja, velallinen tai perintZiyhtirin konkurssipesiin velkojat. Nzim:i
konkurssipesdn velkojat ovat valitettavan
usein perintayhtidn entisia toimeksiantajia, joille on jaanyt enemman tai v:ihemmiin perittyjii saatavia tilittamatta.
Viimeksi kuluneen neljein r,rroden aikana
on yksi keskisuuri perint?itoimisto mennyt
konkurssiin ja toinen keskisuuri toimisto
aiettu muutoin varattomana alas. Tzilki
hetkefla on keynnisse kolmannen keskisuuren perinttitoimiston konkurssihakemuksen-kdsittely. Lopettaneista tai konkurssiin ajautuneista pienistd perintatoimistoista en ole pitd.nvt lukua. Konkurssi
on yleensti seura^usliiln suurista menoista tai liian pienista tuloista. Liian pienet
tulot taas johtunevat vri:iriistti hinnoittelusta.

Perintd on iloinen
(ei ilmainen) asia.

Olli Kiveld
puheenjohtaja

L

Reijo Aarnio
Suomen Asiakastieto Oy

IruDISTTIIIS,
Tffi
Vuosisadan
uudistus

Kritiikkii

Epziselvzidon ollut viranomaisten rooli protestoinnissa. Teta,
Kuluva vuosi on kaksinkertaikuten orotestointien iulkaisenen juhla!,uosi. Tietoja erilai mista 6n aika aioin iiulkisu.-,sista protesloinneista on jul'v'uotta.
kaistu 90
eli !'uodesta dessa kritisoitu. kevt-:inniin on
esitetty vaarantavan velaliis1905. Kauppalehti hankki
ten oikeussuoiaa mahdolhsomistukseensa Drotestilistan
tamalla valtetyllii tavalla trajulkaisoikeuden vuonna t 915,
tan vaarinkavtto.
qrotta
eli 80
sitten. Nama toiYleensd dsitetvn kririikln
ja
minnot
tuotteet ovat peruskohdalla on myds i/aadittu yriratkaisuiltaan olleet sitten lelysten tietosuojanparantamishes muuttumattomia noista
ta
ia henkiloiden "intimiteettiaioista
lahtlen.
subian" huomioimista.
Nyt protestointitoimintaja
Toisaalta mm. Julkisen sasiihen perustuva tietojen julnan neuvosto on toistuvasti
kaiseminen on kokemassa hisloriansasu urin(a u udistusta. asettunut sille kannalle, etta
protestointitietoj enjulkaiseminen on ollut Derusteltua.
Tapaoikeutta
KahdeksankymmentiiluTratta on usein m2ieiriteltyaset- Vun puolessa valissa toteutetteeksi, josta puuttuu velallitiin kulu ttaiarrsuoialainuudissen h)'vaks''nta. Tiillainen ase- tus, jossa kielleitiin tratan
te on sitten lahetetty velalliselkiiytto kuluttaj asaamisten pele tarkoituksessa saada velalrinnassa. Tosin Dankit olivat
liselta vapaaehtoinen maksu.
jo vuonna I98l alkaneet soVelallinen saalroi myos lziy- veltaasopimaansakziytdnroe.
d e n t e e u s e i n v e k s e l i l o m a k - jonka mukaan ne eivar enaa
keelle laaditun traran allekir- ottaneet kuluttajiin kohdistujoituksellaan, jolloin tratta
via pro tesloi nti toimeksian toja
ikaan kuin olisi muuttunut
vastaan. Tuolloisessa hallitukvekseliksi.
sen esityksessa tratta maariKoska erAiintrmeet veks elit
teltiln muuten velalliselle esiprolestoidaan.aiettiin protes- tetyksi julkiseksi kehotuksektointikaytentoa soveltaamyos
si maksaa eraantvnvt
ve1ka.
'iviahti
trattoihin. On kuitenkin huoVuonna l99I
tunmattava, ette koska tratalla ei
nettu lakimies Reiiro Lunden
ole saamisoikeudellista mereduskunnan oikeusasiamiekistysta, ei sen protestoinnilhelle leihettiimassaan kantelakaan o1e oikeudellista merlussa vaatien t:ila ryhtymean
kitystaiollut. Tratan vaikutu ktoimenpitelsiin trattojen proset liitt]'vatkin viranomaisen
testoinnin taydelliseksi kieltetoimittaman Drotestoinnin iulmiseksi. Oikeusasiamies tokisuusvaikutukseen ia tiedon
tesikin. ette tilanne on epeTlTioutumiseen luottoti-etorekrsdyttiivasti jarjestelly ja erta
tereihin.
asia Ditaisi koriata lainsaadiintiStoimenoi[ein. Tratan
kel'tto otettiinkin eritviskoh-
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daksi asetetun perinl€ilakityoryhmen toimeksiannossa.

Numerotietoja
Perintalakityoryhmasse istuneet elinkeinoelam:in edustajat ryhtyivat selvittameen tratan kiiyttdii. Teman tyijn tuloksena esitettiin arvio, ettd
\,'uositlain trattaa keytetaan
3OO.OOO-4OO.OOO:ssa
taoauksessa. Arviota on ehka ;idettavii korkeana. Selvea kuitenkin on. etre trartaa ka).leraan
oalion.
- "Tratan
tehon on arvioitu
liikkuneen 70-95 %:n viili11A.
Se on mycis suhteelllsen edullinen perintdkeino. Ellei velallinen ble maksanut trattauskuluja, on velkoja joutunut
suorittamaan asiamiesDankilleen ehkii muutaman satasen
korvauksen. Lisdksi valtlo on
perinlt julkisen notaarin suorittamasta Drotestoinnlsta I OO
markkaa.
Tu omio istu inl aito s on
kamppaillut velkomusasioiden
lyoryTl alla. Jos siis trattaus
loppuisi, voisi se pahimmillaan
aiheuttaa tuomioistuinten lopullisen ruuhkautumisen!

