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LuorroA vAr ErI
VTIT,qISE, RISKIMITTARIA ENNEN

KUIN TEET YHTAAN KAUPPAA.
Nr,1 on k;i\4eftavissisi rrucJen61ppinen ,," ritl'ksen luottotieto,
pisteJ.tJs- ja luokitusjarjcstelmii  rat ing. Se antaa t iedon,r, l i
100.000 - '"  r i tyksen luottoriskistd ja varoitaa rahoituskr. i is ista.
Omalla peetteel l i is i .  Reaaliajassa. Pari l la k-vmpil la.

Mrrr,lnr rrlr{'r'oo
RISKIP ISTEET

-  S INA  ^SETAT R ISK IRAIAT .

1\--.1' t  !  oi t  -  ja Sinun h;rnnattaa - t l t l t ia jokaisen ,1,h;gi51y6-
kumppanin t iedoi joka Iterran ennen kuin teet p: i i toksiA.

Suomen Asiakastieto Ov:n Riskimittarissr yr i tyksen
riskipisteiden mierean vaikutt;r\-at klmmenet tekijet: 5.ri5's-
taustal,  maksutapa, vastuuhenki ldl,  kann.rttavuus, r,akat,arai-
sur.rs, maksuvalmius, taustojen muutosaltt ius, toimiala jne.

Sini i tse voit  ascttaa haluamasi r iskirajaLt luotto- j ;r
t i l iasiakkai l lesi.
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Luolrt'lavu usas'r'1,
\LI go Vol

RiskimituLri  perustuu monitaboiseen matemaatt iseen t i lasto-
mall i in, jol le 100.000 toimivan yriS'ksen t iedot antavat yl i  90
(lo:n luotettavuusasteen. Se tarkoittaa, etti parhaassa riski-
luokassa vain 2-3 yriq'ksel la tuhannesta on r iski ajautua kon-
kurssi in. Huonoimnrassa luokassa sama riski on nel jel la vri-
tykscl ld lg'mmenesti l

Ore Rrsxrlrrrranr
KAYTTooN , oMALLA PAAT:TEELLASI

Risl<init tari  on Suomen Asi;rkastieto Oy:n uusin luotto-
tietopalvelu. Sita, samoin kuin kaikkia muitakin paheluitamme,
1'oit keltae e.iftein edullisesti omalla mikrollasi.

PlX d; l is i i t ietoja soit tamalla palveluneuvoji i lemme tai

ASTAKASTIETo
Suomen Asiakastieto Oy

Suomen Asiakastieto Ov, PL 16, 00581 Helsinki
Puh. 90-1,{8 861, telefax 90-235 358
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Pdidkirjoitus

Mennyttfl
ja vdhdn

tulevaakin
Ny.i kun Joulunajan ylensydnnista on selvitty kutakuinkin
hengisse, voimme analysoida hiukan ensimmaistii EU-r,rrot-
tamme 1995. Vastasiko se site. mita vritimme mielessdmme
hahmoie l le .  kun syksy l ld  1994 ot in ime kantaa kansanda
nestyksela yhteisddn liittymisesta? Direktiivien viidakko,
monien alojen kilpailutilanteiden mahdolliset muutokset
yhteisajn sisellA ja jesenlyden vaikutukset Suomen talou-
teen askarutti varmasti lahesjokaista budjetin laatUaa tuona
syksynii. Kuitenkin neyttaii silta, etta selvisimme \,'uodesta
kunnialla. Markka on pysynyt suhteellisen vakaana, inflaa-
tio ja korot alhaisina. Vienti on vetanyt ja tuontikin on
loppu!'uodesta selvasti kasvamassa. Olemassaolevien tieto-
jen mukaan valtaosalla Suomen yrityksista on mennythyvin,
jotkut ovat tehneetjopa ennaitystuloksia. Oikeastaan ainoa-
na merkittavena "kantona kaskessa" seka Doliittisesti. etta
ta loudel l isest i  on s i I  kea suur tvdt rdmws.

Vuosi  o l i  muutenkin Suomel le  ta  oah tumar ikasta.  mer-
k i i lAveeja os in jopa h isror ia l l is ra a ik ;a.  Vaikka jo  edel l inen
luosi naltti, etta lamasta oli selvitty, koettiin kevaalle pank-
kikriisin tehanastinen huippu. Kaksi suurinta liikepankki-
amme ilmoitti fuusiostaan. Fuusiot muodostuivatkin muoti-
ilmioiksi. Useat isot seke valtion. etta vksitvisten omistamat
yriryksei fuusioituivat. jopa luoIromiehille varsin rurtu luor-
totietoala joutui verisen kilpailun tuoksinnassa yhdistele-
maan voimiaan. Monet liiketoiminnat vaihtoivat myds omis-
tajaaja ennen niin suosittua yhtidittemistei purettiin jerjes-
telmelisesti. Tuntuu kuin Suomessa olisi iulistettu vleinen
l i ikekannal lepano valmistauiumiseen kaik in  mahi lo l l is in
keinoin toisaalta Euroopan yhteisdn jasen]ryden tuomiin
haasteisiin, sek?i kilpailuky\,T,Tr saiilyttaimiseen ja toisaalta
maan talouden kurissa pitamiseen. Toivottavasti toimenpi-
teet riittevat vastaamaan tuleviin haasteisiin ia vehintaen
sailyrtdmddn olemassaoleva asemamme Euroopan kiihlyvit-
la, markkinoilla, siue eraiden Ranskalaisten ekonomistien
mieleste Lensi-Euroopassa on jo orastava uusi lama. Tule-
vaisuus ndytteakin totutulta: verta, hikea ja klyneleitzi!

Luottolinkin tulevasta viela sen verran, etta kuten olette
huomanneet on paatoimittaja vaihtunut. Leipetyokseni toi
min Scansped Oy:n luottopaallikkiinii ja olen ollut yhdistyk-
sen dvUasenena \,.uodesta 1981ja sen hallituksessa \,'uoden
1995 alusta.

Luottolinkki on alan ainoa ammatillinen foorumi. ioten
aktiivit ja varsinkin yhdistyksen rivijasenet! Lopettakaa hil-
jaisuus ja vaikuttakaa! Kirjoittakaa ja liihettZikiiii allekirjoit-
taneelle tai muille lehden toimitusneuvoston iasenille artik-jasenille artik-
jaisuus ja vaikuttakaa! K:
taneelle tai muille lehden
keleita tai ehdotuksia artikkeleiksi pienista ja suurista alan
tai alaan liittyvista teita askarruttavista asioista. Lehti on
Teitd varten!

MENESTYSTA VUODELLE 1996

Kai Palm6n
paiatoimittaja
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Luottomiehet - Kreditmennen ry:n
liisellehti nmesrra neljii kenaa nodessa

Helena Lajunen. Aii Rajala.
P'u}].90-527 2774 Puh. 90-694 4711
Mikko Kallankari, Jorma Tahtinen
Puh .90 -613  7 I l  Puh .90 -669  848
Jukka Marttila,
Puh, 90 162 9I

Jorma Tahtinen Fa-x. 90 669 848

Luottomiehet ry
PL 89I, 00I0I Helsinki

Kirjoittajien lehdessa esittamat mieli-
piteet ovat heiden omiaan eivatke siten
velttamatta edusta yhdistyksen kantaa.

Kai Palmen Puh. 90 777 51
Fa.x.. 90-7775 3545

Painoekspert Oy, Helsinki



Yhdistyksen puheenjohtaja Olli Kivelii ja lakitoimikunnan edustaja

Timo Mdki jiittiviit 14.12. i995 jriljempdnd olevan aloitteen oikeusminis-

teridn kansliapiiiillikkd Kirsti Rissaselle. Sama aloite oli luovutettu edel-

lisellEi viikolla eduskunnan lakivaliokunnan puheenjohtajalle,

kansanedustaia Henrik Laxille.

mfldrdykset tiiytiintiiiinpano-
Knrununvoudin maksamis-
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Suomen ja Ruotsin oikeudelli-
nen perinta eroavat merkitta-
vasti toisistaan. Suomessa
ulosottoDerusteet hankitaan
liihes aina keirriizioikeuden
kautta {lukuunott-amatta suo-
raan erityislain nojalla ulosot-
tokelpoisia asioita). Ruotsissa
riidattomlen asioiden oikeudel-
lista perintae ei vleense vieda
oikedteen, vaan paikalliselle
ulosottoviranomaiselle kruu-
nunvoudille. Paatdste ei ole
pakko hankkia Ruotsissa kalt-
tiimiillii kruununvoutia, vaan
se voidaan hankkia myds haas-
temenettelylle kiiriij iioikeudes -
sa. Haastemenettely on mut-
kikkaampi ja kalliim-pi menet-
tely, minkii !'uoksi useimmat
hahkkivat yksinkertaisis La ra-
hasaamisista piiiitciksen kruu-
n u n voudin niaksamismtiArii-
yksenA. jota voidaan kayttaa
ulosottoperusteena Ruotsissa.

Lugahon yleissopimus ei
koske kruununvoudin anta-
mia ratkaisuia. koska Ruotsl
ei ole tehnyt asianmukaista
varaumaa. Niitd ei voida oan-
na teytentddn Suom6ssa
mydskArin voimassaolevan
pohjoismaisen tuomlolain
saanndsten nojalla.

Kiytiintii Norjassa
No{assa tuli 1.8.1993 voimaan
laki, jonka mukaan Ruotsissa
h a n k i t u t  k r u u n u n v o u d i n
maksamismeeraykset (myds

kelpoisiksi Suomessa
ennen lain voimaantuloa han-
kitut kiil'v?it ulosottoDerustei-
na samilla tavalla k-uin Nor-
iassa hankitut oikeudelliset-paatdkset.

Sovellettava laki
(Suomi - Ruotsi)

ja oikeuskiytiintii
Mlkiili joku perittavan luoton
osaDuolista muuttaa kesken
Suomessa toteutettavan oikeu-
dellisen oerinniin Suomesta
Ruotsiin.- kannattaa Derinta
jatkaa loppuun asti sieliii, mis-
sii se on aloitettukin. Laissa
kansainvdlisluontoisiin soDi-
muksiin sovellettavasta laidta
27 .5. lgaa / 466 (Si 4O3)siiiin-
nellaan, milloin perintaen so-
velletaan Suomen ia milloin
muun maan lakia (e!im. velal-
lisen uuden kotimaan lakia).

Jos Suomessa velkaantu-
nut velallinen muuttaa Ruot-
siln. suoritetaan Derinta Ruot-
sin lain mukaai. Suomalai-
nen velkoia ldhettiiai tiilloin ha-
kemukseh kruununvoudille,
joka vahvistaa asian kruunun-
voudin maksamismiiariivksel-
la. Mikeli velallinen mriuttaa
Ruotsista takaisin Suomeen,
ei kruununvoudin maksamis-
maereysta voida kiiyttiiii ulos-
ottoperusteena Suomessa,
vaan asiaan ioudutaan hank-
kimaan Suo-messa uusi Daa-
tds summaarisella haastdme-
nettelylla.

Perintaen sovellettavan lain
fsuomi-Ruotsil valinnasta on
olemassa ioitakin ennakko-
peattiksia. 

-Ennakkopaat6ksi-

en mukaan sovellettavan lain
valintaan vaikuttaa mm. ve-
lallisen kotipaikkaja se, misse
maassa velkasitoumus on s]'n-
rynyr.

Vanhentumisajat
Suomessa ja Ruotsissa
Veinen vanhentumisaika on
Ruotsissa lO vuotta, mutta
kuluttaiasaatavat vanhenevat
kolmessa ruodessa. Pankin
velkakiri at vanhenevat kuiten-
kin Ruofsissa lOmodessa ruo-
pumatta siita. onko kysymyk-
sessA oleva velallinen kulutta-
ia vai ei. Niin Ruotsissa kuin-Suomessakin 

on erityisia van-
henemissa:inndksia, mutta nlt
tarkasteltavan ongelman kan-
nalta mielenkiinto-isinta lienee
se, etta Ruotsissa ei ole taka-
usta koskevaa erityiste van-
hentumisaikaa ts. takausvas-
tuu vanhenee samassa ajassa
kuin oiitivelkakin.

Mikiili Ruotsiin muuttanut-
ta takausvelallista vastaan
hankitaan Ruotsin lain mu-
kainen kruununvoudin mak-
samismeerevs. saadaan asi-
aan paatos. joka on ulosotto-
kelDoinen Ruotsissa. Saman
takausvelallisen muutettua
Ruotsista takaisin Suomeen,
ioudutaan Suomessa hankki-

s i r . u  6  ) ) )



maan asiaanuusi paatds. Kos-
ka takausvelka (peeseiintoi-
sesti omavelkainen takaus)
vanhentuu Suomessa nonnaa-
lista kymmenen vuoden van-
hentumbseann6ste poiketen
vhden vuoden kuluessa velan
br?iiintymisesta, ei oikeudelli-
sen Derinnen kavnnistamhen
ole i:nd2i mahdollista erityis-
vanhentumisajan umpeudut-
tua ia takaussaatavan vanhen-
nut-tua. Takausvelan erityis-
vanhentumlsaika tutkitaan
Suomessa paikallisessa kara-
iaoikeudessa viran puolesta.- 

Velkoia olisi voinut valttAe
vanhentrlmisen hankkimalla
asiaan piiiitdksen suomalai-
sessa tai ruotsalaisessa kara-
'iaoikeudessa. Suomessa han-
littu karalaoikeuden piiiitcis
voidaan siirtee Ruotsiin tey-
tantdtinpantavaksi ja vastaa-
vasti Ruotsissa hankittu kii-
riij iiolkeuden paatds voidaan
siirtea Suomeen ta]'tentdiin-
pantavaksi.

YTITEEN1IETO
Ruotsalaiset kruununvoudin
maksamismiiiir?ivkset eivat ole
te)tantOdnpanolielpoisia Suo-
messa. Velallisen muuttaessa
takaisin Ruotsista Suomeen,
ioudutaan asiaan hankkimaan'uusi 

piiiitds, mikd kasvattaa
velkoj an perintakustannuksla
olennaisesti.

Takausasioiden oikeudel-
lista perintaa ei voida enea
kaynnistaa Suomessa, jos asi-
aan on hankittu ainoastaan
kuununvoudin maksamis-
maaravs Ruotsissa ia velan
eriiiintymtsestA on kuiunut Yli
lrrosi (omavelkainen takaus)
tai velallisen maksukyvytt6-
mwden toteamisesta on kulu-
nrii vli vuosi (laillinen takaus).
Vellioia voi velttaa edelaole-
van vinhentumiskysyrnyksen
ainoastaan hankktmalla taka-
usasiaan ulosottokelpoisen
paatdksen tuomioistuimen
kautta.

