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7 Kolean

alkukesin
vasta-

painoksi
Suomessa kokonaistuotanto on alkumonna kasvanut
tasaisesti Tilastokeskuksen tekeman tutkimuksen mu-
kaan. Toukokuussa kasn.r oli jo 2,4 prosentin luok-
kaa. Kevddn poikkeuksen teki  maal iskuu, jo l lo in
kokonaistuotanto putosi runsaan prosentin. Sylme t2i-
hiin hetkelliseen heroaantumiseen oli markkina-
hakkuiden voimakas supistuminen, joka heljastui ne-
gatlivisesti koko maa- ja metsatalouden tuotantoon.
Vielii toukokuussa maa- ia metsatalous oli ainoa toi-
miala, jonka tuotanto laski. Nousu keynnisty.neekin
vasta syksylld, koska puukaupassa on tiillii hetkellii
sopimukseton tila ja hintojen nousuodotuksissa elii-
vat metsanm!'vizit eivdt o1e tassa vaiheessa muuten-
kaan kovin iririokkaita hieromaan kauppoja.

Mutta sen sUaan nalttaviit kauppa ja teollisuus
olevan toukokuun tuotantolukujen perusteella hlwiissii
kasl'uvauhdissa. Teollisuuden kolmen Drosentin kas-
ru ol ik in varmasl i  y l l i i rys.  koska kasr,r . rodoluksel  ol i -
vat alkukevzidstii vielii miinusmerkkiset. Vienti ilmei-
sesti vetaa taas kohtuullisesti. Kauoan kasm oli alku-
l 'uodesta kuuden. jopa kahdeksan prosenri  vauhdis-
sa. Toukokuussa kasm oii hitaamDaa. mutta varsin-
kin vehittiiiskaupan osalta edelleenkin hlwAii. Jopa
alkoholikauppakin oli toukokuussa ensimmdistd ker
taa plussan puolella, johtuen ilmeisesti keviiAll.i ase-
tetuista tuontira'ioituksista. Kesekuukaudet tuskin
kaantevat myonttista kehityst?i huonompaan suun-
taan. Tahan viittaisivat ainakin kaupan eri jarjestijjen
lausunnot sateisen keszin hr,'v2istii mt'vnnista.

Kas\,"u naytlaisi jatkuvah myos sjri<sylla. koska ai-
nakin sellumarkkinoilla eletiiein pitkrista aikaa optimis-
tisissa odotukslssa, joka enteilee parempia aikoja koko
metsateollisuudelle. Jos puukauppa piristly, pys?ih-
dyksissii olevat markkinahakkuutkin v2ihitellen elpy-
vat.

Niiiden kokonaistuotannon kasvulukuien oerus-
teel la saattaa hyvinkin ol la mahdol l ista.  ertai  valr iova-
rainministeridn aikaisemmin liian optimistisena pidetty
ennuste kansantalouden taman vuoden kolmen oro-
sentin kasr,rrsta toteutuu.

Joten, lomaltapalaavat Luottomiehet
- Tervetuloa kas'urrun mukaan!!

Kai Palm6n
PZiiitoimittaj a

Luottomiehet - Kteditmennen ry:n
Jiiscnlehtt llmes\1' nerjii kertaa nodessa

Helena Lajunen, Ari Rajala,
Puh. 90 527 2361 Puh. 90-694 471I
Mikko Kallankari, Jorma Tahtinen
Puh.90-148861 Puh.90 669 848
Jukka Marttila.
Puh. 90-162 9i

Jorma Tahtinen Fax. 90-669 848

Luottomiehet ry
PL 891, 00101 H€lsinki

Kai Palm6n P]uh.90-777 5l
Fax. 90-'7'l'75 3566

Luottomiehet ry
c/o Ita Hebingin Toimistopalvelu Oy
Linnanherrantie 27 D. 00950 Helsinki
Pul.90- 323 320 Far 90 323 546

Luottomlehet ry Merita Pankki
Hki Rautatiento . 208918-73866

Klioit tajren lehdessa esir lamat miel i
piteet ovat heidan omiaan eivatka siten
valttamatt.i edusta vhdistvksen kantaa.

Painoeksperl Oy, Helsinhi



Kansanedustaia Pekka Kuos-
manen (kok) on tehn)'t laki-
aloitteen osamaksukauppa-
Iain ja kuluttajansuoj alain
sei2inn6sten muuttamisesta
niin. ette hakiian kulut kor-
vattaisiin ulosoltomiehen suo-
rittamassa tilityksessa samo-
jen per iaatteiden mukaan
kuin kantajan kulut korva-
taan tuomioistuimessa.