Perintilakityiiryhmii
Perintelakityiiryhma sai tehttivdkseen oohtia keinoia kieltaa tralan kavttd. Telloin koh
dattiin ylliittdvaongelma- miten voidaankieltaaasia.ioraei
lainseadanto edes tunn6.
Ty<lryhmA jiirjesti kuulemistilaisuuden syyskuussa
I994. Tuossa tilaisuudessa
Helsingin kihlakunnan rekisteritoimiston julkinen notaari
Olli-Pekka Siro esitti tvorvh-

male mm. seuraavia nakemyksiA:
- kun pankki hakee protestia,
luotetaan siihen, ette sejulkisen valvonnan alaisena
luottolaitoksena on huolehtinut protestointiuhan tiedottamisesta velalliselle,
- julkinen notaari ei selvita
saatavan oikeellisuutta,
- julkinen notaari ilmoittaa
protestoinnista velalliselle.
Ilmoituksessa on mycis ohjeet ja yhteystiedot mahdollisten huomautusten tekemista varten,
- jarjestelme on hyvin tunnettu. eike siihen ole liittynyt ongelmia,
- julkisten notaarien tehtavane on lain mukaan antaa
todistuksia erilaisisra asioista ja asiakirjoista.
Tilaisuudessa kuultiin myds
tiimiin artikkelin ki{ oittajaa:

Uusi tartta, uusi
n{kemys
Kuten tunnettua, tratalla on
lu kemattomia maaritelmia.
Meiden omaksumammemadritelme nojaa sille, etta tratta

on iulkisuusuhkainen - uhka
voi- toteutua iulkaisuissa ial
tai luottorieto-iariestelmiiss?kehotus maksaa erAantyn)'t
saatava. Protestointi ouolestaan on todistus siita, etlatuoliainen maksukehotus on esitetty.
Uutta nakemvsta ia analoqiaa voidaan hakea iriiste vrianomaismAzirayksista, i oiden
nojalla ju lkisurisuhkaiSuutta
edustavaan luottotietojerjestelmaan voidaan tallettaa tietoia kulutusluotoista aiheutuneistamaksun laiminlyonneiste. Tietosuoialautakunnan
27.2.1995 Siomen Asiakastieto Ov:lle antama luoa ko.
perusuerolen ralreTTamlseen
tuu pitkalti ajatukselle, ettii
velallinen saa etuketeen tietoonsa maksun laiminlytjntinsii seuraukset. Rekisteroinniste on sen taDahduttua mvos
ilmoitettava vlelalliselle.Virlnomaisten maerittama jiirjestelma muistuttaa itse asiassa
melkoisessa maarin trattauskaytantoe. Joudutaan siis kysymaain, onko mitaen mielta
sille. etta y ksi tyishenkild I olisivat maksuhairiotilanteissa
julkisuuden kannalta yrityksid.huonommassa asemassa.
Luottotietotoiminnassa on
lisaksi aina keratty tietoja
maksuviiveistaja muista maksutapaa kuvaavista seikolsta.

Mietintii: korvaava
jdrjestelmd
Perintelakity6ryhmajatti mie
tintonsa Derintalaiksi tammikuussa t6nii monna. Mietrnniin mukaan: "tratan maksamisesta kieltaytymista ei saa
selvittiiii julkisella toimituksella (protestilla)". Toisin sanottuna tydryhmA asettui sille
kannalle, ettei viranomainen
voi toimia trattojen osalta protestoivana tahona.
Tyoryhmenmietintoonk iriat tiin kuitenkin elinkeinoelamtin tarpeiden kannalta olennainen kannanotto: "Pykeil:i ei
esta maksu vaatimuksen nimittamista edelleen trataksi
eik:i raioita sen kayt laimistd
D e r i n t e k e i n o n a .E s t e t t e e i
mydskiiiin ole sille, etta tratan
maksamisen laiminlydnti todetaan mui lla kuin viranomaisen loimenpiteilleja ette tuillainen yksityinen protesti julkistetaan. "
Edelld sanotun nojalla on
nyttemmin maahamme luotu
viranomaisDrotestoinninrinna1lesen aikanaan ehkti kokonaan korvaava trattausiariestelmd. iossa on voiru sa-ilviteii
tratan- tehokkuus ja edullisuus. mutta samalla on voitu
hyodynleiitieroteknii k kaajerjestelmAn ke1tossa.
T

Tiesin. ette luet Uiman.
Mainoksen tarkortus on tulla huomatulisl,
Sen pttaa kllnnostaala lsata mlyn a!
Anna taman nlt vaikuttaa la ota yhteys,
kun tarr'1tset... maiDontaa!

MainosatelieeTihtinen Ky
Pursimiehenkatu
16 C 44, 00150 Helsinki
Puhelin

669 848
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Gun Stjernberg

LUOTONVALVONNAT{
SEMINAARI22. - 23.5.1gg5

Luotonvalvonnan seminaariin
liihdettiin hiukan sateisena
maanantaiaamuna klo 8.OO
Helsingista kohti kurssipaikkaamme Vanajanlinnaa. Se
sijaitsee kulttuurlhistoriallisesti rikkaassa ia iuonnonkauniissa Hameessa Katumaiarven ranlalla 1O km HiimCcnlinnan keskustasta.

Pieni historiikki
Vanai anlinnan rakennutti tohtori C.W. Rosenlew arkkitehti
Sigurd Frosteruksen piirustusten mukaan. Barokin ia
Pohjoismaisen renessanssin
vhdistelmea edustava odflrai<ennus valmistui vrl.onn.
1924. Vanai anlinna oli Rosenlewin omisiuksessa llotecl
l94l, jolloin Rosenlewin perikunta m6i linnan saksalaiselle asetehlailijalle Willy Daugsille.
Saksan kZirsittye tappion
sodassa kaikki shksallinen
omaisuus siirtyi velirauhansopimuksen mukaal Neuvostoliitolle, niin mvds Vanaiarrlinna. Vuonna t 6+o v4O Sirolan Siiiiti6 \,"uokrasi Vanaianlinnan alueen perustamdnsa
Sirola-Opiston kevtt<irin. Vanjanlinna-toimi aluisi kesziisin
myds tydvaeston lomakotina,
I2

mutta varsin Dian koko alueen
toiminta keskittvi vhteiskunnalliseen kansanboistotoimrrr
taan. Saatici omistaa edelleen
Vanaj anlinnan alueen kokonaisuudessaan. Alueella on
maita je ljella 32 hehtaaria.
1980-lumn loDulla Sirola-Opisromuutt ui'viestinnan
koulutukseen suuntautuneeksl kansanopistoksi. Yhteiskunnallinen murros oli kuitenkin
ajanut kansanopistoloiminnan y1i ja ohi. Saatio peritti
vllonna 1994 lopettaa Sirolaopiston Ioiminnan. NykyZiZin
Vanaianlinna toimii kokousja kuissipalveluita tuottavana
hotelli-ravintolana. (LAhde:
Vanajanlinnaa koskeva esite)