Ruotsalaisilta kruunun-
voudin maksamismitiiriiyksil-
ta Duuttuu Suomessa Suomen
laiir mukainen taytant66nPa-
noasiakirian luonne.

EHDOTUS
Kruununvoudin maksamis-
miiairiiykset tulisi lainsaadiin-
tdmuutoksella saattaa taytiin-
t<i 6 n p ano k elp ois I k s i myds
Suomessa Norian toteuttaman
lainsZiAdiinttimallin mukai-
sesti.

Asialla on suurl merkitys
erityisesti pankkiperinnessa,
misse luottoien maksuvas-
tuussa on uieita henkil<iitZi,
ioista osa on muuttanut jos--sain 

oerinnAn vaiheessa Ruot-
siln j'a Ruotsista takaisin Suo-
meen.

ITB
Soliditet NTMEMME MUUrruu!

Dun & Bradstreet

Nopeampia, selkeflmpiii ja yksityiskohtaisempia
luottotietoja ei endii toimita

Dun & dradstreet Soliditet Oy
vaan L.2.L996 alkaen:

DUN & BRADSTREET FINLAND OY

D&B Finland Oy kuuluu maailman johtavaan luottotietoalan konserniin, Dun & Bradstreet Corpora-
tioniin, joka toimii yli 60 eri maassa. Konsernin liikevaihto on n. 22 miljardia markkaa ja henkildstd

n. 50.000. Tiedostomme sisiiltAa kaikki Suomessa rekisterOidyt yritykset sekii yli 40 miljoonaa

)Titysta ympiid maailman. Liihes kaikilla )Tityksi a on ajantasalla oleva RatingJuokka.
D&B-konserniin kuuluu myds Moody-s, joka luokittelee mm. pankkeja ja valtioita.

t)



P A L S T A

Mats Nybondas
puheenjohtaja

Kuka
puheenjohtajaksi?

TiinA vuonna oli poikkeuksellisesti jopa
pientti kilpailunpoikasta Luottomiesten
puheenjohtajan pallista. Kilpailuhan on
tunnetusti omiaan korottamaan palvelun
ja tydn laatua, joten uskokaamme, etta
noin on asian laita mitti tulee puheenjoh_
tajan panokseen ensi vuonna.

Kuitenkaan en voi olla pohtimatta sitA
seikkaa, ett2i mistzi "leiristai" puheenjohta_
ja olisi tarkoituksenmukaisinta valiia, iot-
ta se parhaiten palvelisi suurinta enim_
mistdii Luottomiehistii sekri koko alaa,
perintdd unohtamatta. Edelftiirini Olli
Kiveldjulisti 'lrosi sitten Kadonn"een Luot-
tomiehen Metsdstyksen. Onko tdmd var-
masti vakavasti tarkoitettu kehotus tuo_
nut tulosta? MielestAni ei, enk:i tiillei mie-
lipiteellZini halua laisinkaan asettaa ky-
seenalaiseksi viime vuoden puheenjohti-
jan tai yhdistyksen toiminnan tehokkuut_
ta, painvastoin.

Mistd sitten kiikastaa, kun edelleen
ylivoimainen enemmistd Luottomiehistti.
jotka ovat mukana vaikuttamassa koko-
uksissa ovat luottotieto- tai perintdtoi-
mistojen edustajia? Onko syyse, ett;i olem_
me luon_eet -oman pienen ankkalampem_
me tai keskinaisen ihailun klubimme?
Olisiko aiheellista tutkia omaa napaam_
me ja todeta oma jaeviytemme? Vaikka
nein olisi, mielestiini se ei ole meidan
tehttivdmme.

Tietenkin sek:i luottotieto, ettii perin_
tdtoimistot ovat tiind. pdivanti tarpeeksi
valistuneita 1'rnmdrt:idkseen asiakasldh_
t<iisyyden tdrkeyden ja siten vilpittcimiisti
pitavet asiakkaidensa parasta johtotahte_

naAn, mutta olemmeko si\,'uuttaneet sen,
mikei psykologinen vaikutus meiden hege-
moniallamme voi olla muuhun kentta;e-
keen, esim. luottopiiiillikciihin ja Juoton-
valvojiin? Tulos voi nimenomaan olla pas-
sivoituminen tai turhautuminen.

Vastaavasti en myrisktidn usko asian-
tuntUapuheenjohtajiin sen kummemmin.
Ns. ekspertit ovat tietyissa tilanteissa oi-
vallisia neuvonantaiia, mutta eihzin ou-
heenjohtajainstituuiio ole mikiidn .rerruo-
la. Eikri kuitenkin ole niin. ettti tiimZi luot-
tamustehtAvii pikemminkin on poliittinen
asia? Sekei luottotieto- ja perimistoimistot,
etta myds asiantuntijat ovat media asia-
kasyrit5rstensti talouden kohottamiseksi ia
varmistamiseksi. mutta olisiko witvst6n
mielenkiinto suurempaa Luottomiesten toi-
mintoja kohtaan mikzili heilki olisi "oma"
puheenjohtaja?

- Onko allekirjoittanut sitten kyllzistynyt
el?imddn vai olenko muuten vain suoritta-
massa poliittista itsemurhaa jo ennenkuin
urani on ehtinyt alkaa? En toki, aion vain
ottaa suurimmaksi haasteekseni aktivoi-
da nukkuvien puoluetta ja johdonmukai-
suuden nimissd haastaa teitd kaikkia miet-
timaan ensi vuoden loppupuolella, ja mik-
sei aiemminkin, oletteko aidosti tyytwai-
sie toimintaani vai haluaisitteko tise iulla
tilalleni. Tai positiivisemmin ilmaistuna,
tunnetteko jonkun, jonka paiviin haluai-
sitte pilata?



Luo t to mieh e t- Kre ditmf, nn e n
ry:n varsinainen jflsenkokous
Radisson SAS hotellissa

I

01.11.1995

Yhdistyksen seenrdmearai-
seen s]ryskokoukseen osallis-
tui n. 9O vhdistvksen iasenta.
Puheenio-htaia 6lli Ki;ele tor-
votri koirous'iaen terverulleek-
si ja avasi kokouksen. Koko-
uksen puheenjoh tajaksi  val i t -
tiin Luottopiizillikkii Petri Car-
p6n Luotto-kunnasta ja sihtee-
rikisi yhteyspeallikk<j Miika
Helenius TietoDerinte Ov:ste.

Yh alis tgksen h o'|Iitus kokoorrtui
€nnen ucrsin@isl(r sgyskokoust@
Beijiflg gdbiftetissd.

Talousarvio ja
jisenmaksut v.1996.

Talousarvioehdotuksen esitteli
kokousvdelle yhdistyksen ra-
hastonhoitajaAnne Bjiirk. Ta-
lousarvio, jonka perusteena oli
noin 7OO:n luottomiehen ia -
naisen jesenkunta) hywiiksyt-
tiin sellaisenaan. Jasenmak-
su Daetettiin sailvttaa entisen
200 mk:n suuruisena ia kan-
na rusJasenTen  JasenmaKSu
myos entisesse 1.200 mk:ssa.

Uusi hallitus
Yhdistyksen hallituksesta oli
t2inii r,rronna ero\,'uorossa pu-
heenjohta Olli Kivelii Tietope-
rinta Oy:sta, varapuheenjoh-

Teksti ia kuvat:
Mikko Killankari

taia Helena Pahlman Suomen
Asiakastieto Oy:stA ja Yrjii
Stenberg Oy Hobby Ha1l
Ab:sta. Heiden tilalleen halli-
tukseen valittiin uusiksi iase-
niksi luottooii2illikko Kari Mii-
k ikdrki  Kaukomarkkinat
Oy:sta, Toimitusj ohtaj a Mats
N y b o n d a s D & B S o l i d i t e t
Oy:staja mlyntipee ikko Kari
Rdsiinen Suomen Asiakastie-
to Oy:stii. Hallituksen jAsenly-
destd kesken toimikauden luo-
Pui mlT/ntipeiillikko Jouni
Suominen D & B Soliditet
Oy:sta. Hanen tilalleen jAljellii
olevaksi toimikaudeksi valit-
tiin yhteyspeellikk6 Juha Is-
kala Intrum Justitia Oy:stii.

Kokoukseft puheenjohtajana toimi
l'l.o tt op iiiillikkai Petri Cdrpdn ja
sihteerinai ghtegsp Aiinikkii Jukk(t
Kol4ltdften, Tdloudeflhoitaja Anne
Bjairk esittetee ouodeft 1996 btdjetia,



Toimitu.sjohtdJd. IU@ts Ngbond.as
kettoi rftiksi hiin on po'ras ehdokas
uudekai puhee johtojdkst.

Asiaaajaja, Jgrkt Pekko,lo, kertoo
miksi jwrt haitr olisi hyud uallnto

lHi'o 
o 

"o 
u"*ksi Puheeniohtd -

Uusi puheenjohtajaja
varapuheenjohtaja

Vuosiin ei vhdistvksemme
uudesta puhi:enjohiajasta ole
iouduttu eenestemaen. Tena--vuonna 

koimme sen. Ehdolle
uudeksi puheenjohtaksl aset-
tuivat asianajaja Jyrkl Pek-
kala Asianaiotoimlsto Jwki
Pekkalasta ja toimitusjohiaja
Mats Nyboidas D & Bsolicii-
tet Oy:stii. Kummankin ehdok-
kaan puolesta kuultiin pu-
heenvuoroja, minke lisaksi
ehdokkaat pitivet omat pu-
heenvuoronsa. miksi iuuri hiin
olisi paras valinta. Puheenvuo-
roissa kasiteltlin mm. alan
kokemusta. kansainvrilisyytta,
ehdokkaiden tv6- ia luottoalal-
kokemusta. Tiuklan aanestyk-
sen tuloksena vhdistvksen
uudeksi puheeniirhtaialisi va-
littiin toilirirusjohtala Mats wy-
bondas ia hwiinii kakkosena
varapulieenjohtaj aksi asian-
ajaja Jyrki Pekkala.

fhd!€tgksen jiisenten vc,po,o,t(r se!flrstetud ennen kokoukse'- d.lk'4d-

Kokor6ttiikea oli s.Id,p'l,nut pdikalle noin gO henked..

Audestd puheenJohtqiqsta kagtiir- tulmo, iiahestgs.



Tillntarkastajat ja
luottoalan

neuvottelukunta 1996
Kokousviiki valitsi uusiksi ti-
lintarkastaj iksi yhdistyksen
iesenistzi talousiohtaia Haa--nu 

Markkasen lielslnsin K'tK
Oy:stii ja luottopaaillikkii Mar-
la Viinikan Neste Liikenne--oalvelu 

Ov:sta. Varatilintar-
i<astaiiksi- valittiin vuodelle
I996 bsastopaa fikkti Tom-G
Ahlroos SLO Oy:stii ja luotto-
peZilikko llelena FJiider Ma-
chinerv Ov:sta. Luottoalan
neuvotielu-kunnan j iiseniksi
valittiinJoukko tunnettuja alan
ammattl-ihmisiii:

Tom-G.Ahlroos,
osastopiiiillikk<i,
SLO Oy

Lassi Kantola.
oankiniohtaia.
Merita "pantii oy (SYP)

Perttl Larva,
luottopaalikkd,
Sanoma-osakeyhtio

Se{a Lehtonen,
talousjohtaja,
Perhe-Auto Oy

Kart Miikikiirkt,
luottopii?il1ikk6,
Kaukomarkkinat Oy

Mats Nybondas,
toimitusiohtaia,
Dun & B-rads[reet Soliditet Oy

Mikko Parjanne,
totrnitusjohtaja,
Suomen Asiakastieto Oy

Veikko Semi

Rlsto Suviala.
toimitusjohtaja,
Erapaiva Oy

Varsinalsen slT/skokouk-
sen idlkeen kuulimme
Vuoden Luottomiehen
osastopiiiillikkd Reijo
Aarnion piteman pu-
heenvuoron aiheesta
"Tietosuoj a kiiyt?inn<is-
s a .

(katso sivut l2-13)

nl(r,ljne'tr on Janleen kerafl sgdtaodtr|. hgoaA.

TP-Trattaperintii. on uusl Fityssaatavien perintitkeino. Se on nopea, tehokas,

edu-llinen ja velkojar kanna.lta helppo.Varfta perinteinen tlatta]En tulee

tiensa pai-tihiin, kun vimnomaisprotestointi uuden perintiilain fi\viitii kielletii?in.

TP-Ttattapedntui:

> on sehasti vanhaa hattaa edri[sempi ja helpompi k?i]'ttii:i

> toimii ilrnarviranomaisblaokratiaa, protestointi tapaituu suoraa'n

Suomen Asial€stieto Oy:ssa

> maksarnaton tratta rckisterdida?in Suomen Asiakastieto Oy:n

luottotietokartaan ja jutka.istaan Kauppalehdessa.

> perintijevoldaan vaivattomasti jatkaa Tietoperinta-yhtidissa

Soita pa.lveluntmteroomrne (90)156 3555, niin postitarune Sinulle TP-Tratta-

perindin esitteen ja yksityiskohtaiset ka)'ttijohjeet.

E TRATTAPER TTA
Tieiopeinta-Yhtidt,

PL 45, 00521 Helshki, puh.(90)156 3565

Tietopednta-yhtiot on maarnme suurin peiftapalveluLonsemi. Sm omistavat pii2iosin pankit

ja vakuutusyhtidi. TP_Trattapeifta on Tietoperinta Oy:n rckisterdity aputoiminimi
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Vuoden

Henkiliitietotoimikunta
Oikeusministeri6ssa on asetettu tyoryhmii hen-
kilorekisteri- eli tietosuoialain tarkistamista
varten. Toimikunnan puiieenlohtajana toimii
ylUohtaja Pekka Nurmi oikeusministerldsta ja
siina on yhdeksan muuta jasenta seka seltse-
man pys]'vaa asiantuntijaa allekirj oittanut
mukaan lukien.

Tytjryhman on toimeksiantonsa mukaises-
ti laadittava hallituksen esityksen muotoon
kirioitettu ehdotus lain tarkistamiseksi. Toi-
mlkunnan tulee saada tyonsa valmiiksi 31.
12. 1996 mennessA.

Toimikunta otti nimekseen "Henkildtieto-
toimikunta". iolla nimellii2in se haluaa kuvata
mm. sita. etta henkllOtiedot ovat kansalaisoi-
keuksia, joita koskeva saetely ulottuu laajem-
ma11e kuin rekisterinpitotoimintaan.