OsamaksukauDasta on
muodostunut yleiseati hy/ak-
s]'tty j a tavanomainen kaupan
muoto. Erityisesu site on kay-
tetty tilanteissa, joissa ostajal-
la on ostohetke[e vaikeuksia
maksaa koko kauppasumma
kerralla eike luoton edellytta-
m.ie vakuuksia ole ka)lettevis-
sa.

Osamaksukaupassa vel-
koja voi ostajan sopimusrikko-
muksen johdosta py,'tee vir-
ka-apua esineen poisottami-
seksi ia tilitvksen tekemisek-
si. Tiiityskannetta voidaan
ajaa tuo mio is tu im e s s a tai
pryTrtii voidaan osoittaa suo-
raan velal l isen kot iDaikan
taikka esineen sijaintipaikan
ulosottomiehelle. Asianosaiset
voivat myds sopia kaupan
purkamisesta. jolloin tehdiizin
vapaaehtoinen tilitvs.

I i l i tys ja per inta vaai i i
oman ammaIt iosaamisensa ia
erityisesti korkolaskun suorit-
taminen edellyttee erilyisasi-
antuntemusta ja ATK-ohjel-
mia. Asiamiehen kavttaminen
osamaksusaatavan perinnas-
sa on usein tarkoituksenmu-
kainen vaihtoehto. Koneura-
koi ts i jana pi tken peivatydn
lehneen Kuosmasen mielestei

Velkojan kulqien

osamaksutilityksen
yhteydessd tehty
eduskunta-doite

korvaamisesta

ei ole oikein, etta mylan ja
asiamiehen tydsta aiheutuvat
kustannukset tiiytyy ottaa
huomioon kiinteina kuluina
tavaran hinnoittelussa, mita
ajattelua kuluttajansuojalain
7 luvun I 7 S:n nykyinen sana-
muoto edustaa. Maksunsa
hoitavat ostajat pannaan nain
vastaamaan myds velvoitteen-
sa laiminlytineiden perinne n
kulut. Aslantila ei vastaa oi-
keuskavtanndsse vleisest i
omaksuitua periaat;tta, etta
velallinen. ioka rikkomalla so-
pimuksen 6n antanut velkojal-
le aiheen virka-avun ja tilityk-
sen hakemiseen, on velvolli-
nen koryaamaan siita aiheu-
tuvat kustannukset.

Voittaessaan tilitvsiutun
tuomioistuimessa sad fakiia
tz iyden korvau ksen kuluis-
taan. Tuomioistuimen ratkai-
su tiiytyy kuitenkin useimmi-
ten panna taytantdtin ulos-
ottoviranomaisen toimesta.
miste aiheutuu ajanhukkaa ja
erityisesti velallisen maksetta-
vaksi tarpeettomia lisekustan-
nuksia.

Ulosottomiehen suoritta-
ma tilitvs on kaikkien osaouol-
ten karinalta hyve vaihtoahto,
koska se on mutkaton ia ko-
konaiskustannuksiltaari edul-
Iisln. Vriljzit oikeusohjeet aihe-
uttavat tavatonta kiriavuutta
ulosottomiesten tilitysmenet-
telyssii hyvriksymien hakijan
oikeuskuluien kohdalla. Ta-
vallista on, etta hakijan keiy't-
tamen asiamiehen aiheutta-
maa lisekulua ei hyvaiksytii ja

kuluja jatetean huomiotta. On
osoitettavissa jopa tapauksia,
joissa hakijan hywaiksi ei ole
tilitvksessa luet tu tiivsimiiii-
riiisen2i edes hiinen mlksetta-
vakseen_ tulevaa taytantottn-
DanomaKsua,^ 