Ensimmdisen pdivin
uurastus
Seminaarin avasi vhdistvksen
puheenjohtaja OUi Kivele.
Han totesi mm., etta seminaarin tarkoitus on herzittdd keskustelua yrilysten luor topolitiikasta sekaantaa kaflannonlaheisia tietoja ja nedvoja, joita taryitaan luotonvalvonnassa. Teman idlkeen luotonvalvoja Annd Bj iirk Kontino
Oy:st:i kertoi hywiin tilinavauskaavakkeen vaatimuksista,

mistzi aiheesta keskusteltiin
vilkkaasti. Seuraavaksi oli vuorossa ABB ASEASkandia Osakevhtidsta ostoDaallikko Taavi ilallankarin tilivis pikakurssi tilinpaatiisanallf/siste. Kahden esitelman jiilkeen oli paneelikeskustelun \,"uoro.KAyte oikein luottorietoja -pane'elissa olivat edustettuina Dun
& Bradstreet Soliditet Oy, Suomen Luottotieto-osuuskunta
Oyja SuomenAsiakastietoOy,
puheenjohtajana oli Olli Kivelii. Paneelin iasenet kertoivat
alussa yhtioittensri tuotteista
ja tolmintaperiaatteista, minkii j2ilkeen o1ikysy'mysten \,noro, Keskustelua heratti luottotietojen vaihainen kayttd esim.
Ruotsiin verrattuna, verotietojen puuttuminen, eri yhtioiden erilaiset luottotiedot samasta asiakkaasta yms.
Malttavan lounaan ielkeen
saimme hy'vieivinkkejd puheiinperinnen Niksi-Pirkalta eli
luotonvalvoja Marja-Leena
Huolmanilta
Kaukomarkkinat Oy:sta. Sen jiilkeen olil'uorossa toinen Daneelikeskustelu; perintiipaheeli, jossa olivat
edustettuina Perimistoimisto
Contant Ov. Intrum Justitia
Oy, Perintriioimisto Kreditstyrning Oy, LPT Lakimiesten Pe-

rintatoimisto Oy ja Tietoperintd Oy. Paneelin puheenjohtaja
Taavi Kailankari esitteli yhtidt
ja avasi keskustelun. Paneelin
jasenilte kysyt tiin mm. perinniirl onnistumisprosenleista.
vahraportoinnista ja -tilitykseste seka toimeksiannon
muotovaatimuksista.
Kahvitauon i iilkeen kuunneltiin Ereipiiivei Ov:n toimrtusjohtaja R.isto Sdvialan luentoa luottopolitiikan perusteista. Riston esitysta ohkin
syyta seurata tarkkaan, koska
niiste tiedoista oli aDua luentoa seuranneessa rvhmatvOskentelvssA. Kurssiiaiset iaetrun neuaan rynmaan JaloKalsen ryhmiin tehtiiviiksi tuli
suunnitella kuyitellulle yrityk selle luottooolitiikka. Rvhmiitydskentelyn jiilkeen oii pelviin virallinen ohielmaosuus

puistoon. Aamiaisen jAlkeen
oli ohjelmassa ryhmatdiden
purku Taavi Kallankarin johdolla. Ryhmiit esittelivet vuorollaan tyoskentelynsei tulokset. Tuloksista kavi ilmi, etta
rvhmat olivat todella oaneutirneet tehtziveiiin. Sariraa arhettajatkettiin vielziTaavi Kallankarin luennolla luottoDolitiikan lanseeramisesta. ibssa
keskeisena aiheena oli mylmnin Derintavastuu.

Lounaan jalkeen asianajaja Jyrki Pekkala kertoi ajankohtaisista lainsaadentdmuutoksista. Alheita oli kolme;
korkolain muutos, tulossa oleva perintiilaki sekd konkurssiasiamiehen toimi. Sitten ohjelmasta olivat enea jaljella
seminaarin paatdssanatja
kotimatka.

Lopputulema
Vaikka Luotonvalvonnan seminaariin osallistuiien maara
oli ennakoitua vahiiisempi,
seminaari koettiin tarpeelliseksi ia onnistuneeksi: keskustelu oli vilkastaja ajatuksia vaihdettiin aktiivisesti. Seminaarin uusimisesta onkin
jo tullut jasenilta pyymtdja.

Paattyn)'t.

Kun ilta ehtii
lllalla saunottiin viihtyisessa
rantasaunassa. Jarvivesi ei
houkutellut uimaan mutta Da-

ri rohkeata kurssilaista kdvi
kuitenkin jervessa kastelemassa itseaan.
Nautittuamme illallisen alkoi vapaamuotoinen illanvietto vhteislaulun ia tanssin merkeissei. Seiesteiiiekstoli tilattu
hanuria soitta'ia "hauska mies
Hauholta" Seppo Soittila. Yhteislaulu Rannaniarvesta Kerenskiin raikui oilikutunneille
asti ja tunnelmb oli korkealla!

Seuraavaaamu
koittaa...
Tiistaiaamu koitti aurinkoisena ja lzimpimeinii. Oli nautinto
liihteii heti aamuvarhain ulos
k:ivelemiidn Vanaianlinnaan
kauniiseen ia hw'in hoidettuun

I3

NORDKREDIT1995
vu@srK@
Kous pAAnSAARTLLA
1" - 4" KBSAKUUTA1995
oo

Tiimiin ouoden
Nordkreditin
kokous
pidettiin
eksoottisilla
ja
Fiiiirsrrarilla
isiintiinii
toimi
ansiokkaasti
Kiibmond.standenin
Peter Juel-Berg.
Osanottojia
oli 25,
edustrren kaikkirr
Poh,joismaiden
Iuo tto t i e to to imis toj a.
On ilmeistii. ettii
paikan eksoottisuus
vaikutti
oleellisesti
mielenkiintoon
koko
kokousta kohtaqn,
eikii ihme, sillii
kuinkq. moni olisi
mrulaten suunnitellut
oiettiio iinsii loma nsrr
niiill<i k ouk aisill a j a
karuilla
so'arilla?
Saamimme pitkan lentoja bussimatkan jalkeen suurin odotuksin Torshavnin DarhaimDaan Hotelliin Hafniaan
iltapdivalle torstaina I. kesakuuta. Hotelli oli varsin viehetteva. ioskin monella tavalla karu kuin rrmpiiristo itsekin, mutta liirirminhenkisellzi
henkildkunnalla
varustettu.
V?ihiin niinkuin peinvastoin
Suomeen verrattuna...
Ensitdiksemme leihdimme
purettuamme matkalaukkumme vakavalle tutkimusretkelle
Kirkjubduriin, ioka Keskiaialla tciimi Saartein piiiikaupirnkina. Nautittiin raurdoista seke
letuista raparberihilloineen...
nousee vesi kielelle. Raykstovassa [vanha puurakennus,
joka muinoin toimi kyliilziisten
lukaalina) saimme oppaalta
naytteen vanhasta kansanI4

tanssista, joka toi mieleen Kalevalan synkkiimielisyyden
raskaine poljentoineen. Olisiko taas kyseesse ilmaston ja
ymparistdn vaikutus, minka
me Suomalaiset niin hyvin tunnemme.
Illalla seurasi Daivelinen.
Ruokavaliosta sen-verran, ettii
se koostuu turskasta, lampaasta,kalastaja turskastaja
sama keitett]mii. Ei milliiiin
pahaila, mutta paivien kuluessa tuli HK:n Sininen haikeasti mieleen. Paikallinen olut
olisi sitapaitsi sopinut sen
kanssa hywin!
Periantaina seurasikin kovaa tv6t{i. eli Nordkredirin virallinen kokous. SiellA oohdittiin eri maittemme tilainteita,
alan kehitystei ja lainmuutoksia seke EU:n vaikutusta toimlntaamme. TzimAn ohella
vaihdettiin vilkkaasti witvstemme vrilillA liikesalaisuriksia ja paljastettiin mahdollisia
uutuuksia!!!?? Tervetulleen
keskeytyksen tithein temmellykseen toi paikallinen asian-