Lain kokonaistarkistuksen tarve
1. Suomen Hal l l tusmuotoon on 17.7.1995 an-
netulla lailla llsatty yksltyiselaman suoja pe
rusoikeudeksi. Henkildtietoien suoiasta on lain
mukaan saaclei  r  ava tarkem"min la i l la. . io l  en on
tarDeen selvittaii asian vaikutus henkilorekis-
terilain kannalta.
2. Erilaisista vireille olevista hankkeista johtu-
en on tul1ut Deruste selvittaa lain uudistami
sen tarve. Lapin yliopistossa on virel1lA henki
l6rekisterilain seurantatutkimus. Samoin tvon
a  l l a  on  se l v i t ys . j oka  koskee ju l k i s ten  ve ro tus -
tietoien massaluovutuksen sallimista ilman
tietoluojalautakunnan lupaa yleisesti julkais-
tavaksi.

Liseksi ainakin seuraavia lainsaadentdeh-
dotuksia on eri yhteyksissii tehty: kulutus-
luottolaln tarkistamistolmikunta on mietin-
niissaan esittainvt henkildrekisterilakiin muu-
toksia, tietosuojavaltuutettu on edellyttanyt
mm. takaajien aseman huomioimista luotto-
tietorekistereissii ja Suomen Kuluttajaliitto on
tehnyt aloitteen luottotletorekislereiden tal-
lennusaikoien lvhentamiseksi.
3.  EU:n neuvoslo on keszi l lz i  1995 hwi iksvnvt
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ns. tietosuoiadirektiivln. Direktiivin sisaltona
on mahdollistaa henkilotietojen vapaa llikku
vuus iesenvaltioiden viililla, lisAtii rekisteroitl'-
ien lienkiloiden tiedonsaantioikeutta ja val-
tuutus jiisenvaltioille maerltella olosuhteet.
iolloin h-enkilotunnusta voidaan kasitella- 

Direktiivi edellytttiii myos henkilotietojen
suo ian  i a  i lma isuvapauden  yh reensov i t l  am is
ra. {ai i i t takoon. ei la oik eu sminister iossa on
toimikunnat pohtimassa myos julkisuus- ja
painovapauslainsaadantdjen kehittamlste.

Strategian valinta
Toimikunnassa on keskusteltu sen tyon ohja-
uksesta suhteessa eri vaihtoehtoihin. Kayn-
nistettaessd. lain kokonaisuudistusta voisi ta-
voltteena luonnolllsesti olla lahestya asiaa
maailmoja syleileviisti. Toisaalta perusteltua
olisi toteuttaa uudistus siten, ette siina huo
mioltalslin ainoastaan direktiivin aiheuttamat
va l i l  t i ima t  uud is tus ta rpee t .

Henkiliirekisterilaki kiytdnniissd
Nykyisra h en ki lorek ister i lakia on er i  yhteyk-
sGsh. pal . lon ja hartaast i  kr iL isoi lu.  Er i ty isen
kritiikin kohteeksi on joutunut edelleen jatku-
va henkilijtunnuksen k2iyttoii koskeva erimie
lisws. Muutoin kritiikki on kuitenkin ollut
liihinnA yleistzi, spesifioimatonta. Voidaan kui-
tenkin ehka lievasti yleistaen todeta, ettii lakia
on pidetty vaikeatajuisena ja tulkinnanvarai
sena. T2istd on aiheutunut ilmeisen tarpeeton
kritiikki koko lakia kohtaan.

Tietosuojavaltuutettu Jorma Kuopus lai-
nasi yhdistyksemme erdiissA kokouksessa kir-
t'oitustani, iossa totesin olevan viilttAm€itontii"saada "looulliset" laintulkinnat selviksi. On
ehkii sy1'tii tasmentaa tuolloin siteerattua ka
sitvstani:

1. Peruskdsite:
yksityisyyden suoja
luotonannossa
Henkilorekisterilaki ei maiirittele yksityisyy-
den kasitetta elka se nain ollen voi tarkasti
maairittea niitai etuja ja oikeuksia, jotka yksl-
tyislyteen liittl''vat. Yleensii yksityislytta on
pyritty kuvaamaan siten, kuin rikoslalssa on
esitetty, l2ihtokohtana se, mika ei ole yksityi
swden suoiaa kuuluvaa." -  

Angloamerikkalaisessa jar jestelmessa yk-
sir viSVVS maerltellaan ka nsalaisen oikeudeksi
"o1ia i'inissa oloissaan".

OTT Ari Huhtamiiki esittea ns. sopimus-
teorian luottojen syntymisessa. Luotonanto on
hdnen mukaansa prosessi, jonka eri vaiheina
voidaan erotella mm. yleisen informaation anto
(mainonta, suoramarkkinointi), luotonhakijan
osoittama kiinnostus (HRL:n yhteysvaatimus J
ia hiinelle annetut lisatiedot, luottohakemus,
joka on siis luonteeltaan tarjousplynto. Luo-
ronanLaia peattaa tamdn ialkeen. Iekeeko se
si lovan iar ' iouksen l luot lo lupaus).  Mikal i  tar-
.jous hakijda tlydyttiia ilmolitaa hAn sen hy-

Luotto-
miehen

Arvoisat luottomiehetl

vakswanse. Niiitii vaiheita seuraa sitten tar-



Vittavat muut mahdolliset vaiheet kuten va-
kuusjArjestelyt, luottovaluutan maksaminen
j a velkakirjan / sopimuksen allekirioittaminen.

Kun edel la esi letry ja asia kokona isuuksia
verrataan, havaitaan, ett?i kansalainen itse
hakeutuu ulos yksi ty isyydesrdd n (multa veto-
aa si ihen ja sen suojaan kyl lz ik in mielel leen),
vielapa uaeila kertoja sam-an prosessin aika-
na.

keelllsuus mm. kiivttzimiine luotettavia tieto-
l:ihteitii, kuten tuomioistuimia. Tuomioistui-
met antavat reklsteroitiivisszi velkomusaslois-
sa tuomlonsa tutkittuaan velan perimiskelpoi-
suuden (erezintymisen, vanhentumisen jne.).
Asiakastieto Oy rekisteroi nama tuomiot.

Vuonna 1994 tietosuoiavaltuutettu toimitti
yhtiollemme lAhes 60 selvitysplf/ntoa, joista
valtaosa koski virheenoikaisui a. Mainittakoon.
el te mikel i  rekister issaon virhe, on rekis ler in-
pitej:i tuottamuksestaan rilppumatta ns. an-
karassa vahingonkorvausvastuussa virheen
aiheuttamista vahingoista. Selvitysplyntojen
suuri maara, keskimaarin useammin kuin vii-
kottain tapahtuva kirjeenvaihto, mielestani
osoittaa asian tulkinnanvaraisuuden.

fyyppitapauksia selvitysp]')'nndissd ovat
olleet takaajaile talletettu tieto, tieto asiassa,
jossa luotto on tuomionjrilkeen maksettu esim.
uudella luotolla, vrittAiiihenkilda koskevat tie-
dot (jotka "kohtuuttorriasti vaikeuttavat yritys-
toimlntaa") ia muut "kohtuuttomuudet". Var-
sinaisia vir6eellisia tietoja kirjeenvaihdossa ei
ole iuurikaan kosketeltri.

Henkiliirekisterilaki ja -asetus eivat tyhien-
tAvzisti md:irittele ilmauksen "maksun tit itto-
rituksen laiminlyonti" sisiiltrizi. Viranomaiset
ovat omaksuneet kannakseen, etta rekisteroi-
d)'n tiedon tulee kuvata henkilon maksuhalut-
tomuutta tai -kyvlttdmlyttzi. T?imii tulkinta
esitettiin tapauksessa, jossa eresta henkilde
vastaan oli annettu maksamismaerevs asias-
sa. jossa hzinelk i  e i  maksuvelvol l isuutra myy-
jzin virheen johdosta ollut.

Henkil<irekisterilain 2 S:n miiiirltelmdn
mukaan henkiloluottotieto tarkoittaa tietoa,
ioka on tarkoitettu kAvtettiiv:iksi henkilon ta-
loudelllsen aseman, sitoumusten hoitokl'r,'rrn
ja luotetta\,"Lluden arvioinnissa. Sen ei siis !i-
nd.nsA tule kuvata mltaan. Eri asia on liittwk<i
ral lennettuun r ietoon jotain l isziarvoa. kt i i  se
Asiakastiedonrekisteriintallennetaan. One1)a-
selvea, mi ld ma ksu h eir io l iedol la tarkoi tetdan
(vrt. kuvakopiot tuomiolsta) ja milloin rekiste-
roidysse tiedossa on virhe. Jos tietoa pidetaen
virheellisend voi siita seurata vahingonkorva-
usvelvol l isuus. Toisaal ta joskus voi-ol la tarve
poistaa talletettu tieto muulla perusteella. Asia-
kastiedon mukaan tall6in Derusteena voi tulla
kysymykseen vain tilanne, iossa rekisteroidyl-
ld oh eiapaivanii ollut hywziksyttava sly pidit-
tya oikeasta suorltuksesta. Tallennetun tiedon
poistoa on pidettAvei - ei virheenoikaisuna,
vaan rekisterin vlleDitoon kuuluvana toimena.

Lopuksi
Liian veha[e huomiolle on iaanvt tietohuollon
kehitreminen. Keskusrelu- kavdaan vleis im-
min rekisrer ien t ietosise I  ldn, ei i tv isesl l  hetu :  n
osal ta,  eika si ina huomioida t ietosuoiaa luor, 'u-
tus- ja kayrtdt i lanreissa. Jos keskusrelussa
pohdittaisiin tietojen turvallisempaa luomtta-
mista, voitaisiin niita useita lakeia ia asetuksia
muuttaa. jo iden alul la sais immt i ie lohuol lon
toimimaan edes tvvdvttavasti.

Mitri siis yksityisyyden suoja viimekadesse
on ? Asiaa mutkistaa edene esitetvn lisaksi se.
e t ta ]'ritysluortotiedot ia evar t ie tos u o ia Iain sd d -
ddnncin sovel tamisen ulkopuolel le.  Yr i tysluot-
totietoina pldetaan paitsi oilieushenkiloiiii mvrjs
sellaisia luonnollisia henkiloitii. ioilla omis-
Luksensa tai  asemansa perusreei la on mer-
kittava asema ]Tityksen-talouden kannalta.
Edelleen, vaikka laki annettiin t'o !.uonna lg87
on epdselvdd raman maier i t te lyn sisal lo.  KaV-
IennossA nimit t i i in myds selkei ist i  yr i lystc i i -
mintaa harioittavat heitkilot vetoaval miksu-
hairidtilant-eissa tietosuoiaansa. Ruotsissa on
menty jopa siihen, ettei yhtidn hallituksen
jaisenten tietoja voida kalkissa tilanteissa tar-
kistaa.yrltyste koskevan pAiitoksenteon yhte-
voessa.

2. Peruskdsitteet:
luotto ja luotonanto
Koska henkil6luottotietoia saadaan luo',lttaa
HRL l8 S:n mukaan mm. luotonantoa varten
on tiedettiivii, mitzi luotolla ia luotonannolia
tulisi lTnmertea.

Luotto maeritelliiiin eri yhteyksissA eri ta-
voin. Esimerkiksi kuluttajansuojalain mukai-
sessa mielessd maksuajan mydntiimisestii
luolimatta kyseessii voi olla [ateiskauppa.
Asiakastiedossa luoton maaritelmti noudatlaa
Havansin kaytt:im?izi mdaritelmiid: luotto on
tilanne, jossa vastakkaiset suoritukset tapah-
tuval  er i  a ikoina. Tunruu et le maarirelmaia ei
tietosuojaviranomaisten ole ollut helppo niel-

Luotonannon osalta voidaan asettaa kaksl
kysymyst?i: milloin luotonanto alkaa ? Toisaal-
ta milla toimialoilla luotonantoa harioitetaan.
Ensimmaisen kysymyksen rajapintaria on suh-
de markkinoin riiri. Kun soveileiaan edellii esi-
tettya luottoprosessikaaviota, voimme tunnis-
taa luotonannon alkavaksi hakijan reagoin-
nista.

Toimialakysymys on noussut erittain usein
esille Asiakastiedon ja tietosuojavaltuutetun
toimiston velisissii keskusteluis-sa ia selvitvs-
plf/nnoisszi. Esille on noslettu kvs"vmvs m-m.
huoneen i,rrokrauksesta, vakuutust<iiminnasta
jne. Mikzili soveltamamme luoton maaritelma
hlwriksy'tiiiin, kuten onkin tapahtunut. voi-
daan rodeta. et te lehes kaik i l la to imialoi l la
esiint]ry-tilanteita, jolloin luottotietoja tulisi ja
olisl mahdollista kav-tteA.

3. Peruskfi.site:
oikea tieto ja virhe
Rekisterinpltejen on varmistettava tietoien oi- I
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Halli-
tuksen
uudet
jisenet
vastaavat

kysymyksiin:

1. Miss€i vritvkses-
sii tvdskentelet. teh-
tdvd.si ja taustasi?

2. Toimintasi vhdis-
tyksessd; koska olet
tullut jdseneksi jne?

3. Mita asioita vh-
distyksen tulisi ke-
hittaa toiminnas-
saan ja mitkd" ovat
vleiset kehitvstar-
peet?

4. Onko luottoalan
arvostus riitttivEi?
Ellei, mitkd olisivat
keinot sen kohenta-
miseen?

5. Mita ongelmia
ntiet luottoalalla
tiillzi hetkellei?

t4

Mats Nybondas

1. Toimin Dun & Bradstreet
Soliditer" Ov:n loimil.usiohta-
iana modeir 1994 alusta-. Olcrr
hlunperin I te-Uudel l  amaalta.
liihinnii Liliendalista kotoisin.
vuosrna lv I t-66 asuln. oDls-
kelin ia tein ttiita Ruotsissa.
Tul in 

-sat 
tumalta englant i la i -

sen pijrssiyrityksen kautta ta-
kaisin Suomeen ia olen sen
jiilkeen toiminu[ johtajana
sekd Johnson MattheyllA ettii
Eldoni l la.  Yhteinen nimit t?i i i i
on aina ollut kansainviilisyjrs
ja olen joutunut pauon mat-
kustamaan niiissa tehtavissa.
Koulutukseltani olen juridii-
kan kandidaatti. Kauppakor-
keasta olen hankkinut l isea
markkinointioppia.

2. Tulin Luottomiesten iase-
neksi samalla kun aloitinD&B
Soliditetila, eli modesta 1994.
Olen siita lahtien ollut ulko-
maantoimikunnan jasenene.

3. Toiminta on sinansA hyvin
hoidettu, on mielenkiintoisia
seminaareia ia sosiaal is ia ta-
oahtumia i rn-mielesteni  r i i t ta-
vesti. Jotaln Ditaisi vain teh-
da, etta saisimme suuremman
miiArAn todella aktiivisia iese-
nla.

4. Luottoalan arvostus on var-
masti kohonnut yleisesti otta-
en. mutta ei mielesteni ole yri-
tysten sisail la hierarkisesti aina
oikein aseteltu. Luottotutkin-
non statusta pitaisi kohentaa.