Ulosottomaksuistaanne-
tussa laissa seadetaiin taytan-
tdiinpanomaksu kiinteaksi ja
en.intaen suoritteen tuottami-
sesta aiheutuvien keskimee-
reisten kokonaiskustannus-
ten suuruiseksi. Hakijalta vaa-
ditaan tilityksesse keskimaa-
rin suurempi tyopanos kuin
toimitu smieheltii: nykysiiiin-
ndsten mukaan haki ia l le ei
voida mydntae tiistii sirurem-
masta tyopanoksesta miteen
korvausta, vain valttamatto-
mien kuluien korvaus.
Ulosottomiehen suorittama ti-
litys on oikeudenkayntie lehel-
sesti muistuttava lainkiil.tto-
to im i ,  m inke  vuoks i  hav io -
puolen korvausvastuu tulisi
Kuosmasen mielesta maifitel-
le osamaksutilityksesse kuten
oikeudenkaj'nnisse. Korvauk-
sen tulee vastata tilitvksen !?l-
mrsterusla Ja asran alamrses-
ta aiheutuneita seka muita
kohtuullisia kustannuksia.
Korvaus tulee suorlttaa myos
tilityksen asianosaisille aihe-
uttamasta tydsta ja ajanhu-
Kasta.

muutoinkintilityksenhakemi- Teksti:
sesta iohtunelta suoranaisia Timo Miiki



siimme. Siisp2i kuitenkin kannatan etu-
ptiiissui lehtehmme aanitorvenamme sekd
kutsun sydeimellisesti kaikki todella kiin-
nostuneet paikalle kun keskitetysti jeir-
jestemme jasenkokouksia yms.

Eri kielelliset kysymykset ovat askar-
ruttaneet ialtai huvittaneet mielia. Esi-
merkiksi yhdistyksemme nimi. On kai tot-
ta. ettti tottumaton korva helposti reaqoi
siihen ja varsinkin sen ulkomaiseen mrlo-
toon: "Kreditm?innen". En kuitenkaan
katso ttitii maailman tairkeimmeiksi asi-
aksi. Siit2i on vain helppo keksiei puheen-
aihe. Onhan ruotsalaistenkin nimi Kre-
ditmannaf<ireningen, siis miehia sielle-
kin.. .

Tosin taytyy tunnustaa, ette on mie-
lipidepalstalla ilmennjrt erittain hy'va vaih-
toehto, nimittain Luottokilta-Kreditgillet
ry (Finnish Credit Guild). Tosi hyv?i!-

Muuten voin vain todeta. ettd iou-
dumme varmaankin hvvdksvmeidn ai-
kamme kehityksen. johoh kuuiuu sellais-
ta kuin sanat "luottomies" eri tarkoituk-
sessa ku in  va in  luo tonha l l innassa,
"lobbailu" sek2i n€ikemdiin luottoalallakin
maallista mainontaa. Teill:i sanomallani
haluan nimenomaan yllytteiei teite kaik-
kia tarttumaan kymzitin, tai soittamaan.
Antaakseni Dienen vinkin:

Miti mieltii olette Luottoalan Neu-
vottelukunnasta?

Onko se aikansa elanyt instituutio,
joka ei kuitenkaan tee mitaZin? Huoma-
sin itse istuvani sen puheenjohtajana,
mutta tyotd ei tehdti pelkdstiiZin tydn ta-
kia. Mita sen pitaisi tehdii. mitii ei muu-
ten saa tehdvksi toimikuntien tai halli-
tuksen kautta? Kertokaa!

T D A I I - S T T A
LJ L_,/---1-l L__.1 L,r--a l

Kerro mielipiteesi!
Kun katsoo kirjoitushetkelld ulos, tulee
ensimmeisenEi mieleen olematon kesii. Se
onkin tiine lrronna puhuttanut, niinkuin
kaikki puutteet yleensa.

Katson mita tarkeimmd ksi tehtdviik-
seni yrittae ottaa helikopterin2ikcikulman
luottomiesten tarDeisiin sekd. vhdistvk-
semme toimintoihin, hyvine ja huonoine
puolineen, hukkaamatia itse-d.ni yksityis-
kohtiin, jotka esim. eri toimikuntien jii-
senten on m2iiirii hoitaa.

Asia, joka on mielestAni mita tdrkein
on teidtin mielipiteenne, rakkaat luotto-
miehet .  Suure l la  inno l la  luen a ina
puheenvuoropalstan, koska se on par-
haimpia ja yksinkertaisimpia keinoja saa-
da titinensd kuuluviin, ia ennen kaikkea
kaikkien kollegojen tietoon. Olen toki nciy-
rasti myds kuullut mielipiteite siite. etta
hallituksemme tulisi kuten vanhoina "hy-
vina" aikoina kiertdti maata luennoimaS-
sa eri luottoaiheista. En voi kiist2iri, ettei-
kd se olisi mitti tehokkain tapa tutustua
luottoihmisiin ja kuulla heidttn ajatuksi-
aan.