ajaja ja kunnallispoliitikko,
ioka kertoi Fearsaarten taloudellisista ongelmista ja ehdotuksista tilanteen Darantamiseksi. FZiiirsaareth-an kevivat
:iskettein konkurssitilassa ia
nyt kiistellaan siila. pitiiisilid
Tanskan hallituksen tulla
apuun ja antaa anteeksi suuret velat, eli muistuttaen meidan yrityssaneeraustamme,
mutta kyseessd. "saarisaneeraus". Ei ole helppoa kun rahaa ei riitzi korkojen maksamiseen, tydttomyys on suurta,
kalakanta puolittunut ja kiinteistiiien hinnat romahtaneet.
Mited tutulta kuulostaakaan!
ntapaivala monella oli perhosia vatsassa, silld morossa
oli ratsastus islantilaistylppisillii "vil lihevosilla". Retki osoittau tuiki n erittein iannittevak-

si, sila hetken io luulimme
ndhneemme kah?en Suomen
luotloalalla toimivan fuusioituneen yrityksen molemmat
peajohtajat viimeist2i kertaa!
Heidan hevosensa nimittain
hdvisivzit ratsastaiineen villisti laukaten kohti horisonttia
eikA meno niivttenvt kovin
hallitulta.... sariassa rytekassa eras toinen hevonen pani
pillit pussiin ja liihti ilman ratsastajaa myijskin kohti horisonttia, mutta vastakkaiseen
suuntaan ja otrjaaja sen peraan kuin ammuttu. Siina me
muut seisoimme ihmettelemdssii huriaa menoa iiman
mainittuja Johtajia ja ohjaajaa. Johtajat palasivat kuitenkin suureksi helpotukseksemme vahingoitt-umattomina,
pienta sho;kkia lukuunottamatta. Karannutta hevosta
emme koskaan enae nahneet.
Peace over its memory.
Lauantaina seurasi lisae
alaan liitt]'vaa ohjelmaa, ell
kaytiin ihailemassa viikinkiajan hautoja. Fuglefjeldetin
upeata nakoalaa seke tehtiin

todella jennittavii, joskin kylmei, veneretki Atlantin vesi[e
miste ihasteltiin henkeesalpaavia jlrkkia kalliorinteita ja
niihin syntlmeite luolia. Saalittiin niita rinteisiin laitumelle pistettyje lampaita, joista
osa joka kese ei palaa kotiin.
johtuen siita. etta jos niin jlrkiillii rinteellZi nukahtaa. on
suuri vaara pudota mereen ja
niin ne ressukat tekevetkin!
On kenelle tahansa vaikea pysyii valppaana koko kesii!
Illalla sltten kaytiin kaupungilla tutustumassa pajkalliseen ruokavalioon ja se oli
niinkuin mainitsinjo aikaisemmin, mutta palvelu huomattavasti hitaampaa ja tuli sellainen tunne, etteivet iostain
syysta odottaneet meitd uudestaan kiiymiiiin??
Nvt varmasti lukiiat ihmettelevat, eikd meillei'ollut yhtean vaDaa-aikaakun sentean
olimme niin pitkan matkan
[ehneet ia voin toki mvontaa
kiiyneerime katsasta-massa
paikallista ydeliimitiikin. Uskaliaimmat meista jopa tans-

simassa. Mutta emmehan me
menneet sinne hurvittelemaan, emmehAn?
Kaiken kaikkiaan voi sanoa, etta on mukavaa tavata
kaikkia kolleeqoita
-arjenrentoutuneesti. ilman
kiiretta,
mutta vihieen?i Fddrsaarten
uusille kavii6ille: Ottakaa liimpimet vaatteet mukaan ja paljon, s le lampdtla saattaa nein
kesa akin pydrie kymmenen
asteen alapuolella. Uikkarit ja
kumiankan voitte hwinkin iattaa kotiin, vaikka 3aarten" ainoa hiekkaranta saattaakin
bussin ikkunasta nayttaa houkuttelevalta. Veden lzimpdtila
ei juuri nimittain nouse yli
seitsemiin asteen!
Aurinkoisin terveisin,
Toimitusjohtaja
Mats Nybondas
Dun & Bradstreet
Soliditet Oy.
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Teksti ia kuvat: Pasi Rand6n

Kevdtretki
Tampereella
Luottomiehet

motkrrsfito,t

HgtAii

m(rtkd.dj

77. 5. keoiitretkelle

Tglnpe;reelle, j,ossa pidettiin Luottomiehet ry :n
siiiintiimiiiir iiinen keo iitkokous. M@tka;o;nldllrti
liihes sata. luottonaista ja -miestii.
Asiapitoista
ohjelmca siiuitti retkeliiisten
keuiitmieli
eli h,o:uskaq. pidettiin.

Tampereelle lahdettiin tihkusateiiena keskiviikkona to
ennen kello kahdeksaa. Luoitomiehia odotti Inter City-junan ( IC99) eteensiioitettuoma
klubivaunu, jonka vakiovarusteena on mm. disko ia ravintola. Kymmenen aik6ihin saarrrttiin Pohjois-Hdmeen sydeimeen, jossa varsinainen ohjelma allioi vritvsvierailulla Aamulehti-Yhtyinaen.

Tutustuminen
Aamulehti-Yhtymiin
Aamulehti-Yht)'man edustajat
vastaanottivat lzimoimzisti
luottoihmiset paperlvarastossa eli hallissa. jossa pidetaen
PR-tilaisuuksia ja mm. yhtymen vhridkokouksia.ltseDiispan vihklmiissa, valtavan 3uuressa varastossa, nousivat vihreAstd kullasta jalostetut paperirullat useiden metrien korkeuteen: tonneittain Kaipolan
uusiopaperia ympeir6i kuuliIOlra.