5. Ehdotl.omasti suurin ongel-
ma on tiedon saanti. Uusi osa-

kevhtiolaki on omiaan paran-
tairaan site, mutta seir lapi-
vieminen ke)'liirlnossa vie vie-
la aivan liian paljon aikaa. Ti-
linpaatdstiedot piteisi pysrya
saamaan iiirkev?illii tavalla
keskitetysti samasta liihtees-
te. lahinne Ka upparekisteris-
tii. Sama koskee kalkkia mak-
suhAirici- 'ia muiden viran-
omaisten lo imenpidet ie toj  a.
Henki lot ietoien saant i  o l is i
mviis laai enn-ettava esimerkik-
si- Ruotsin tai Norjan mallin
muKaan.

Kari Riisiinen

l' Toimin Suomen Asiakastie-
to Oy:sse myyntipiiiillikk6nA.
Tulin silloiseen Luottokontrol-
liin ATK-tehtaviin I 987 ja jou-
duin heti miten virittelemeen
paateyhteyksia Luottokontrol-
lin ja asiakkaiden vdlille.

2. Olen toiminur riviiasenena
vuodesta 1988.

3. YhdistystA on hoidettu oi-
kein h]'vin. Yhdistys on vai-
kuttanyt moniin alaa sii?itele-
viin lakiuudistuksiin ia -ehdo-
tuksiin. sekii jiirjest-{imilliiiin
tilaisuuksilla edistiio't luot-
to- ja perintaalan tun[emusta
ia kehitvste. LTS-tutkinto on
ioimiva konsepti. minka voin
kokemuksesta sanoa. Sen li-
seksi yhteistytita voisi harjoit-
taa korkeakoulujen. yrittiijii-
jarjesttjjen ja esim. KTM:n yri-
tyspalvelun kanssa. Yhdistys
on vielA monille alan ihmisille
tuntematon, joten silld saralla
riittiiii tditii.

I



4. Laman mydta alan arvostus
on kohentunut melkoisesti.
Useissa ]'rityksisA on jo ki4at-
tu luottopolitiikka. mihin sekii
y'rityksen johto etta my,'nti on
sitoutunut. Muutama \,Losi
sitten sita ei pidetty vielii ko-
vinkaan tarkeiina. Samoin alan
arvostuksen Daranemista ku-
vaa se, kuinka Luottomiehet
ry:ltA on plTdetty lausuntoja
luoltoalaa koskevissa lainsee-
d?inttihankkeissa.

5, Luottoalan suurimDla on-
gelmia on. ette yksityiihenki-
lOiste saa edelleen keratii luot-
totiedoksi vain maksuhairioi-
ta. Viranomaispd.Assd on usei-
ta yhteistyohankkei ta vireilla.
mutta ilmeisesti liian pienellii
prioriteetilla. jotta asiaI eteni -
s ivet luotroalan toivomal la la-
valla.

Juha Iskala

l. Tyoskentelen Intrum Justi-
tia Oy: ssd yhteyspiiiillikk6nei.
Intrumissa olen ollut viisi !'uot-
ta erilaisissa tehtdviss:i. Kou-
lutukseltani olen ekonomi.

2. Yhdistvksen idsenenti oren
ol luT arol tet tuanr lvosunteen
Intrumiin, siltoise-en Credit
perintiitoimistoon. eli noin vii-
si motta. Olen kaynlt aktiivi-
sesti yhdistyksen kokouksis-
sa ja muissa tilaisuuksissa,
aina kun olen vain suinkin
ehtinyt.

3. Olen ollut yhdistyksen toi-
mintaan varsin twtt'veinen.
Etenkin yhdistyks-en 

-Iehti 
on

parantunut viime vuosina.

4. Luottoalan arvostus on mie-
lestani noussut viime '"'uosi-
na. "lama on ooettanut". Luot-
to-osas toi en toiminta nahdaen
tarkeAni osana koko witvk-
sen toiminnassa. UskoiSinar-
vostuksen kohoavan oarhai-
ten luottoalalla toimMen ih-
misten ammattitaidon Daran-
tuessa. Tesse asiassa 

-yhdis-

tyksen toiminta on ollut mer-
kittAviiti. Awostus riippuu kui-
tenkin paljon myds meidiin.
luottoalalla toimivien omista
asenteista.

5. Tietosuojakysymykset ovat
monitahoisia,  er i t ta in laaia
yksityislyden suoja vaikeu-t-
taa luottoalan toim.im.ista. Yle.i-
selld tasolla, kansantalouden
kannalta olisi iarkevae resurs-
sien kohdentaminen velkoiien
kannalta keskeisiin kysyrriyk-
siin. Esimerkiksi ulosoton te-
hostaminen fulosottoDiireista
osa toimii vielAkin manuaali-
sesti) sekd talousrikollisuuden
torjunta [konkurssit).

Kari Md.kikairki

I . lydpaikkani on Kaukomark-
kinat Oy, jossa toimin luotto-
peallikkdna. Tehtavani kasit-
taa luotonohjauksen paayhti-
ossd ja sen 13 tyteryht idssa.
joiden taloushallinto hoidetaan
keskitetysti. Olen perheellinen:
vaimo + 3 jo aikuista lasta,
joista kaksi maailmallaja nuo-
rin viimeiste vuotta koulussa,
sekii iiikAs ja varsin persoo-

nal l inen karkeakarvainen
miiyriikoira. Koulutusta olen
saanut HKKK:ssa. iosta olen
aikanaan valmisturiut ekono-
miksi. Sen iiilkeen olen hank-
kinut kokemusta vientikau-
Dasta seke kotimaassa ettA
maanmal la.  Josta paral tuarnr
viime vuosiklrnmenen alussa
siirrvin hallinnon Duolelle en-
sin Kaukomarkkirioiden kan-
sainvalisen kaupan hailinto-
paalikdksi ja sitten nykyiseen
tehtavaani.

2. Yhdisfvksen iaseneksi muis-
tan liittvireeni i 989 ia viimei-
set Dari-\'uotta olen oilut Luot-
toalan neuvotteluku n na n id-
senena.

3. Yhdistvksen toimintaa tuli-
si kehittee siten. etta se Dalve-
l is i  mahdol l is imman hyvin
kaikkia luottotoimlnnan eri
tehtevissa olevia iesenid. seka
aloittelevia ettii i-o pitemmiille
ehtinelte. Tessii'mlilessa korr
taktien kehittaminen yritys-
maailman hsaksi viranomais-
ten, korkeakoulujen, EU:n ja
siine toimivien muiden mai-
den luottovhdistvsten kanssa

, .  ,  r .  :  ,olisi yhdistykselle ja jasenille
hyodyksi. Hyva hy6li.nnixi ak-
tiiville iAsenelle vois.i olla esi-
merkiksi kolmannes koulutuk -
sellista ia ammattitaidollista
ajantasdlla pysyt tay rymis ra.
kolmannes networkingia ja
hauskanpltoa yhdessa seka
loput alan yhteiste edun- ja
asioiden valvontaa!

4. Tiim?in vuosikymmenen al-
kuvuodet ovat varmast i
edesauttaneet alan yhteista
arvoslusta.  Ol is in i lo inen, ios
iohonkin maamme korkeakou-
iuista saataisiin luottohallin-
non oppituoli. Muiita osin to-
teaisin. ette arvostuskysymyk-
set ovat pirkalti myos meista
luottomiehista kiinni!

5. Ongelmat liitryvat talle het-
kelld keskeisesd velka- ia vri-
tyssaneerauskaytantdiln. joi-
sa sekti lakeia ette niiden so-
veltamista tulisi tarkistaa!
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Teksti ja kuvat:
Kim Valkonen

tiioina toimivat lakimies Jou-
ni Korhonen Suomen Yritta-
iain Keskusliitosta. konkurs--siasiamies 

Eero Lyytikdinen,
tietosuojavaltuutettu Jorma
Kuopus, varatuomari Timo
Maki ja yhdistyksemme pu-
heenjohtaja Olli Kivelii.

Lakimies Jouni Korhosen
mukaan luottoihin liittyvat
kiivtAnndn asiat ovat olleet
outo ia vaikea asia etenkin
pienyi i  t  ra j  i l le.  Pienyr i t te jen
joutuessa velkojan asemaan
hanen oman wltvksensa toi-
mintaedellvtvksdt saattavat
vaarantua koska io suhteelli-
sen Dienetkin saaiavat voivat
kaafaa pienyrityksen. Luottoi-
hin liitt!'vie ke!'tiinnon asioita':ul-
Ja manoolrsra ongermla r
laan Suomen Yrittaiein Kes-
kusl i i ton toimestd t iedot-
tamaan eri koulutusti laisu uk-
sissa iatkossa.

Tietosuoiavaltuutettu Jor-
ma Kuopulisen mieleste aja-
tus velkojan suojelemisesta
tuntuu kaukaa haetulta ia on
perin ongelmallista. Tiissh yh-
teydessa h,in mainitsi esimerk-
kina suosiotaan hsaavat ns.
Internet-ostot. ioita tehdes-
saan saattaa ioutua ilmoitta-
maan luottokbrttinumeronsa
ja lame saattaa johtaa ongel-
malliseen ja pereti vaaralUseen
tilanteeseen, kun Internet-ver-
kossa olevia kaupustelijoita on
monenlaisia.

Konkurssiasiamies Eero
Lyltikainen totesi lyhyesti etta
kyllii velkoja itse itsensa par-
haiten suoielee. "Klssa nostaa
kyila itse hiintense". Varatuo-
mari Timo Maen mukaan vel-
kojaa suojelisi parhaiten. jos

Iaitt(lll(r kaigtiin ''aieler|}llntoinen pa'
neellkeskustelu oelkoja''r dsem(Ist(l

Luo ttomieh e t-Kre ditmflnn en
r.y:n luottopflivflt
M/S SiUa Serenadella
2.LO.-4.10. 1995
Ajrrnkohtaiset luennot korkeatasoisine
esitetmiiitsijiiineen oli koonnut n. 65 henkisen
luottomiesryhmiin luottop iiiville IUI / S SiIj o
Serenod,elle. Lo;uh,rr sgksginen siiii houkutteli
osallistujat muutamaksi piiioiiksi irti
arkirutiineista.

Luottopaivat avasi yhdistyk-
sen puheenjohtaja Olli Kivel&i
joka toivotii osallistujat terve-
tulleiksi kuuntelemaan aian-
kohtaisia esitelmiii mm. viieil-
16. olevan Derintalain muutos-
hankkeen vaiheista, yksityis-
henkil<in tietosuojasta ja uu-
distuneen trattaDerinnar me-
netelmista.

Perintdlain
muutoshankkeen

tavoitteet
Tilaisuuteen oli kutsuttu lain-
siiiidtintcineuvos Risto Tela-
ranta oikeusministeri6stii pu-
humaan vireillii olevasta 

^r.)e-

rintalain uudistuksesta m-ut-
ta hiin oli tydkiireiden vuoksi
estynyt tulemasta, joten asiaa
ryhtyivet s elvittamaan lainval-
mistelutydryhmaan osallistu-
neet varatuomari Timo Miiki
ja asianajaja Jyrki Pekkala.

Selvityksen mukaan oi-
keusministerio oli aikuvuodes-
ta 1995 asettanut tviirvhmen
laatimaan ehdotukien- tarr.r-
tavista muutoksista, jolla ny-
kvistii voimassa olevda oerin-
tilakia voitaisiin muuttia en-
tistii kaiytiinncillisemmeksi ja
oikeudenmukaisemmaksi.

Paneelikeskustelu
velkojan asemasta

Luottopaivien toisena aiheena
oli "Kuka suojelisi velkojaa?"
joka toteutettiin asiantuntija-
rvhmiin paneelikeskust6lu
riuodossa^. Paneelin asiantun-
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velanan rajg lla olisi oikeus hen-
Kttolunnukseen etenkin ios
velallisen nimi on yleinen.

Paneelikeskust-elun muina
aiheina olivat mm. Onko luo-
tonsaanti ihmisen perusoike-
us? Onko maksumoraali Suo-
messa hdltyrndssa? seka mi_
hin nykyinen velkasaneeraus-
lain aikainen kaytanto on ioh-
tamassa oi keuslaitoksen 

-an-

tamien velkasaneerauspaatos-
ten takia-

Viimeksi mainittuun asiaan
liittyen luorl-optiiville osallis-
luneille kerrotliin etta velka-
saneerauslain voimaan astu-
misen jalkeen on tuomioistur_
miin tullut 3000O kpl hake- -
musta velkasaneefauksen
aloi ttamiseksi. Tode iin mvds
ette Suomen val t iontalou; ei
kestA pirkaain ios hakemus-
tu lva jatkuu saman kaltaiserra
pitkean. Tilanne iohtaa en-
nemmin tai mycih-emmin sii-
he.n. etre ehtojala edellyryksiri
velkasaneerauksen saamisek_
si  tu l laan huomattavast i  k i r is-
temeen, ellei tilanne muulla
tavalla helpotu.

Nykyise:n velkasaneeraus -
lain epakohtana pidettiin li-
seksi nykyista rila-nnetta, iol_
loin velkasaneerau kseen irv-
veksytyn kayttovarat ovat pi-
remmat kuin ulosmittaukSen
kautta maksavan.

Konkurssiasiamiehen
rooli kiytdnniissd

Luottopeivien esitelm6itsiiek-
si  o l i  kutsuttu Suomen endim-
mainen konkurssiasianrres
Eero Lyytikiiinen ioka haus-
kalla esitystavallaan piri Dai-
kalla olleiden luo r toinied ren
mielenkiinnon yllii kertoes_
saan toimenkuvastaan ia mit_
kA tekuer vaikutrivat ;iihcn.
ette konkurssiasiamiehen vir-
ka perusler l i in ia sen tameel-
l isuudesta my6s tulevai 'suu-
clessa.

Konkurssiasiamiehen viran
perustamisen l;iht6kohtana oli
maaliskuussa lgg5 voimaan
astuneen uudistetun konkurs-
silainsaadenndn valmistelu-
vaiheessa esitetty huoli siitri
ette konkursseihln ia pesiin-
hoitoon ei ollut oleniasla riit_
tiiviiii ja puolueetonta valvon-
tajerjestelme€i vaikka kon-
liurssit ja niiden seuraamuk_
set olivat yhteiskunnaliisesti
ja taloudellisesti merkittavat.