On kuitenkin ertiitd tiitei toimintaa
vaikeuttavia seikkoja. Aikaja kehitys ajaa
seka meita etta toiriintatap6lamme ete6n-
pain tai ainakin kohti muutoksia. Jokai-
nen voi vapaasti ajatella taman muutok-
sen olevan pahasta. Kommunikointi ttinti
ptiivZinii kuitenkin muuttuu yhii enemman
tekniikan alrrlla kustannustehokkaam-
maksi, kuten vaatimukset meite iokaista
kohtaan yleensdkin.

JEisenmaksumme on mvris hl'vin koh-
tuullinen ja ty6 tehdeirin ialkobvoimin.
Vaikka tekisimme laajojakin matkoja. aina
ionkun olisi hankalda saapua tildisuuk-

Kesaterveisin
Mats Nybondas



LUOTTO-
PETOKSET

TAAS
a a  a a

LISAAI\ITY-

Petosmiehet osaavat mvds
kavttaa hl'vdkseen luotonln-
tajan mrelesta turva[rsempla
kommandiittivhtioita ia kiin-
teisroyht idi ta seka osrbyht iOi-
ta. Hairioton. ionkin aikaa toi-
minut vhtid onkin oetosvdli-
neena verraron Ja Jos ureJa Ja
luottokortteia on auki sinne
ranne * alna parempl.

Naiden yr i tysostojen tai  -
"otto'ien" valvonnassa ei auta
mur-L kuin ostotavan muutos-
seuranta seka mahdol l iset
yhteyshenkilomuutokset.

Luortorieroyhtio huomioi
nema taDaukset vleensa osto-
tana- tailmddrien muutoksis-
ta.  . lo l lo in ent ista tarkempi
yrityshaastattelu on paikal-
raan.

Valmis]'ritykset, joita mo-
net kunniallisetkin vrittaiiksi
aikovat ostavat. ovai lukir 

"r-nansa. Niita suolletaan )'ritys-
markkinoille pauon ja varsin
usein valmisyritys siirtly no-
peasti ostajalta toiselle tausta-
voimien jarkuvast i  huonontu-
essa luotonantomielessa. Hui-
i a r i n  ha lu tu in  os tos  on  va in
muutamalla tonnilla tai mar-
kalla saatu osakevhtlo. ioita
haetaankin eri lehtien oalitoil-
la ahkerasti.

Poliisin asemaa ei kiiy ka-
teeksi .  Ainakin tahen ast i  ve-
l i ne i ssa  i a  resusse issa  on
puuttei ta.  eika pol i is i  voi  teh-
dA kovinkaan paljon ennen
rikosilmoitusta ia silloin kaik-
ki on io usein liian mvdhaiste.
Petosiarkoitus on hyvin vaikea
osoittaa ja yritysten takana on
suojaisaa puuhailla. Eriiskin
tunnettu huijari kertoi poliisi-
kuulusteluissa sen i i i lkeen
kun hdn oli yhtiijnse nimiin
"ostanut" tavaraa useista eri

paikoista: "Minun piti maa-
nantaina aloittaa maksuhom-
mat, mutta kun tulitte lauan-
taina ja pidatitte"l

Huijarityyppejd on mo-
nenlaisia, alla mainitut ovat
tuttuja ainakin luotto- ja mak-
su korttiyh titiisse. rahoitusyh-
t id isse ia tavaraluotonanla-
n l l a :

f . Xti-p"tyL"et, jotka suun-
nittelemattomasti yritt2iv?it
l i lata tavaraa esim. o]emat-
toman yr i tyksen nimi in ja
haastateltaessa eivet osaa
peittee tarkoitusperiaan.

Tahan sariaan kuuluvat
mytls epiioniistuneet ]'rit-
r a ja t .  j o r ka  he te  pa i ssea  n
]'r-ittavet jota in epatoivois ta.
kuten "mwdii" huonon vri-
tyKSensa Keneue ranansa Ja
luulevat naiin Deesevansa
palkahasta. (Niiissii tapa-
uksissa vanha kunnon hen-
kiliikohtainen takaus on
luotonantajan turvana).

Kompelyssarjaan kuulu-
val myiis ne uudet J,"rittejat.
jotka helpon rahan toivos-
sa perustavat yrityksen ja
hakevat luottoi  a hol t i t -
tomasti ymmertamatte yri-
tystoimintaan kuuluvaa
pitkiijiinnitteisyttA.