Aamulehti- vhtr,'rnaon tunnetuin lehtirvhmiistazin. Aamulehden, Ilthlehdenja Kauppalehden tuntevat kaikki. Esimerkiksi Aamulehti on levikiiteiiin (arkilevikki r31.895)
Suomen toiseksi suurin sanomalehti. Mainittakoon, etta
vain Helsingin Sanomat peittoaa Aamulehden475.910 arkilevikilkiiin. IltanAiviilehdistii
Aamulehden Iltalehti (arkilevikki I 02.829) pitee i lrapaivalehtien monof olia yhbessii
Sanoma Ov:n llta-Sanomien
farkilevikki 2 15. 629) kanssa.
Aamulehti on mukana valtakunnalhsessa sanomalehtivhLeistvtissa.26 eri sanomal"ehden markkinoinrija rjestelmaisse, Karkimediassa.
Isentina Aamulehti-Yhtymassa toimivat pziiilakimies,
hallituksen iiisen-. Eero Miirii
ja PR-johtaji Jari 6hman. PRsihteeri Sirkka Nikkari tutustutti Luottomiehet Aamulehden nykyaikaiseen painoon
seka hieman vanhemDiin vem-

peleisiin ja historiaan yhti<in
museossa.
Aamulehden taloudellinen
kehitys on ollut viime !.uosina
suotuisa. Liiketoiminnan voitto on kasvanut lrrodesta 1992I 994 neljzisteitoistamiij oonasta vli sataanm il ioonaanmarkl{aa n. PR-iohtaia Ohmanin
mukaan ta-ma o; onnistunur
mm. henkilostdn orientoitumisella, voimakkaalla markkinoinnillaja kokonaisinvestoinneilla. Luottotappiotkin ovat
jaaneet viihaisiksi; mm. ilmoitusliikevaihdosta noin O,5% ia
sama luku kuvaa levikkiou-olen tappioita. Tama on ollut
mahdollista tervehtyneiden
markkinoiden i a tiukentuneen
myryntipolitiikan takia. Aamulehti-ekskursion jAlkeen kiitettdvAn suuri osa retkelaisiste
osallistui oDastetulle bussikierrokselle jossa ammattitaitoiset oppaat kertoivat verikkaasti Tampereen historiasta
ja murjaisivat muutamia tamperelaisvitseja.

Ao.mull(! ttatrhai'r
Lohitt oileioiit j o rt'outitturr.l.

J<1.tkot skg.|trigh

Aa/r:uleh'de'l
museo
dntoi l!g',iin
kiisitgksen
mennelstA
ajoi.sto'.

Kokouspaikan
historia

nuntailiitteeksi" sellaista henkiloe.joka tiesi vield enemmAn
kuin "aamulehti".

vat nousta taysin selvilte tunluvissa velka-asioissa. Kardjatuomari Palomden mukaan
Saantdmaareinen kevAtkokoalioikeusuudistuksen
mycitd
us pidettiin panimoravintola
yksipuolinen
tuomio on helYhdistyksen
Pler,rrassa,Finlavsonin varrtran
pottanut huomattavasti tuopumpulirehlaa.i pu natiiliseskevitkokous
mareiden ja luonnollisesti vels a K u I o m o r ak e n n u k s e s s a . TAsszibulgarialaisen { vanhan
kojien tycimzieirii:i.
Finlaysonin pumpulitehtaan tehtaan t:yontekiioisie
moni
'vuonna'
Paluumatka omassa kluhistoria alkoi io l.uonna I828.
osallistui
| 877 Suo- bivaunussa kului vauhdikPlevnan Sanomat (Panimora- men Kaartissa Plerman kylein
kaasli vilkkuviendiskovaloien
vin Iola PlevrranaAnenkannat- valtaukseen) kvliin nimeti [<an- alla. Kaksi CD-jukeboxia' ja
taja eli mainoslehti) kertoo, ettri
tavassa ravintblassa pidetriin
erlnomainen aenentoisto -varDititydpeiv€i alkoi tehtaan peruskevdtkokous. jossa hyviiksyr vAt siita huolen. Harva on
tamisen tienoilla jo kello 6.30,
tiin tilinpziiitds ja myiinne ttiin
maan tanssinut rokkia tai himutta aamuhartautta varten
vastuuvapaus hallitukselle.
taita iunassa ia vielii iunan
tehlaaseenpiti tulla io viidel- Kokouksen idJkeenTampereerr diskoisa.
Sarriaisen vdun..tt
tZi. Pziiiasias-sa
naiste-nia laskereiaoikeiden
-Palomiiki tuomaii petravintola tarjosi sydtevaa ja
'paivatvo'
r.en
venvi aina kello teri
Diti esirelman juotavaa. Retkikunta suun7:iidir. ioskus 8:aan illalla. alioikeusuudistuksesta. Hzin nisti railakkaan matkan
ielT e h t a a i r n ai s i a k u l s u l t i i n
kertoi kuulijoille uudlstuksen
keen luonnollisesri Skv-Baapumpulil).1diksi.Finlaysonin tavoitleistaia keinoistaia miriin. jonka lempima lta- teraspu u villateh l aassa puhu ttiin
ten niissa 6l1aan onnisiuttu.
silta au kenivat mahtavat natampereenmurteen lisaksi
Kysymykset koskivat paliolri
kymeI keveisenvihertAvaan
omaa tehdaskieltd: mm. "vAl- velkajeiestelyjii ja n i idtin teet- Helsinkiin tulenDunaisen laslysilmriksl" kutsuttiin tuuheatamea tyomaarae seka oikeukevan auringon sriteiden hikulmakarvaista miestA, "aadenkail'ntikuluien suuruutta.
vellessii kau-pungin ydinkcsmulehdeksi" naista, ioka tunYlelsdAkiinnoJti eritvisesti se kustan kattoia. t
si toisten asiat hyvin, "sunmiten suuriksi kulu-[ saa(ta-

Kiiriijiiflrom(tri
Petteri
Pa'lo/niikl
luennoi
alioikeusrtudistuksestd.

Jukka Marttila:

SuomenLuottotietoosuuskunnanmuistoksi
Muistokf ioituksen laatiminen
edesmenneestd ystevasta on
eras murheellisimDia tehtavia
joita vuosien vierieisti yhti useammin sattuu kohdalle. Aiatuksissa kiiydiiii n liipi monet
rakkaat muistot ia hauskat
sattumukset ja paperille yritetAiin saada jotakin yleispatevad ja samallayksilyiste tunnetta.
Vuonna l9O5 Finska Kreditgivareforeningenin nimela
perustetun ja sittemmin eri
vaiheiden kautta Suomen
Luottotie to - o s uu skunnaks i
muuttuneen e1ituttavallisemmin Slokin go-r'uotinen talval
on juuri piiiittymAssii purkamiseen selvitystilan kautta.
Yritvksen aikaianne kattaa
maamme nvkvdistorian merkittavimmiii vaiheet suurlakosta vapaussodan kautta
I 930{uvun pulavuosiln. Suomen sodista rauhaan, elintasomme enlenkokemattomaan
nousuun ia sitten 1990-1ul'un
alussa idlieen suureen lamaan
ja tydttbmyl'teen, josta pikkuhiljaa pyristellaen irti.