Luo t top iiitt iiA le is ij k uun tele e
tarkkc.av4i.se'i,a

Konkurssiasiamies on itse-
nainen viranomainen ionka
tehtavane on hl'vdn pesdnhor-
lotavan kehi t tdminen, pesan-
hoidon valvonta, velal l isen t i -
lien ja toimien tarkastaminen,
neuvojen ja ohjeiden antami_
nen Kon kursseja hoilaville ja
valvorrille tahoille sekii selvlt-
t e j i en  to im in  na  n  va l von ta .
Konkurssiasiamiehen turee
olla tehtavassa?in puolueetorr.
Konkurssiasia mi 'es kevl  ree
apunaan konkurssiasiain neu-
vottelukuntaa ionka vhtels-
ty6n tuloksena s\,'l.ltyv hwae
pesdnhoi totapaa kosi<evii oh-
jeita ja toimintamalleia. Hei-
nelld on lisaksi oikeud kaain_
tya eri tuomioistuimien Duo-
leenja vaat ia tarvi t raessa bak-
kokeinojen kohdistamistaieh-
tiivirizin ja velvollisu uksiaa n
laiminlydnJn te pesenhoirajaa
kohtaa n. Konkurssiasiamies
voi lisziksi mm. vaatia tuomio-
istqinta vapaul ramaan pe_
sanhoitaja tahtAvestaan.

Konkurssiasiamiehellei on
oikeus tiedonsaantiin ia asra-
kirjoihin jotka ovat tdmeelli-
sia pesanvalvonnan suoritta-
miseksi. HzinellA on liseksi or-
keus anlaa salassa pidette\rie
uetoJa mm. tu om ioistuim i lle,
es  i t u  t k i  n  t av i ranoma i s i l l e .
syyttaijill e ja veronallinnoie. 

'

Kon I(u rssiasiamies Eero
LlTtikeinen kertoi ettzi hanen
toimikautensa aikana on ta-

han mennesse jouduttu erot-
tamaan, n. 50 pesenhoitajaa
joista 15 on ollut sama heriki-
16. Erottamisen svin:i hzin
mainitsi mm. kavallukset, luot-
tamusaseman vaarinkayton,
pesenhoitaian oman herikikt-
kohtaisen iionkurssin tai ulos-
mittauksessa todettu vara[o-
muus, pesAnhoitajan henki-
nen sairaus sekui puolueelli-
sen loiminnan iolloin pesein-
hoi taja on ajanut vain 

'yhden

l rerjm velkojan etua ja jertanyl
muut hoitamatta-

Esitelmansa lopuksi ktrn-
kurssiasiamies Eeio Lwtikzii-
nen totesi  et t i i  yhteiskr inta ja
muut tahot sAAstAisiveit huo-
mattavastijos kon ku rssipesdn
lopettaminen saataisiinlrrpE Llia[rulcrl saalalslln nv_
kyis l ai keyran toa nopeammai< -
si.

Uudistunut
trattaperinti

EnsimmAisen luottopaivan vii-
melsene esitelmditsiiane oli
osast opri:illi kkci Reijo Aarnio
Suomen Asiakast ieto Ov:sta.
Han pohjusti esitelmzinsi ker-
tomalla tratan historlasta la
mitii. tratta ja tratraamisket-
tant6 merkitsee.

Trattaa on perimismuoro-
na kai)'tetty Suomessa lo vuo-
desta 1.905 liihrien ja sirzi pide-
taan l€nokkazrna saatavien pe_
rimiskeinona. Tratta tunire-
laan mutta mitd se ia sen pro-
testointi kAflannos-se ta rlioi t-
taa on monllle tuntematon
kasite. Osas topeieillikkd Reijo
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Aarnio selosti etta tratta on
j  ulk is uu suhkaine n maksu-
kehoitus maksaa eraantynyt
saatava joka tulee kolmannen
osapuolen tietoon. Trattaami-
seen liitt],J/ aina toimeksianto-
suhde. Hiin mainitsi esimerk
k inZ i  pank i l  j o l ka  ova l  p i l kd in
kayttaineet trattaa perintavali
neenaan.

Tratan protestointi merkit-
see etta maksamattomuus jul-
kistetaan. Silkkilistan tratta
vuorostaan tarkoittaa sitii e tt:i
p ro les ro inn in  I  rak  i j a  pyy t iA
etta protestia ei julkaista luot
toalan lehdissa. Silkkilisian
tratta rekisteroidaan kuiten
k in  ma  ksu  he  i r i ond  l uo rLo t i e
torekisteriin. Osastopaiallikko
ReUo Aarnio muistutti paikal
la olleita luottomiehiA ettei traL
taa saa kziyttaia kuluttajasaa-
mlsten perinnassa. Tratan pro-
testoinnin on tdhdn saakka
h o i l a n u t  j u l k i n e n  n o r c u r i  j J
osittain viranomaisten omas-
ta aloitteesta viranomaistaho
on ollut halukas luopumaan
protestoinnista. Tratan protes-
toinnin on toukokuusta 1995
lahtien ottanut viranomaista
hon lisaksi hoitaakseen Suo-
men Asiakastieto Oy.

M i e l e n k i i n  r o i n e n  j a  r i e l 0 5 i
saltdinen ensimmainen luot
topalvai huipentui maukkaa-
seen Buffet illalllseen.

Tgg tgn <iinen luottoniiki ft(riJ.tti
loitossc rnnsc6.n piigd.iift dfttimistd
j a odp (t(l,sta seurustelus ta.

ASG:n luottopoliti ikka
teoriassa ja
kdytdnniissd

M/S Silja Serenade laivan saa-
Vuttlra -fuhholmaan saimmc
nauttia maittavasta aamiaises
ta minkai jalkeen vieraaksem-
me saapui ruotsalaisyhtio ASG
Srveden Ab:n luottop:iii l l ikko
Lars Olebro joka selosti ASG-
k o n q e r n i n  l u o r  l o p o l i l i i k k a a .

Lars Olebro alusti esitel-
mansa kertomalla eiLa edus
t a m a n s a  A S G  S w e d e n  A b  t o i -
mii 10 miljardin kruunun,
53OO he nk i lc ta i  tyo l l is rdvan ja
25OOO aktiiviasiakkaan kAyt-

Luottopiiiitlikkii Lors olebro ruotsa
laisghtio ASG sured.en Ab:sla kertoi
Luottomiehilte ASG tn kons erni'r
tuottopolitiikasta

tZimiln ASG-konsernin emo\rh
tictna. ASG joka on myos etab-
Ioitunut Suomeen ostamalla
taanno in  John  Nurm inen
Oy :n .  l o in  r i i  ku l j e tus - .  huo l i n
+ ^  r -  - . - - , - ^ r ^ r . . r r ^ t ^ I l ^rd-  j . r  v .Lr  <1Druu

Olebro kertoi ASG:n myon
tavan 10 paiivan luotollisen
maksuajan. Mikaili maksu vii-
viist)fr yli 20 paivan perii ASG
25,5 7o viiviistyskorkoa mika
kaytannossa merkitsee, ettd
yhtio kr-ruluu niiden joukkoon
joille asiakkaat maksavat en-

:
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> immaiseksl. ASG:n harjoitta-
r l r d  l uo r topo l i t i kka  on  merk in -
nvt ette yhtion luottotappiot
,rvat 0,5 % luokkaa liikevaih-
rlosta. mutta lisasi etta lama
' r'r [aikuttanut ASG:hen hie-

nran lisaantFreina luottotap-
piona.

ASG:n luottopolitiikka pe-
:ustuu tekUoihin, jolta ovat
', htenainen luottopolitiikka
ioko konsernin osaita ja etta
i renk i l c i kunna l l a .  j o t ka  l o im i
r'.rt luottohalllnnossa on olta-
', ir ohjeistus johon on helppo
: Lrkeutua luottopaatoksia teh
clessd. ASG:ssa pidetaan luot-
ropaallikko Lars Olebron mu-
kaan tarkeane etta luottopoli-
liikka on kirjallisessa muodos-
ja jota voi kayttAii tietoliihtee-
nd., Olebron mukaan ASG:n
luottopolitiikka perustuu l5
kirj attuun osatekijiian, joista
foidaan mainita mm. paatok-
>entekokaavio,  ennaltaehk?i i -
seVat toimenpiteet kuten luot-
torajan maeritteminen, luo-
tonanto tullauksen ja tavaran
luor,rrtuksen yhteydessA, pa-
tenttioikeus, viivastyskorko ja
paatoksentekojaiestys luotto-
ajan jatkamisen johdosta.
Luoitopaallikko Olebro kertoi
lopuksi etta kyseinen kirjalli-
nen ohjelstus ja luottotietojen
kaytto,jossa Dun & Bradstreet
Soliditet Ab:n tarjoamaa ra-
tingpalvelua on hyodynnetty
ovat yhdessii myotavaikutta-
neet ASG:ta tlydyttevaan lop-
putulokseen luottotappioden
suhteen.

Esi r elman paa ry1 lya paikal-
la olleet luottomiehet suun-
nistivat valinnaiselle yritys-
kiii,nnille tai suoraan Tukhol-
man keskustaan.

Juhlaillallinen ja
vuoden

luottomiehen
julkistaminen

Mielenkiintoisen Tuktrolmas-
sa vietetyn paiv2in paatteeksi
rnatkalla olleet luottomiehet
kokoontuivat iuhlaillalliselle
Nl /  >  S l l la  Jerenacen luax lm-
ravintolaan. iossa illan merrll
koostui sinisimpukkakeitosta,
paistetusta sorsasta katajan-
marjakastikkeen, juuresso-
seen ia viinimariahillon kera.
Jzilkiiuuaksi tariottiin omerra-
j iiiidykettii kanelikastikkeessa.

Illan kohokohta oli \'.uoden
I 995 luottomiehen iulkistami-
nen. v uooen I  YY5 tuottomre-
heksi oli yhdistyksemme halli-
tus valinnut osastooZiallikko
Reijo Aarnion Suomen Asia
kas l i e to  Ov :s td .  Hdnen  a  ns i -
oikseen lueteltiin menestvkse-
kds ura oerintd- ia luottolieto-
alal la.  ak t i iv iner i  osal l isLumi
nen  yhd is t yksemme e r i  l o im i -
kun l i i n  j a  ha l l i r ukseen .  HZ in
osallistui lisziksi moniDuolisen
ja onnistuneen r is lei lyn jar-
jestamiseen. Osastopii2illikkci
ReUoAarn io  p i l  i  i l l a l l i sen  pAAt  -
teeksi lyhyen kiitospuheenjon-
ka yhteydessEi hdn kerroi  ar-
vostavansa suurestl hiinelle
osoltettua kunnianosoitusta.

Vuod.en Luottomies Reijo Aarnio
kiisitteli o/rl.ass d esitelmdssddn
ttudis tunutt(r tr dtt dp e r i'rtii'ii.

Kotimaahan tulimme hy-
van merisaan vallitessa. Saa
toimme todeta olleemme crl-
nistuneella matka11a.

T
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liihtiiii oli Jiirvisalo, hen siirtyi
Parkkinen Ov:n luottopAiilli-
kdksi. Jo tuolloln tavaraluo-
tonantaial arvostiva l Iuottolie-
totutkiian kokemusta.

Samoihin aikoihin )T i tyk-
set alkoival siirtye elektroni-
seen tietojenkasittel]ryn ETK:
hon. josta myohemmin ryh-
dyttiin kal.4temiian nimityste
ATK. Into lienee ollut taitoa
suuremDi toteaa Rami. Park-
kisella o1i paljon kauttalasku-
tusta ia tietokoneen avulla
suuri  jbukko laskuja tulostui
virheellisind.. Rami listan mu-
kaan karhusi ja peri ja eraal-
lekin asiakkaalle meni tratta
laskusta. ioka oikeasti ei ollut
vie1zi eriihntynytkaen. Etta
semmoinen taDaus...

Lieneek<i edele kerrottu
tyiivalineiden heikkous ollut
pontimena kun Rami siirtyi
1962  Suomen  Luo tonan  ta -
iavhdistvkseen tutkiiaksi. Pian
"t<tilmen- tutkiian r"vhma sar
vahvistusta rrim. Hikan Bro-
manin ia Pertti Pennasenliit-

lyess, i  ioukkoon. Pal jon m1o-
t iemmlh Ramisla tul i  luotto-
t ietopaiveluj  a markkinoiva
vhtevspaellikko.- 

Luotto etotutkiian arkipaii-
viiiin l95O-60 luuillla kuului
oleellisesti viestiyhteYksien
heikkous. Huomattava osa
Duheluista oli ensin tilattava
valtion keskuksen kautta ja
sitten tuli kiire kun suma alkoi
vhtaikaa purkautua ia saaPu-
"via puhel,,r ia oli ionrjssa. Pai-
kallisia asiamie[ie kiivtetriin
ia taso oli kiriavaa. muistelee
Rami.  Joku kertoikohleen ole-
van miesten parhaita ja an-
sail.sevan luol"toa, loinen saat-
toi ilmoittaa yksityiskohtaisia
ja inuimeje tietoja juorunomai-
sesti: "liike menee nyt Parem-
min omistajan jouduttua al-
koholisriDaranl olaa n, kun vai-
monsa s-aa hoitaa asiat rau-
hassa". Totuus oli kaivettava
esiin. Aluksi raportteihinkin
kirioitettiin hyvin yksityisluon-
teisia tietoia. Oma-alol t eisesti
luottodel.oa la ryhtyi siistimaan
raport teiaan ia i lsesensuu r i
muodosiui sa-nqen kovaksi.

Tappiokseeri Rami kokee -
toki aiheetta - tilanteen, jossa
takavuosina Suomen ehka
kolmanneksl suurin maalaus-
l i ike meni konkurssi in hYVen
luottotietolausunnon saattele-
mana. Kaikki maksut oli suo-
ritettu kateisalennuksin, luo-
tot hoidettu moitteitta. Kui-
tenkin yritys oli kerryttenyt
suumattoman verovelan,.ios-
ta luottotietotutkuat eivat voi-
neet miteen tietA2i. Tapaus o1i
tarkoin harkittu ia suunnitel-
lu, veroiohtaiakl-n sai Potkut.
Tdma oaoittaa. etta tarkoitu k-
sellinen harha u tus saattaa jos-
kus onnistuakin. valitettavas-
ti.

Yhdistyksemme
vaiheilta

Raimo Jervisalo oli liisnii ke-
viiiillii 1961 pidetyssii luotto-
mieskokouksessa, jossa valit-
tiin komitea valmistelemaan
siiiintoiii perustettavalle alan
vhdisdkslile. Siihen tulivat-S.A. 