Elinkeinoeldmamme tilaa
on Deilattu Slokin antamien
raporttien a!'ulla. joihin on totuttu luottamaan. Myds toiminnan kaikenDuolisen korkeaa eettista tasoa on arvostettu. Kavtteiien esiintuomiin
puutreisiinja parannusehdotuksiin sek2ioalautteeseen on
aina suhtauduttu asiailisesti
ia
" reilusti.
Aikoien saatossa moni luottotietot-utkiia on realisoinut
Slokin Dalveluksessa kartuttamansa tietotaidon ia vastaanottanut liike-elarian yha
vaativampia tehtavia eri )rityksissa. Viimevuosina Slok on
jerjestenyt monia kiinnostavia ia tietotavteisia seminaareja ta lou selaman ajankohtaisista nAkymista. Tilaisuudet
ovat toimineet myds arvokkaana luottoalan eri vaikuttajien
ja uurastajien vapaamuotoisena forumina. Osallistujien
mukaan niisse on vallinnut
sydiimellinen henki, joka on
poikennut edukseen monien
yrityslen kalseista markkinointitaDahtumista.

Mikko Parjanne, toimitusjohtaja,
Suomen Asiakastieto Ov

SuomenLuottotieto

eHeyhe
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Instituutioksi
muodostunutta Slokia jaa kaipaamaan
suuri ioukko uskollisia asiakkaita.-Tate nekrologia laadittaessa on kuitenkin valoisa
mieli, sila vaikka Slok siirtlT/
muistojen joukkoon niin sen
mukavat ihmiset 'iAiivAt edelleen vaikuttamadn keskuuteemme. YhdistamisoDeraatiossa muodostettavan Suomerr
Asiakastieto Oy:n toimintaan
he varmaan antavat oivallisen
oanoksen.
Evastyksena palveluiden
kelttejien taholta on toivomus,
etta terve itsekritiikki seilyisi,
sehiin onaskel parempaan laatuun -aidon
ia uskottavuuteen. Samoin
sydiimellisyyden
soisi sail)'van avaamaan tien
hvviin ihmissuhteisiin ia arv6kkaaseen vuorovaik"utukseen.
Kiiios Slokillekaikista neista vuosistaja olkoon onni Suomen Asiakastieto Oy:n mydta
sen jatkaessa Slokin liihes
!'uosisataista Derinnetta.

T

Suomen Luottotieto elea viela,
vaikka osuuskunnan toiminnat ovatkin siirtl'neet elokuun
alusta 1995 ldhtien Suomen
Asiakastieto Oy:lle. Perinteiset palvelut. tutut ihmiset ja
entiset h!'vet toimintatavat iatkuvat oddosin entisenlaisi?ra.
Vaikka- iotain hiiviiiiikin suomalaisesta elinkeinoelamasta
SLOK:n toiminnan iuridisesti
paarryessa.pynmme ASlaKastiedossa kantamaan ia vaalimaan Ditkaa suomalaista luotIOtretopennetta.
Suomen Luottoteto-osuuskunta perustettiin vuoden
1993 alussa, kun Suomen
Luotonantajain Osuuskunta j a
Osuuskunta Luottotieto su-

lautuivat. Vanhat DerinteikkAiit Suomen Luoto^nantaiien
Yhdistys ja Luottotieto ry.
muuttuivat osuuskunniksi
teta ennen, \,'l-roden1992 aikana. Naiden yhdistysten historia ulottuu lgo0luvun alkuun
asti. Varhain t 9OO-luvulla
Suomen Luolonantaiain Yhdistys palveli ruotsinliielisla ja
Luottotietory suomenkielisid.
SLY ja RY, kuten naita joskus
nimitettiin. olivat myohemin
selvia kilpailiioita keskenaan.
Merkiitavi muisrelon Daikka ja suuri muutos tapahtui
paaasiassa joi 1993 alussa
neiden vanhojen organisaarioiden vhdistvessa. Kun osuuskunnin eli sLoK:n toiminnat
n1t yhdistyvtit Asiakastietoon,
iatkaa se omalta osaltan muuiosten ketiua.
Vaikkd Asiakasriedon ia
SLOK:n yhdistl'rninen tapahtui nyt nain. neuvorteluvaiheessa oli esillzimuitakin vaihtoehtoja. Se, ettii SLOK oli syntlmyt vasta vuoden 1993 alussa. helpotti neuvotteluja. TunneDeraisia asenteita ei tullut

esille. eivatka SLOK ia Asiakastieto olleet kilpailijoita kesKenaan.
Kymmenen l'Lrotta luottolietoalalla olleenaja jo tasse
vaiheessa mvos Luottotiedon
toimintoi-etta
a tuhtevana uskallan
sanoa,
Asiakastieto la
SLOK ovat olleet sanqen erildisia. Ajatukset, joiden mukaan
yhtiot taydentiiviit hyvin toinen toisiaan, ovat saaneet
myos paljon vahvistusta asiakkailtamme.
Tutkittujen luototietojen
kehittamiseksi meilla Asiakastiedossa on suunnitelmia. Se,
et ta Asiakastieto aikaisemmin
ei ole tutkinut ]'rityksie, on
perustunut ainoastaan strategisiin linjanvetoihin ja siihen, etta sita tietoa on o1lut
muualta saatavissa. Nyt, kun
tutkitut palvelut ovat tulleet
meillekin,haluamme kehitraa
niita asiakkaiden tarpeiden
pohjalta. On selvAii, etta tietokone tulee vield helDottamaan
tutkijoiden tyota. Ihmisen tekema inhimil linen kannanotto, koneen tekemddn verratlu-

na, tuleejatkossa edelleen olemaan monissa luortoDeaitiiksissd korvaamaton aor]vAline.
Organisaatot tuleirat j a menevdt. Luottokontrollista tuli
aikoinaan Asiakastieto, nyt
myds SLOK on osa Asiakastietoa. Inhimillisyys ja sydiimellisyys toivottavasti jeavet.
Haluammekin erityisesti korostaa naita nyt tietotekniikan
ia automaation aikakautena.
Tarkeinte toiminnassamme
ovat tyylyveiset asiakkaat.
Omassa arvomaallmassamme
asiakas on ykkonen. Uskomme. etta pysymme noyrina
asiakaspalvelijoina keskeiseste asemastamme huolimatta
ja pystymme parhaalla matrdollisella tavalla samalia vaalimaan luottotietoyhdistysten
ja osuuskunnan vankkaa. jo
vuodesta 1905 alkanutta Derinnetta.

I

VEIKKAUS
VAIREITTAUS?
Firmalla "Kaikki Hyvin"; vakaa maine, isot omistajat, hlweit
tulevaisuudennetqfinat, ei maksuhairioita, vain ohimenevie
pikku ongelmia. Jotkut antoivatkin sille hywzin reittauksen.
Firma kuitenkin kaatui "YllAttAen" seuraavana tilikautena.
Puhtaesti tilinpAritdsanalyysin pohjalta tarkasteltuna yntys
nayttikin kriittiseltri, muti; eihan tilinpAd.t6s kerro kaikked ,
eihan?
Balance-Consulting tekee puhtaita tilinpriiit6sanallysej a koska olemme vankasti sita mielta, ette riskin mziziritiel6minen
pitaa perustua analysoituun tietoon - ei oletuksiin.
Ettei vaan jdJkeenpAin tarttis selitella.