Pdrret, A.K. Anttlla, Veik-
ko Kauppi. Paavo Harju ja
Esko Tuovinen. Seuraavassa
kokouksessa valittiin kaksi
uutta iasentai, Erik Winckel-
mann-ia Gustav Thul6. Niimii
seitseri-rAn henkild2i muodosti-
vat Luottomiehet-K-rediiman-

Mennytte
aikaa

muistellen...
Luottotietoalan "Grand Old
Man", yhteyspiiiillikkij Raimo
"Rami" Jirvisalo siirtyi as-
kettiiin eliikkeelle. Hdnen pa-
noksensa sekd luottotietoalan
e t ra Lu ol rom iehe t-K red it man-
nen ry:n kehitykseen on mer-
kittava. Keytimme oitis tilai-
suut la hy'v i iksemme haasl  al-
telemalla hiint2i ennenkuin
hti.nen kalenterinsa tapdtiiyt.
tyy kunnon eliikelZiisten ta-
paan taikka lapsenlapsi varaa
tykkanaan omaan kayttddn-
sa.

Luottotietoja
laatimassa

Luottotieto rv ia Suomen Luo-
tonantajaytidistys toimivat
sanqen suppeasti viela I 950-
lur,u"lle tulta-essa. Tuolloin kur-
tenkin luottotietojen kyslmta
alkoi vilkastua kaupan volyy-
min kasvun myota. RaimoJer-
visalon mukaan alettiin myos
kiinnittaa huomiota luotonval-
vonl aan ja luottotietoraportis-
ta muodostui eres toiminnon
peruspilareista.

Varatuomari Veikko Kau-
pin aloitteesta Rami hakeutui
opiskelun ohella monna 1957
Luottotieto ry:hyn tutkijaksi.
Kaytanndn koulutuksen luot-
totietoien tutkimiseen ia ra-
oorttie-n laadintaan antbi Ju-
hani Joenpelto. Aluksi tyd oli
osa-aikaista, mutta ennenpit-
kea tydsia muodostui tiiyspdi-
vainen ja vielAkin pidempl.

Vuonna 196l Luottotieto
rv:ssa kavi kato. Joenpelto siir-
t i , i  Luortokontrol l i  Oi :n toimi-
tusjohtajaksi ja Erkki Parta-
sesta tuli Wihuri Oy Witrakto-
rin luottopaallikko. Kolmas
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nen ry:n ensimmeisen halli-
tuksen. Yhdistyksen perusta-
misvaiheista on aiemmin kir-
Joitettu hiukan ep2itarkasti.

Yhdistys on aina ollut Ra-
min sydiintZi liihellii ja hiin on
toiminut siine hallituksen ia-
s€nena ja sihteerine. Erityi-
s€sti Ramin mieleen jai pu-
heenjohtajakaudeltaan vuon-
na 1987 oikeusministeri Cris-
toffer Taxellln luento intimi-
teettisuojasta kokouksessa,
Jossa vieraili ruotsalainen luot-
tomiesdelegaatio ja viihteelli-
a€mmasta puolesta excursio
Alkon modemiin korkeavaras-
toon.

Yhdistyksemme jasenina ja
hallituksessakin oli naisia,
mutta puheenjohtajuus pysyi
pitkean vain miehilla. Rami
ryhtyi ajamaan asiaa ja kertoo_
myhiiillen: "Yhdistyksen pu-
heenjohtajaksi eanestettiin
kovan junttauksen j  a i lkee n
varatuomari Liisa Svinhuf-
Yud. Naisen ja vielapa perinte-
toimiston johtajan valinta ei
oikein sopinut kummallekaan
kunniajiisenelle, Sylvester Per-
retille ja Veikko Kaupille. Mut-
ta niin valn vhdistvkse a oh
ensimmiiinen naispuheenjoh-
taia \,'uonna 1982."- 

Rami kiersi Antti Arjar-
teen, Cltrgiz Safiullaa, Esko
Tuovisen ia muiden luotto-

miesten kanssa ympari maata
luennoimassa suosi tuissa
luottoalan seminaareissa ia
samalla he hankkivat yhdi-s-
tvkselle runsaasti uusia iase-
riia. Tasta kannattaisi 6ttaa
nytkin opiksi, neuvoo Rami.

T)deliimiin merkkipaaluj a
on ystavellemme Ramilla var-
maan usei ta.  mutta hwin
merkittavea oli hiinen mi6les-
tidn ATK:n tulo ensimmAise-
nii alalle Suomen Luotonanta-
j ayhdis tyksen kiiyttoon onli-
ne-tiedonvalityksineen kaikki-
neen. Eraanlaisena luottomie-
hen kunniamerkkina han Di-
tiiii maamme tava ral uottoal-an
tunnetun kehittajan ja yhdis-
tyksemme kunniajasenen Syl-
vester Perretin tekemid sinun-
kauppoja kaukaisella 196O-
lululla. TasteDe Rami muis-
taa erikoisen tapauksen, jol-
loin luottotietotoimiston tiedot
ollvat reaaliajassa ellei perati
etuaiassa. Kauan sitten eraen
ryopalvan paarreeKsl Kaml Ja
toimiston apulaisjohtaja Ber-
tel llrillmaa lAhtiviit Hotelli
Helsingin baariin. joka olikin
aivan tevnne. Heidat ohiattiin
eriiiin yi<siniiisen herrdsmie-
hen pdytaen j a esittaytyminen
tapahtui selkeesti ja asialli-
sesti, kuten tuonaikuinen tapa
edellltti. Illan piiiitteeksi tar-
jollUatar toi yhteisen laskun,

koska luuli miehie samaksi
seurueeksi. Talldin vieras her-
ra tokaisi: "Ei haittaa, pan-
naan kaikki vaan minun las-
kuuni. Olen laatinut konkurs-
sihakemukseni jo valmiiksi ja
jetan sen mytihiiiin perjantai-
iltapeiviina".

Tuote mielikuvaa
tdrkedmpi

Evestykseksi luottotietolalle
Rami toteaa, ettii vaikka mai-
nostoimisto saattaakin va-
kuuttaa mielikuvan olevan
tuotetta tarkeampi. on hywii
tuote kuitenkin kaiken Derus-
ta. Kuten luottotietolau^sunto,
joka antaa ryhdin myds reitta-
ukselle. Kyllii kiiyttiijii pian
huomaa, jos on erehtynyt
hankkimaan u tul innoja ja
haavekuvia, mutta todellisuus
onkin toista.

Ptdettyne seuramiehend
Raimo "Rami" Jiirvisalolla on
mittava miiArii luottoalaan liit-
t)'via juttuja ja anekdootteja.
mutta niita kuulemme var-
maan l.isaa vhdistvksen tilai-
suuksissa suoraan henen ker-
tominaan ja sellaisina ne par-
haita ovatkin.

Twlettia eLikepAhtiA odotellessa...
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BARC[tOI{A
Jaa missi ??

Barcelona sUaitsee Espanjan
koiilis-osassa ia on samalla
Katalonian mdakunnan kes-
kus. Maakunta on meille suo-
malaisille tuttu ainakin sen
nimea kantavan rallin MM-
osakiloailun kautta. Vilkkaan
satam-ansa ja monen miljoo-
nan asukkaansa ansiosta Bar-
celona on suurkaupunki, jon-
ka syke ei kuulemma sammu
edes vdn Dikkutunteina.

Erlellis:et kesiioivmDialaiset- , ' . , . . .
!'uonna l Yvz JarlesletT||n JUU -
ri Barcelonassa. Kisat eivat
olleet kuitenkaan j ettaneetj al-
kieen kaupungin veeston tai
nalveluhenkil6ston kielitai-
toon. Kommunikointi englan-
nin kielelld tuntui olevan vehl-
lii varsin hankalaa. Isiintiiniim-
me toimineen Espanjan luot-
tomiesten AGC:n (Asociacion
Gerentes Credito) madridilai-
sen puheenjohtajan Graciano
GranJan mukaan tAmii johtuu
sijta, ette katalonialaisten tay-
t1y lapsena opetella sekii es-
panjan etta katalonian kieli,
joten kolmannen kielen oppi-
minen on sula mahdottomuus.

Barcelona Ja
kulttuuri

Barcelona on tunnettu mm.
taiteilijoiden Joan Mir6n ja
Pablo Picasson museoista,
joista jalkimmeiseen on raken-
nettu Picasson retrospektiivi-
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nen ndvttelv. Tassa nevttelvs-
sii taidetta" tuntematt6maiie-
kin v[atteen kiiv selville, ettii
Picalso todella irsasi maalata
nuoruus!'uosinaan oikeita tau-
luia,  iotka esi t r ivat  iotain.  s i t -
te-n hzinestii tuli rilias ia kuu-
luisa ia hiin alkoi maalita tau-
luja.  lotka kuulemma esi t ta-
vAt iotain.

i(aupunAin arkkitehtuuriin
lvo Dailioit ttin leima nsaAnto-
riLto Cauai. ionka suunnittele-
mat kiehtovan omaperaiset
r.uosisadan alussa vilmistu-
neet rakennusluomukset el?i-
vat sulassaja sointuvassa so-
vussa keskiaikaisten talojen
KANSSA.

en tutun luottomiehen, Jaana
Uposen, joka oli Barcelonassa
lomamatkalla.

Asiaan...FECMA
Fecma Council Meetng jarjes-
tettiin talH kertaa Espanjan
ieriestdn (AGC) isenndidessa.
iubrtomiehie t i la isuudessa
edustivat Petri CarP6n ja Olli
Kivelii. iotka olivat siis tyo-
matkalla-. Kokous pidettiin per-
ianr,aina 20.1O.1995 ja se kes-
ti aamusta iltaan. Tilaisuus
iatkui vielii lyhyen hengAhdys-
fauon i i i ldedn esi tSlmal l i i
"Kuinka- Espanjan talous ja
luotonanto on kehi t tynyt

Paukun vaimo ?
Kaupungin valtimo on Katalo-
nian aukiolta satamaan iohta-
va bulevardi Las Rambl6s, jol-
ta voi esim. ostaa elavan ka-
nin, kyyhkysen tai papukai-
ian. Las Ramblasi l la on ravin-
toloita ia kahviloita vieri \'1e-
ressii 'i6 niiden terasseilla vor
vielii lokakuussakin palelemat-
ta istuskella ia katsella katu-
Iaiteiliioiden esitvksia tai vain
onlKu rKUolden KlrJoa. nauppa-
neuvos Joharrnes Paukun vai-
moa emme kuitenkaan Las
Ramblasi l la tavanneet,  vaikka
hdn Johanneksen mukaan
talvensa "Partzeloonassa" viet-
teakin. Maailman Dienuus tuli
kuilenkin lodenneitua, kun ta-
Dasimme Ramblasilla vlliittii-

Ttrln'lletuin Ga'uili/i suun ittelemo rd'
ke'n us "IA Pedrerd" siioitsee Bdrcelo-
n(j;n Pa.sseig d,e Grc,cio-k4.dlurtr nafiell<t

EU:hun l i i t  lwnisen ielkeen",
ioka piti Ba rclelonan viiopiston"orofessori Eliseo Saitaidreu.
ilsitelmiiii kuulivat mytis noin
70 espanjan luottomieslen
edustajaa. jotka myiis illasl i-
vat kanssamme.

Itse kokous aloitettiin pe-
rinl.eisesti j asenyhd is tys ten 

-vi 
i -

meaikaisen toiminnan esitte-
lyllii, joista mielenkiintoisim-
Dina mainittakoon seuraavat:- 

FECMA:n iiisenista nuorin
eli Israel on shanut io toimin-
tansa vireesti kayniiin. Luot-
tomiesten lakitoimikuntaa vas-
taavana elimena israelilaisilla
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Pertti Pennanen

ex-luottopaalikkd,
paatoimittaja,
vuoden 1988 Luottomies

TA A nAkiiq,lq'po'lkq'll(I Pertti
Penr[cnen toimi parikgmmenfii
uuattaia tdlo o ollut myds osa
Kontinon ims.goq,.

Kulunut syksy
on ollut muis-
telmien aikaa.
Koivisto, Sorsa
seka eraet muut tunnetut ve-
teraanit ovat iulkaisseet muis-
telmiaan. Seppiisen Punapdi-
oman romahdus on paljastava
aj ankohtalnen kirja. Se kertoo
hyvin kasinopelin villeistii vuo-
sista ia siita. ette luottamusta
nautiiva johto on monesti ol-
lut arvoton fraasi.

Pankki,
luottotietoyhteisii,

metsiijiitti ja sitten?
Keveit s1'nnYtti Suomeen Yh-
den suuren liikeDankin. kun
KOP ei olisi pysynyt pystysse
valtion Daaomatuesta huoli-
matta. IiOP oli ensimmeinen
tydnantajani 35 \'uotta sitten.
Kesiillii yhdistivat voimansa
Suomen Luottotieto-osuus-
kunta [ent. Suomen Luoton-
antajayhdistys) ja Suomen
Aslakastieto Oy. Syksy toi puo-
lestaan suuren yksityisen met-
siivhtidn. kun EU- komissio

Suksu on lemofutuodenaikani:
energ:isgiden ja tikemisen a:iko;o,.

isen metsiin upeimmrrt a;ntirlret ouat
ru?.s,(i:immillaan ja ru.sko;n uarit

kgtliiisimmilliiiin.
Niinpci olikin helppo suhtautuo mgiitiimieli.sesti' piiiitoimitto:io:n ehdotukseen,

kun keskustelimme t(tstii kirioituksesta
Luo ttolinkin lukij oille,

Syksy

antoi luvan yritysfu usiolle,
joka synnytti UPM-Kymme-
nen. Talven tullen on sitkeasti
huhuttu vakuutusalallaja tek-
nisessd tukkukaupassa tapah-
tuvista liitoista. Molemmilla
toimialoilla on ylikapasiteet-
Ua, jota on pakko leikata.

Tiedot, niiden
analysointi ja hallinta
Johdonmukaiset ia luotetta-
vat luottotietoj erjeltelmat ovat
pitkaan kesteneen kehityspro-
sessin tuloksia ia niihin vai-
kuttavat monei toimintaym-
piiristoii muuttavat tekijiit.
Miten valitaan ia hallitaan ne

perustiedot, joiden varaan
koko jarjestelmen toiminnan
suunnittelu ia kehittaminen
rakentuu? Miten keskeiset tie-
l"oien luotettavuutta, nopeaa
sdatavuutta ia paivityste kos-
kevat meerittelyt on johdettu
kayttejan tarpeista? Miten ar-
vioidaan ja parannetaan pal-
nopistealueiden mukaisest i
viritettvien tietoien valintaa,
analysirintia ja yhdistamiste?
Missa mearin arviointi otetaan
huomioon : vetaiikd perinteinen
- vai kaivataanko uutta sisal-
toe?

1. Tietojen sisaltiija kattavuus
2. Vertailtavien asioiden ia nii-
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den tarkeyden maerittely
3.Tietojen kayttajilta saadun

palautteen hyddl'ntiiminen

Edel l2 i  muutamia. nyt  ni in
muodissa olevia laatuasioita,
Jotka mielesteni ovat olennai-
sen terkeitai uusien nakdkul-
mienja painopistealueiden ldy-
temiseksi tulevaa toimintaa
sllmiillii pitiien. Vaikeutena
nliden tot6uttamisessa on mm.
ajan nopea riento. Menneisyys,
nykyisyys ja tulevaisuus oli-
wat ennen helpommin hallit ta-
vlssa.

Luottotiedoista Duhuttaes-
sa tayryy muistaa. ette mark-
kinamekanismi toimi i  vain
puolittain: tarjonta on vapaa,
mutta kysynta on pakollinen
- asiakkaiden luottokelooi-
suus on Dakko tarkistaa. Tdme
luo markkinaraon myds puut-
teellisille tuotteille ja palveluil-
le.

Luottoinformaatiota Daran-
tavia uusia lakeja ja saeadksiai
valmis luu iatkuvasti. Uusi ti-
lintarkastuslaki laaiensi tar-
kastuksen Diiriii miiariiiimiillii
my6s avoiriet ja kommandiit-
Uyhtiiit lakisaeteisen tilintar-
kastuksen Diiriin. Samalla
nostettiin tilintarkastuksen
laatutasoa vaatimalla entista
pienempiin yhtiriihin auktori-
soitu tilintarkastaja. Laajene-
va tillntarkastajien kaytto j oh-
tanee siihen. etta vha enene-
vassa maarin on viritava luot-
taa myos pienten yritysten
tuottamaan tilinDeetosinfor-
maatioon. TAten- tilintarkas-
tuskertomus olisi sy].te hittee
tasetietoien ohella luottotie-
toon.

Uudistuva osakeyhtidlaki
laajentaa mytjs tilinpaatdstie-
toj en toimittamisvelvollisuut-
ta kaupparekisteriinja nopeut-
taa tietoien toimittamisaika-
taulua, riarsinkin niiden yhti-
6iden kohdalla. ioiden tilikau-
si Doikkeaa kaienterimodes-
ta.  

-Valmistei  
l la oleva per in[a-

laki tulee uuden trattamenet-
tel5m kautta antamaan tesm€i-l-
lisempaa lietoa )'ritysten mak-
sukiiyttiiytymisesta perin tata-
pauksissa.

Kysy'ttiiess ii kiiyttaj ilta hei-
den odotuksiaan, tulee esiin
mm. sellainen asia, etta sa-
man hintaisella tuotteella Dl-
taisi pysty€i tekemaan paeids
25O.OOO markan luotosta kuin

25.O00 markan kauDasta. Toi-
sin sanoen. l-2 hengen pien-
witvkseste saadut tutkitut tie-
hotbvat sisiilldltAiin liihes sa-
manlaiset kuin 1O0-20O hen-
gen yrityksesta ja volyymia
molemmissa on yhden A4:n
verran. Ehkd eraite tulevai-
suuden visioita luottotietoien
laadusta ia hinnoittelusta-on
esi tet ty.  muita tarpeeksi  vah-
voja paattajia ei ole l61't1'nyt.

Riskien
hallinnasta

Teknisessa tukkukaupassa
otettiin asiakkaiden iakarninen
riskiluokkiin kaltarittion jo 80-
l ur,ulla. My6s luottopii2itcis ja
luottoanalvvsi on vleensd ha-
iautettu eri henkiliiille. mikeli-kyse 

on huomal tavammasta
luottoDaetiiksesta. Luotonval -
voia hankki luotto- rrm. taus,
tatiedot. ja paetoksenteko ta-
pahtui luottopee ikdn jaltai
mlyntuohdon kanssa tai eril-
lisessa luottokomiteassa.

Rata laati nankeille vleis-
onjee t vastaavas ta menerrelys-
te v. I995. Ne menivet lausun-
nol le pankkeihin ja pankkiyh-
distykseen lokakuussa, vasta
ny't kun pankit nayttevat jo
ohittaneen pahimmat luotto-
tappiovuotensa.

Allekirioittaneelle on tiiten
varmistuirut se, ettii lama-
ajasta selvisivat paremmin ne
luotonantajat. joilla on toimi-
va riskienhallintaj arj estelme j a
jotka osaavat tehda oikeita ris-
kipiiatdksia. Pienet luottotap-
piot eivat kultenkaan aina ole
hyviin luottopii?illik<in mitta.
Hywiinii esimerkkinii riskien
hailinnasta tulevat mieleen
mvds eri aloien luottomiesten
verkostot. i6issa asiantunte-
mus ynolstyy Ja vuorovalKu-
tus synnyttaa uutta ajattelua.

Uhkaako ATK
luotonhallintaa ja

-ohjausta?
LAhes iokaisen luottomiehen
ja -nai6en tydpdydella on ny-
kyisin tietokone, mika merkit-
see sitd. etta oma aiattelu on
vaarassa unohtua. 

-On 
huo-

mattava, ette tietokone - olipa
se kuinka tehokas h]'vanse -
ei  voi  tehda Daatdste asiak-
kaan luotettavuudesta ia luot-
Lokelpoisu udesta. Temen paa-

toksen tekee vastaisuudessa-
kin ihminen. erityisesti silloin
kun arvioidaan yrittejan tai
iohdon vastu ullisuutta. Yrit-
laiaa la.1ohtoa sanon vastuul-
lisiksi. jos ne pitevel kiinni
tekemis iaan sitoumuksista.

Yrittajaa profiloidessaan
luottomies potrjaa arvottami-
sen nimenomaan vankkaan
kokemukseensa. Luottomie-
hen kova peruslyd seillf/ aina
ia asiakkaitl.en luo on menta--va 

niinkuin ennenkin. Tarvi-
taan kykyii hankkia relevant-
tia tietoa.

Jii?iJ<o vksiltillinen profiloin-
ti elektroriisessa tietoienkiisit-
telvssa ia rekisteroimlsessii u-
ladtollisen yleistyksen jal koi-
hln? K2iltiinndssa esiin tullei-
ta tapauksia on useita. Esi-
merkiksi eras tuntemani yrit-
tdi6 ei saanut luottokorttia,
koska oli S5-r'uotias ia eron-
nut. Paikallinen pankki kui-
tenkin antoi oman tunLemuk-
sensa ja omien taustatietojen
oerusteella 150. OOO markan
Iuoton. "Edelleen maksuhei-
ridmerkinndn kohteeksi jou-
tunut ei saa lainaa", kertoo
Yrittaiasanomat. "Eras tuore
esime-rkki teste on, ette verot-
taian lZihettiimiin 37.OOO mar-
kan ylliityksen moksi henkilc)
joutui  hakemaan pankista la i-
naa. Vakuudeksi tama tarjosi
f .OOO.OOO markan talletusto-
distusta. Tiskille asiaa ryhdyt-
tiin valmistelemaan, kunnes
virkailiia huomasi henkilol]a
olevan 

- 
rekisleroidyn maksu-

hiiiriijn. Lainart saanti tyssasi
siihen."

Kolmannessa esimerkissa
luottohistoria oli ki4'ava, mut-
ta yrittiijti oli s]'nnyttanyt hy-
viirl idean, jolla oli erinomaiset
vientiniikvmdt. Paattei at suh-
tautuivat kuitenkin ki6lteises-
ti vrittaian luottoanomuksiin
veiloteri vain menneis5{rteen.
Kun yrittajlTs on asetettu
ereaksi aseeksi tyottomyytta
vastaan, pitaisi yrittajan voida
luottaa siihen, ettei luottohis-
toria esta yritysidean toteutta-
mista. Kannattaa muistaa
kuinka ennen sanottiln miten
kirveense voi iskea kiveen,
koskapa neyttopaetekeen ei
aina erota metsaa puista.
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Toiseksi kysymyksessii on ve-
lallisen maksama vastike sii-
ta. etta kvseinen summa sei-
lw edelle-en velallisen kavtds-
dd. Kolmanneksi viivastisko-
ron voidaan katsoa olevan ran-
gaistuksen luonteinen seu-
raamus siitai, ettei velallinen
ole sovittuna ajankohtana te)'t-
tanyt maksuvelvollisuuttaan.
Viivastvskorkoseuraamuksen
uhan tivoitteena on ohiata ve-
lallinen oikea -a ikaiseen suori-
tukseen.

Korkolain saenndkset ovat
Daaosin tahdonvaltaisla eli
iliista voidaan poiketa sopi-
muksin. Lain 2 S:n 2 momen-
tin mukaan viiviistyskoron
maaraa koskevat sdiinndkset
ovat kuitenkin pakottavia sil-
loin. kun velkoiana on elinkei-
nonharjoi t ta jd ja velka pe-
rustuu siihen. etta kuluttaja
on hankkinut tziltii kulutus-
hviidvkkeen. Laki sallii siis
osaouolten solmia sitoumuk-
sen ioko rahoituskorosta tai
viivastvskorosta taikka molem-
mista.- Vliviistyskorkoa kos-
keva kuluttaian sitoumus on
lehoton silte- osin kuin hdn
olisi velvollinen maksamaan
enemman korkoa kuin korko-
lain 4- I I S:ssii s2iiidetiiAn.

Korkolain 2 S:n 2 momentti
ei muuttunut viime vappuna,
mutta sen siselto muuttui asi-
allisesti, koska siine viitattu 4
S uudistui kokonaan.

El inkeinonha r jo i t l .a jan ja
kuluttaj an sopima-lla viivastys-
korolla on siis ylaraja, joka
maaritelean 4 S:ssii. Epiitie-
toisuus koskee nyt sita, tar-
koitetaanko 2 S:n viittauksella
4 S:n I  vai  3 momentissa mee-
rdttyti korkoa. Mielest?ini viit-
taus ei voi tarkoittaa 3 mo-
mentin oikeusohjetta, joka
koskee vain niite tapauksia,
ioissa velasta ei ole sovittu-maksettavaksi 

luottoaj an kor-

koa IHE 292/ L994 W s.14).
Taste valmisteluasiakirjan pe-
rustelun kohdasta iohtuu
mvos, ettd ios kuluttaia on si-
roirtunut riain vi.iviistirskoron
maksamiseen mutta ei lain-
kaan iuoksevan koron mak-
suun,- hdn ei ole velvollinen
maksamaan 13 prosenttia kor-
keampaa viivestyskorkoa (vii-
tekoron ollessa 6 prosenttiyk-
sikk62j). vaikka han ousi sii-
hen sitoutunutkin. Nain on
mm. silloin, kun luottosopirnus
on so!'ittu nollakorolla.

Ongelmia ei synny silloin
kun osapuolten kesken on so-
vittu vaiir rahoituskorosta, io-
hon viivdstvskorko on sid6k-
sissa 4 S:n- I momentin mu-
kaisesti. Jos korosta ei ole so-
vittu miteiin, ldytyy oikeusoh-
ie saman g:n 3 momentista.- 

Jos kuluttaja on sitoutu-
nut samassa sopinussuh-
teessa sekd rahoitus- etta vii-
vistyskoron maksuun, on
luonnollista. ette iiilkimmaista
sitoumusta sovelietaan silloin,
kun maksu viivastlY. Tate ti-
lannetta vartenhan erillinen
soDimus on tehtv. Korkolain 4
S:ri I momentin ;aiinnos,;oka
on tehty sita tapausta varten.
el{e vain iuoksevasta korosta
on sovittu ja maksu viivestlT,
ei voi estaa kuluttajaa sopi-
masta erikseen korosta viivas-
tyksen varalta. Viivestyskoros-
ta tehtv sitoumus vain on te-
hoton 6ilta osin kuin se ylittee
4 S:ssii annetun korkokaton,
ioka mtiiiritellAAn 1 momen-
iissa 10 prosentLiyksikoksi yli
kulloinkin voimassa olevan
Suomen Pankin viitekoron.

Tarve soDia erikseen viivas-
tyskorosta dsiintly ka)lannds-
sd silloin, kun luottosopimuk-
sia solmitaan alhaisilla kam-
paniakoroilla. Mielestdni ku-
iuttdan kanssa voidaan juok'
sevan koron lisiiksi sopia vii-
vdstvskorosta korkolain 2
S:n 

-mukaisin 
rajoituksln.

Kantani on siis toinen kuin
kuluttaja-asiamiehen, joka ei
ole kiisityksessAiin yksin.

Kuten valistunut Iukiia on
voinut havaita, olen edelld-ana-
lysoinut voimassa olevan lain
I'oogisesti ia rehellisesli. Jos
hal-utaan menetella niin kuin
kuluttaia-asiamies toivoo, tu-
lisi lakii selventae.

Vieldkin
viivflstys-
korosta
Tiimiin lehden viime numeros-
sa Anna Raivio oikaisi ki4oi-
tustani, iossa olin sita mielte,
erta eliikeinon ha rjoittaja ja
kuluttaja voivat sopia korko-
lain 4 S:n kattosaannon puit-
teissa viivastyskorosta jos he
ovat soDineet rahoituskoros-
ta. Annd on kuluttaia-asiamie-
hen roimiston reipas esittelije
ja toimi esimiehensa p]'yn nds-
te. Molemmat ovat vakuuttu-
neita siite. ette viivastvskorko
on aina sidoksissa [uotosta
sovittuun rahoituskorkoon.

Olen eri mielta.
Viime vappuna voimaan

tulleeIla korkolain muutoksella
pyrittiin ylisuurten viiviistys-
korkojen karsimiseen ja kor-
koi en saattamiseen markkina-
sidonnaisiksi. Muutoksella ei
tahdatty perusteettoman kor-
koedun tuottamiseen ostaiille
tilanteissa. ioissa luotto- on
mvonne t tv tavanomaista alha i-
se-rnmalla korolla.

Vuoden 1983 alusta voi-
maan Lullu t korkolaki on kor-
koa koskeva vleislaki. mutta
paaosa sen saannoKsrsta Ka-
sittelee viivestyskorkoa.

Viiviistyskorolla voidaan
katsoa olevan kolme keskeistd
tehHvea. Ensinnekin vi ivas-
tyskorko on velkojalle makset-
tava kaavamainen vahingon-
korvaus siite, ette teme ei saa
sovittuna ajankohtana ka1't-
tri6nsd velallisen maksettavak-
si kuuluvaa rahasuoritusta. t
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Hyvii Luottomiehet-
Kreditmdnnen ry:n
a . a

Jasen

Tietoperintd OylArto Karhu

Mielestani nyt on kohdallani
oikea hetki pysehtye muiste-
lemaan menneita ia tarkastel-
la liihemmin mita jasenyyteni
Luottomiehet-Kreditm2innen
ry:ssa on minul le antanur ja
mita se on minulle merkinnlt.

Historiaa ja
kokemuksia

Minun historiani Luottomie-
het-Kreditmennen ry:ssd al-
koi siiAntdmii:iraisesta iasen-
kokoukses ta  syyskuussa
I 990. jolloin minur hyvaks).l-
tiin kokousta edeitziviisszi hal-
lituksen kokouksessa vhdrs-
tyksenjriseneksi ja edellh mai-
nittu kokous oli ensimmainen
Luottomiehet-Kreditmd.nncn
ry;n kokous johon osal l isruin.