Bnlnrtrcr,Coltsu
lriNqOy
P L1 1 8 , 0 0 1 8H1E L S I N K I
Puhelin:
90-6944711
Telefax:90-6933469
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Luottomiehet-Kreditmanen r.y:n puheenjohtaja Olli Kiveld
ja- Suomen Perimisloimis lojen Liitto r.y:n puheeniohtaja
Timo Mdki kavivat toukok"uussa 1995 luo\,'Lrttaniassa
Oikeusministeridssii ylijohtaja Pekka Nurmelle oheisen
aloitteen osamaksutilityksisse tuomittavia kuluia koskevan
lainsAAdrinndn muutamiseksi

si luettava muun muassa
kustannukset, jotka myyjiille
aiheutuvat esineen takaisin
o T t a m i s e s t a .V i i m e m a a l i s kuun alusta voimaan tulleen
ulosottomaksuista annetun
lain ja sen nojaila annetun
asetuksen mukaan Deritaan
virka-a!'usta i a tilitvksestii meneva 5uu - I . uuu marKan taytantoonDanomaksu vain haki-ialta.
Kulutusluottoia koskevan
kuluttaj ansuoj al"ain 7. lu\,'un
saainnoksia sovelletaan silloin.
kun myyja on elinkeinonharjoittaja ja ostaja kuluttaja ja
heiddn keskensa on sovittu
hy<idykesidonnaisesta luotosta. Kun luotonantaiaottaa Lavaran takaisin. hiihen ia kuluttaian viilillii on toimit:ettava
tilitys, jossa luotonantajan
hyviiksi on luettava muun
muassa ne tavaran takaisin
otlamiseslaaiheutuvatvelttemettdmat kulut ja maksut,
iotka hanen on suoritettava
-saadakseen
tavaran haltuunsa,
TilitystA voidaan hakea
myds tuomioistuimel ra.jolloin
hakiian kuluvaatimukseen
sove[letaan yleensa oikeudenkeymiskaaren 21. lu\,"ussaannettuja oikeusohjeita. Osapuolet voivat myijs sopia tilitykseste. iolloin luonnollisesti

Osamaksutilityksen
oikeudenkflyntikulujen
korvaaminen
Loppuvuodesta 1993 tuli voimaan oikeudenkey'rniskaaren
21. lu\,un muutos. ionka mukaan hdvidpuoli on iuelvollinen
korvaamaan vastapuolensa oikeudenkiiyntikulut. Korvauksen tulee taysimaareisesti vastata oikeudenkdynnin valmistelusta ja asian tuomioistuimessa aiamisesta seke asiamiehen lai ar.ustajan palkkiosta aiheutuneita kustannuksia, mikali ne kohtuuden mukaan ovat olleet aiheellisia asranosaisen oikeuden valvomi-
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seksi. Myds oikeudenkdynnin
asianosaiselle aiheuttamasta
tyfjsta ja ajanhukasta tulee
suorittaa korvaus.
Vuonna 1966 voimaan tulleen osamaksukauoasta annetun lain mukaan saa myJ{ja
ostajan sopimusrikkomuksen
johdosta tietyin edellytyksin
ottaa esineen takaisin. Talloin
osapuolten kesken on Lehtava
tilitys, jonka suorittaa sen
paikkakunnan ulosottomies,
misse ostaja asuu tai eslne on.
TilityksessA on myyjain hyvztk-

kummankin maksettavaksi
tulevatkulut ia Dalkkiolvoivar
muodostua iaoaammin. VaDaaehtoisten tllitvsten ohella
osamaksutilityksizi tekeveit
eniten ulosottomiehet. ioiden
suhtautuminen hakiian kuluvaatimuksiin vaihtel-eeeri rormipiireissa ja samallakin paikkakunnaila eri aikoina. Osamaksukauppalain
saannijksen sanamuol o an [aa mahdollisuuden asiamiehen kaviosta aiheutuvienkustannuslen ja myds myu2in oman tyon
huomioon ottamiseen. Kuluttajansuojalaissa sen sijaan
puhutaan vain luotonanta.jalle aiheutuvista vzilltamdnomista kuluista ja maksuista,
ioihin asiamiehen kavtosta tai
luotonantaian omasia tvosta
ja ajanhuklsta johtuvat i<ulut
sopivat sangenvakinaisesti.
Korkeln oikeus on vuonna
1993 ratkaissul piikean ialKesken kaunetnta kesrici meidtit tauoitti uiesti.
kuneen epartetoisuuden
iili-vaaditusta
ghdis tg k s emme ens immdis en kunniaj ctsenen
tysvelalle
korosta
( KKO f993: 96 ) . PerustelursuarqtuomarL ekonomi Veikko Kaupin
sa on painotettu tilitvksen
(2O.O2.19 I 7-22.06. 1 995) poismenosta.
luonnetia oikeudellisen'a ratPttkcija rrnsioko.selamantaiual oli.pacittgngt.
kaisuna, iossa viranomaisen
Kauppi suoritti ekonomln tutktnnnon 7937
tulee toimia lakia soveltaesja
uaratuomartn aruon han sai 1951. Hcin totmi,
saanpikemmin ruomarin kuin
asidnajajand ja liikejuristina AIi 3O uuotta mm.
hallintoviranomaisen roolissa.
N:iin ollen olisi iohdonmukaisasianqjotoimistossa Ant-Wuorinen & Kauppi
ta, ettei hiiviopuolen korvaussekci Kauppi & Molander.
vastuu maarilelleisiin mvos
Luottotieto
palueluksesscl Kauppi- oli uuosina
rg:n
osamaKSUu||
tyKSlssa
samoJen
-8O ert tehtriuis sci luottotietotutkii asta
1
49
9
oikeusperiaatteiden mukaan
totmitu sj ohtaj aan se kci 19 7 1-B6 j ohto k u-nnass a.
kuin ofueudenkaynnissa.
Han toimi, dktiiDlsesti useissa ghdistgksissci ja
Elinke inonharj olttaj at
kiiyttAveit yleensa saataviensa
hcinella oli luottamustehtciuiri ArLtAsmo;c.llmassa.
perin.rlessejaosamaksuI iliryk HcirnoLi-kiinnostunut histortrtsta sekci
sissa paljon asiamiehia, joko
maanpuolustusasioistaja
sottldsa.ruoltaan
ammattimaisia Derintatoimishan
oli"
Ltluutnantti.
u
roja tai asianajo-.1a
lakiroimisKun Luottomiehet-Kredt{mcinnen ry pentstettitn 196 1,
toja.Nykyisenkulukeyranndn
vallitessa iaavdt asiamiesioiolt Kauppi gksi seitsemttstci perustqjajdsenestci.
mlnnan lishkulut mlTrjien vasVuonna 198O ghdi"stgs kutslri Kaupin
tattaviksi. EpAkohdan koriaaens immciisek s i"kunniaj es enek s een p erus teluina
minen edelfuttziei kirioiteiurr
mm. hanen aktiiuinenja ansiokas toimintansa
lain szizi
nn<iiren mur]rlamisghdistyks en tauoitteiden puole sto..
ta. Allekirjoittaneet yhdistyk
joiden
Kauppi
set,
piirisse toimivat
oli pid"ettg he nkilii ; ammattttattoinen,
yritykset vastaavat arviolta gO
y s tciucilline n j a huumo rtntqj uine n. H etke ntg neen
%: sta kaikista Suomessamtoteruegdentilansa uuoksi hcin osallistut uiime aikoina
sittain haettavista osamaksutiencicisang en haruotn ghdistgks emme tilaisuuksiin.
lityksista, esittiivAt kunnioitKuitenkin hcin seurasi tarkasti. alaamme ia siihen
lavasti, ette oikeusminislerio
liittgucin Ia instiridannijn kehiLlumistd.
maeraisi valmisteltavaksi tarvittavat lain muutokset ia antaisi eduskunnalle esiiykset
Voinemme todeta:
kulukorvauksen ratkaisemikerran luottomies - aina luottomi-es.
seksi osamaksutilityksissa samojen olke u s p eriaatte iden
mukaan kuin luomioistuimissa.