Ensimmaisesta kokoukses-
ta yhdistyksenjasenene on mi-
nulle jziiinyt mieleen ainoas-
taan muutamat puheenr,rro-
rojen kayttajat ja oma ham-
mennykseni ympzirillii pydri-
viste minulle vieraista ihmi-
sistA. Tuon kokemuksen poh-
jalta olenkin joskus esitthnyt
kainon toivomuksen, ettd kaih-
kl kaytteisivat yhdistyksen
kokouksissa nimineulaa iossa

olisi seka asianomaisen nimi
etta henen edustamansa wi-
tyksen nimi (Voisikohan "ta-
man toteuttaa io seuraavassa
kokouksessa? 

-Helpottaisi 
ai-

nakin uusien iasenten kotiu-
tumista yhdisiykseen).

Tuon edell:i mainitun ko-
kouksen jakeen olen oman
muistini mukaan ollut Doissa
ainoastaan yhdestd vaisinai-
sesta kokouksesta (+ kahdes-
ta Luottopaive risteilysta) eli
o len kokenut mukanaoloni
mielekkeaksi ia ennenkaikkea
ty<ini kannalta tarkeaksi seka
mahdollisuuksia tari oavaksi.
Luottomiehet-Kre di[mzinnen
ry:n jesenena minulla on ollut
t i la isuus tu tustua luotonval-
vonnassa tydskenteleviin hen-
kiltiihin sekzi tietvsti mvds kil-
pailevien perinfd tot mis toien
edustaiiin kokouksissa sekii
niiden jakeen jatkuneissa va-
paamuotoisemmissa yhteyk-
sissa.

Piristivifl keskustelua
ja yhdistystoimintaa

Yhdistyksesse mukana toimi-
minen on my<is osaltaan luo-
nut minulle Dositiivisen tun-
nesiteen erziiiseen suosittuun
Helsinkilaiseen "Taivasbaa-
riin", iossa kokousten iiilkeen
olemd.re erinaisie kerto"ia poh-
diskel leet ja puntaroineet-pai  -
van luennoitsiian alustamaa
aihetta vahlla hwinkin sw:il-
lisesti asioita 

-mietiskeilen,

mutta toisinaan (yleense) vain
oleelliseen keskittven.

Yhdistyksen j iiienenii olen
piiiissyt nauttimaan useista
mieleenpainuvista retkista,
hilpeista iltamista jne. joiden
osuutta vhdistvksen idsentcrr
yhdistaiana r-et<i1an"a pidan
huomal tavan tArliednd 

-- 
ol-

han luotonvalvonla ia per inte
pitkalti yksinzijstii pa:keitamis-
ta. johon kolleegojen tapaami-
nen tuo tarvittavaa piristyste,
mutta myds uusia ideoita seka
mahdollisesti taDaa toimia tu-
loksellisemmin. Lisiikst ioskus
piikikaskh sanailu kilpAilij oit-

ten kanssa on sekin ollut tar-
peen ja antanut muutaman
kerran aihetta jopa pieneen
itsetutkiskeluunkin.

Kaiken edena mainitun li-
siiksi on minulla ollut yhdis-
tyksess?i todella hauskaa ja
olen kokenut kokoukset r,rn.
yhdistyksen tapaamiset aijen
piristyksiksi.

Tuuli vie uusille
laineille

Luottomiehet-Kreditmannen
ry:n kokous 1.1 1.1995 Radis-
son Sas Hotellissa oli iiilleen
minun kannaltani merrtittave
iAsenkokous: se oli todenne-
kdisesti viimeinen kokouksem
yhdistyksessii, silla olen vaih-
tanut tydnantajaa, toimialaa
ja tyotehtavia niin ettei luo-
tonvalvonta end"a suoranaisesti
sivua tydtehteviani. Aloitin
uuden ty6ni Suomen Posti
Oy:n suurasiakasmyynnin
mDmtip€ia ikkcinri l. I 1.1995
toimipaikkanani Helsingin pe-
rinteikes peapostitalo.

Vaikka olenkin vaihtanut
alaa, voit olla varma siita etta
tulen edelleenkin aina luonte-
vissa asiayhteyksisse suosit-
telemaan yhdisl"ykseen liitry-
mista kaikille 'ioiden katson
siita tydssaan [ycitlwiin. Mie-
lestiini myds kaikkien muiden
Luottomiehet-Kreditmdnnen
ry:n jasenten tulisi olla jesen-
hankinnassa aktiivisempia; eli
aloittaa Olli Kiveliin oeriiiin-
kuuluttama "Kadonne-en luot-
tomiehen metsdstys". Olkaa
reilusti ylpeite toimivasta ja
tavoitteihinsa vastaavasta yh-
distyksestii - Luottomiehet-
Kreditmiinnen ry:njasenlys on
etuoikeus jota ei pide kokea
velvollisuu tena. Lievesti hai-
keana, mutta kuono kohti
uusia tuulia. luolrrn yhdistyk-
sen jasenlydeste ...

Tiillaisella hetkellii haluan
muistaa Teita kaikkia Goet-
hen sanoin:

"On ihrrisid joille toivon
hyviiii ja ihmisid, Jotll€ toi-
von vleld parernpaa. "
... sita viele parempaa eliimAs-
siinne eteenpain toivoen ja
yhteisista ilon hetkista kiitra-
en

Lampimin ajatuksin
Nalle I
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I{ALLITUS V. 1996

Puheenjohtaja
Mats Nybondas
toimitusjohtaja
Dun & Bradstreet
Soliditet Oy
Sinimeenue 14 C
02630 ESPOO
Puh. (9o) 527 236I

VarapuheenJohtaja
Jvrkl Pekkala
asianajaja
Asianaiotolrnlsto
Jyrki Pekkala
Mechelininkatu 15 B
OO1OO HELSINKI
Puh. (9O) 446 5OO

Sihteert
VeiJo Laakso
apulaisluottopaa[ikkd
Luottokunta
Heikk iinue 10
OO2TO HELSINKI
Puh. (9O) 69 641

Rahastonholtaia
Arne BJiirk
luotonvalvoia
Oy Kontino-Ab
Eteliiranta I O
OOT3O HELSINKI
Puh. (9O)r31 101

Kerhomestarl
Juha Iskala
yhteyspaalllkkd
Intrum Justitia Oy
Pasilanraitio 5
OO24O HELSINKI
Puh. (9O) 229 rrl

Varsinainen jasen
Kari Miiktk&irkt
luottopaiillikk6
Kaukomarkkinat Oy
Kutoiantie 4
02650 ESPOO

. Putr. (9O) 521 1

Varsinainen iasen
Kal Paln6n 

-

luottoDei likkd
Scans-ped Oy
Metselantie 2-4
00620 HELSINKI
Puh. tgo) 77 751
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Varsinainen jasen
Karl RAsdnen
m1'yntipiiiillikkti
Suomen Aslakastieto Oy
Tydpajakatu 10
OO58O HELSINKI
Puh. (9O) 148 86I

Varsinainen jiisen
Gun StJernberg
perintasihteeri
Vakuutusosakeyhtid
Garantia
Salomonkatu 17 A, I krs
OOIOO HELSINKI
Puh. tg0) 685 8ll

TILINTARI(ASTA.IAT

Hannu Markkanen
talousjohtaja
Helsingln KTK Oy

MarJa Vllnikka
luottoDaauikkd
Neste 

-Oy

VARATILIN-
TARKASTA"IAT

Tom-G Ahlroos
osastoDaefltkkii
SLO Oy

Helena trJiider
luottoDae[ikkii
Machfnery Oy

LUOTTOALIIN
NETryOTTELUKUNTA

Puheenjohtaja
Mats Nybondas
toimitusjohtaja
Dun & Bradstreet
Solidltet Oy
Sinimaentie 14 C
02630 ESPOO
Puh. (9O) 527 236r

Jesenet:

Tom-G. Ahlroos
osastopeiflhkkd
SLO Oy

Lassl Kantola
Dankiniohtaia
ivterita "tank-ti Oy

Pertti Larva
luottopiitillikk<i
Sanorira Osakeyhtid

Se{a Lehtonen
talousjohtaJa
Perheauto Oy

Karl M6ktkiirki
Iuottopiiiillikkd
Kaukomarkkinat OY

Mlkko Parjaare
toimltusiohtaia
Suomerf Asiakasueto Oy

Velkko Semi

Rlsto Suvlala
toimitusjohtaja
Erepeiva Oy

TOIMIKUNNAT

Lakitolmlkunta:

Puheenjohtaja
Tlmo Mdki
varatolmitusjohtaja
Perlmistoirnlsto
Contant Oy
Aurakatu 8
2OTOO TURKU
puh. (92r) 27O OOo

Jesenet:

Reijo Aarnto
osastopitiillikkd
Suomeh Aslakastieto OY

Sari Aspla
Iakimies
Mertta Rahoitus Oy

Kari Helskanen
luottopiiiillikkd
Kesko Oy

Ellna Koponen
luottopiiiillikk6
TNT Suomi Oy

Jyrki Lindstriim
johtaja
Tt etoperintai Oy

Juha PerAld
lakimies
Postipankki Oy



Koulutustolmikunta:

Puheenjohtaja
Gun Stjernberg
perinasihteeri
Vakuutusosakeyhti6
Garantia
Salomonkatu 17 A, 9 krs
OOTOO HEI.SINKI
Puh. (9O) 685 8rl

Jasenet:

Eero Ahlajoki
luottopiiiillikkti
Tekmarni Oy

HeIttonen

Oy

Vcijo Laakso
rpulaisluottopeallikk6

Luottolinkin
tolmitustreuvosto:

Paatoimittaja
Kal Paln6n
luottopei hkkd
Scansped Oy
Metsiiliintie 2-4
00620 HELSINKI
ptrh. (9O) 77 751

Jesenet:

Mlkko Kallankari
luottotietotutkija
Suomen Luottotieto-osuus-
kunta

Helena Lajunen
luottottetokonsultti
Dun & Bradstreet
Soliditet Oy

Jukka Ma tlla
luottoDaa ikkd
Enso-Gutzeit Oy

Ari RaJala
toimitusiohtaia
BalancelConiulting oY

Jorma Td'htinen
lehden taittaia
toimitusiohtAia, AD
Malnosaielied Tehtinen KY

ta

HELSINKI
(9O) 229 r 1r

Petrl CarP6n
luottopiiiillikkd
Luottokunta

Olli Kivelii
markkinointijohtaia
Tietoperinte OY

Virpi Laaksonen
sihteeri
Intrum Justitia OY

Mika Linna
lakimies
Perimistoimisto Contant OY

Mats Nybondas
toimitusj ohtaja
Dun & Bradstreet
Soliditet OY

Oy

TP Trattaperinta on uusi ]Tityssaatavien perinhkeino se on nopea' tehokas'

edultinen ja velkojan karmalta helppo Vanha perinteinen hattahan tulee

tiensa pii:ittir, kunviEnomaisprotestojnti uuden perintiilain myota kiellet'i2in

TP-Trattapeinta:

> on selvasti varhaa trattaa edullisempi ja helpompi ka,'ttAa

> toimii ihnan vfuanomaisblrokratiaa, protestointi tapahtuu suoraan

Suomen Asiakastieto Oy:ssa

> maksamaton tuatta rckisteroid:i?ir Suomen Asiakastieto Oy:n

luottotietokartaan ja julkaistaar Kauppalehdessa'

> perinftiavoidaan \aivattomasti jatkaa Tietopedna-yhtiiiissa

Soita pa.lvelunumeroomme (90)156 3555, niin postitanune Sinulle TP-Tmtta-

pednnuln esitteen ja yksityiskohtaiset k'i,'ttdohieet

ETRATTAPERINTA
Tietopednla-Yhtiot'

PL 45, 00521 Helsinki, puh (90)156 3555

Tietoperinta-yhtiot on maaJnme suuin perinupaivelukonsemi Sen onristavat paiiosin pa'nklt
"-"lX""r..'"i..tii* 

t"-Tmttapeiff; on Tietoperinu ov:nrekisterititv aputoiminimi

3 1



LUOTTOMIEHET -
KREDITMANNEN ry
Hallituksen kokouksessa
01.11.95 hyvaksytyt
uudet jesenet.

Attila Toini
talouspaallikko
Europe Tax-Free Shopping
Salomonkatu 17 A
00lOO Helsinki

Hakkarainen Terhi
perintaneuvoja / varanotaari
EriipAivii Oy
Yliopistokatu 3l
20100 Turku

Holm Holgier
talousjohtaja / KTM
Oy Telemedia Finland Ab
Apilakatu 13
20740 Turku

Jirvinen Jouni
rahoituspaanikko
K-Konerahoitus Oy
PL 54
O l3O1 Vantaa

Krause Johan
ekonomi
Balance-Consulting Oy
P L  1 T 8
OO 181 Helsinki

Krogars-Ouaquif Gunn-Britt
Iuotonvalvoj a
Ert European Road
Transport Oy
Mannerheimintie l70
0O3OO Helsinki

Lehikoinen Sari
asiakasneuvoja
Dun & Bradstreet
Sollditet Oy
Sinimaentie 14 C
02630 Espoo

Nikkanen-Nyman Minna
merkonomi
Kreditst]'rning Oy
Vilhonvuorenkatu 12 B
OO5OI Helsinki

Tammi Paula
Iuotonvalvoj a
Oy Telemedia Finland Ab
Apilakatu 13
2OT4OTurku

Veijalainen Liisa
KTM/ kehityspeellikko
Aktiiviraha Oy
PL 537
OOIO I Helsinki

NIMITYSUUTINEN
DTTN & BRADSTREET FINLAIYD OY
Luottotietokonsultiksi on nimitettv f 3. 12. 1995
alkaen Miika Helenius. HAn on aiemmin
toiminut Tietoperinta Oy:sse.

Luototietokonsultteina jatkavat edelleen Jana
Rehn-Hikki, Jukka Suuronen ia Helena
Lajunen (aitiyslomalla).

V PrrAKrMEsrENA
Y

a,

PERINTATOIM$TO O

. VAPAAEHTOINEN PERINTA ' OIKEUDELLINEN PERINTA ' KONKURSSIPERINTA ' VUODESTA 1985

M AKS UTTO M AN T RATTA P E R I N N AN E D E LLAKAV I J A

IPf lokimieslen PerinlAbimislo Oy Ef filyslqkimiehel Oy lokimieslen Peinld-Forum Oy
P165, 0260/ Espao P165, 0260l Espoo Pl TC l5/l/Loht/
puh.90-515 155 fax90-512 /155 puh.90-515929 fax -5/2 l/55 puh.918-78342&2 lax 9/8 - 783 420/
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