Veikko Kauppi
In Memoriam

VETOOMUS
Luottomiehet-Kreditmdnnen
ry:n kunniajiisen Sylvester
Perret on lahioittanut Turun
kauppakorkeakoulun kirjastolle vhdistvksen Luottolinkki-lehden sekaiSuomen Luortotieto-osuuskunnan Maiakka-lehden mosikertoia. Valit e t t a v a s ir e r e i t a y k s i t t a i s i a
numeroita on jaanlt puuttumaan. Maamme luottoalan
kehityksen tutkimisen kannalta on tarkeaai.etta nuo Duurluvatkin numerot ldytelsivat
tiensa Turun kauppakorkeakoulun klriastoon asiasta kiinnostuneid€n k:iyttoon.
Luottollnkki
Vuosikerta

numerot

1984
1985
r986
1987
1988
1989
1990

7,2ja3
t , 2 , 3j a 4
1ja2
7 , 2j a 4
7 , 2 , 3j a 4
2 ia3
4

Erdpdivd Oy
Varanotaari Terhi Hakkarainen on nimitetty trriipAivii Oy:n
perintaneuvojaksi 22.05. f 995
alkaen. Hakkarainen on aikaisemmin toiminut lakiasiaintoimiston sihteerina ia KansallisDankin Turun konttorrrr
luottorvhmiissA.

D-U.N.S-NUMERO
SAI
EU:NKOMISSION
TIWAKSYNNAN
EUROOPPAI"AISEKSI
STANDARDIKSI
aa

aa

Majakka
vuosikerta

numerot

EU:n Komissio on vahvistanut
D-U-N-S-numeron standar1989
4
diksi EurooDan elektronises1990
3 ja 4
sa Kaupa n Ka]mnrssa.Jarles1991
3 ja 4
telmAssii yritykset saavat 9
1992
3 ja 4
numeroa kasittavan kooditunnisteen. Dun & Bradstreet Informatlon Servlces on kehittaVetoamme Teihin arvoisat lunyt ainutiaatuisen menetelkuat. etla jonkun sadepeiven man, joka helpottaa yritysten
ratoksi kaivaisitte arkistojantunnistamlsta ja jouduttaa sine puutluvien lehtienloytami- ten yli rajojen kaytavaa elektseksi. "Aarteet" pyydamme ysronista kauppaa. Dun & Bradtava isesti toimittamaan osoitstreetin maailmanlaaiuisessa
teella:
WorldBase -tietokannassa on
yli 38 miljoonaa y'riTysta.Tama
Sylvester Perret
jA{estelmei nopeuttaa liike-eliiPietarinkatu 12B 49
miin p2iiitdksentekoa.koska DOOI40 Helsinki.
U-N-S-numerona!'ulla selviavat nopeasti mm. yritysten
Hiin toimittaa lehdet edelleen emo- ja tytaryhtiot seka niiden
kirjastolle.
toimiala ja sijainti. Liseksi
numeron avulla pAdsee helKiitamme etukdteen a\'l-lstan- posti Dun & Bradstreetin tiene!
tokantaan. iossa on informaatiota miljoonista yrityksisla
ympari maailman.
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Standardi
yksinkertaistaa yli
rajan kdytdvd[
eletronista
kaupankiyntii.
D-U-N-S-numero layrraii
EDI:n (ElectronicData Interchange) vaatimukset, jotka
ovat EDIRA:n (EDI Registration Authorities Project)-hyveksvmia. EDI on noDeastl kasvavh teknologinen hla. Se mahdollistaa yksinkertaisten taoahtumlen. kuten tiiausten
tekemisen ia laskuien lehettemisen tietbverkko-ien kautta
suoraan tydasemalta toiselle.
D-U-N-S-numeron al'ulla
pystytaen nopeasti ja varmasti identifioimaan kaikki yrityksetmaailmanlaaiuisesti. silla
yhdellAkiiiin muulla yrityksellii maailmassa el ole samaa
numeroa. Numeron avulla tunnistetaan helDosti erilaisten

organisaatioiden ia yritVS
ten
-sekzi
emoyhiiot ia konseini
niiden sijainrimaaja -paikkaKunta.
Euroopan Unionin Komissio on jo kolmas merkitteva
kansainvalinen Vhleiso, ioka
onh]'vakslrtt'r D-iJ-N-S-nrirneron viralliseksi standardiksi.
Aiemmin sen ovat ka nsainvelisisla yh(eisoisrehWaksvneel
Yhdistyrreet Kansdkunnar ja
Kansainvalinen Standardlsotmisliitto ISO. Lisiiksi esim.
Yhdysvaitoj en liittohallits vaa-

tii poikkeuksetta D-U-N-Snumeron myyjal ta ostaessaan
lavaroita ja palveluita EDI:n
vailityksell,i.SuomessaKauopa- ja Teollisuusministerid6n
esittanyt D-U-N-S-numerosta
hyv:iksyvzin lausuntonsa.

Maailmanlaajuinen
tiedontoimittaia
D & B Soliditet o., -riil-un
suurimman luottotietoyhli6n
Dun & Bradstreetin suoinalarnen tytaryhtid. D & B Solidirer

toimirtaa asiakkailleen koti- ia
ulkomaisren yritysten luott"otie,toja.Jatkuvapeivitteinen tietokanla mahdollistaa esrrrr.
reskontra- ia ialleenmlwidanallTSit seke-asiakasrekiSterren
luottokelpoisuusseurannan.
D & B Corporation on Vrityksiin liitlwan riedon markkinoUa. Seh rotmiala katraa
mm. markklna-ia riskienhallintainformaation sekii tietoohjelmistot. D & B Comoratroniin kuuluu myds pankkelaja
valtioita reittaava Moodv'i.
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