2. Puoliammattilaiset. iotka
ldhes siiiinnollisesti 

-har-

hau t . tavat luotonantai ia v i i -
meistaan konkurssin haa-
mottaesse. mutta Ditavat
i tseean lehes kunnial l is ina
yrittajina ja joiden mieleste
tietvnlainen huiiaus kuu-
luu yritystoiminiaan. Niii-
den henkiloiden omissa ni-
missa tai jeljiltii ldltyy run-
saasti maksuhairidite tai / ia
konkurssimerkinttii ii.

H aastattelutilaite e s s a
he osaavat kokemuksellaan
kertoa vhta ia toista har-
naanlonravaa la .lorKur na
mAiivAt myos sille, ette us-
kovat sepustuksiinsa jopa
itse, niita monta kertaa
toistettuaan.

3. Ammattilaiset ovat hyvin
varautuneeI soittohaastat-
teluihin ja laajan kokemuk-
sensa kautta pysiyvet ldy-
tamaan heikot kohdat 1uo-
tonantajan puolustuksesta:

- pienehk6t luotot, jotka
peetetean asiakaspalvelu-
tai mwjeportaassa kyllii/ ei

- maksuheiriittiedon pe-

a aa a

Jouni Suomlaen
Dun&Bradstreet Finland

Nopea ja aktiiuinen
tiedonaiilitgs
luotonontajien ja
luo tto tietoghtiii iden
UAUUA on po:ras
suojautumi.skeino

Eritlyppisten luottopetosten
maare on taas kaslussa muu-
taman hiliaisemman vuoden
iiilkeen. So-lut,ln lopun.ia 9O-
lul'un alun petosmiesten ja -
naisten kulta-aiat eivat toivot-
tavasti koskaair oalaa. mutra
nytkin tormeAmme selvi in
petosaikeissa tehtyihin Iuotto-
hakemuksiin ia tilinavaus-
p]{yntor nr n lanes vl lKottarn.
Kaikkia pelosmielessii tehtf ii
luottohakemuksia ei huoma-
ta huUaus]'rityksiksi vaan kun
jokin negatiiyinen tieto riittaie
hylkeemisperusteeksi asia on
luotonantajan kannalta lop-
Duunkesiteltv.

Kappalemaeraisest i  pal-
jon luottopaetdksiii tekevien ja
paeseantoisesti luol totietojen
kayttiimielessa osaavien orga-
nisaat ioiden luottoDeetds-
Drosessit ovat edelleen tiukah-
KOr. jouorn suurln osa poTen-
tiaalisista petostapauksista
iaa toteutumatta.- 

Pienehkot ia kokematto-
mammat luott-oa mytintiiviit
yritykset seke kuumat, vol]y-
mihakuiset alat ovatkin eniten
va araw<ih v k k eellA. Konnien
keinot 

- 
keliittyvat kuitenkin

koko aian eika maksuhairioite
loydy enaa huijausfirmojen
taustahenki liiilta kuten aikai-
semmln.

8

ITIASSA



rusteella ja kun asiakkaak-
si on paasty, haetaan isom-
paa ja isompaa luottoa

- ka mpanjat  ja er ikois-
rar joukset,  jo l lo in mlynt i -
haiukkuus on tavalllsta ko-
vempi ja kontrol l i  taval l ista
heikompi

-  epaj  ar j  estelmal l iset
luottopaatosprosessit anta-
vat tilaa subjektiivisuudel-
le ja huijari 1o)'1aa tarvi t ta-
van porsaanreian si\''ukont-
tor ista,  k i i re e I  I  i  syyde s t  a
tms:sta.

Ammatr i la isen ki inni-
jaaminen on harvinaista ei-
viitka he itse ole juurikaan
nak]'v la esimerkiksi tyoka-
luna kaytet tavien hal l i tuk-
sissa vaan toimivat aina
apumies ten  j  a  na i s ten
kau t ta .  Sa la inen  puhe l i n -
numero. kot iosoi le t }(  tOys-
tavan luona sekd vanhat
maksuhiiirlot (noviisiaj ollta)
ovat usein tunnusmerkke-

Koko ajan kentallii liikkuu
kymmenia ja taas kymmenia
yr i  tyksie ja yr i tysryppaite.  jo i -
den toiminta-ajatus on selvd:
huijata niin paljon kuin ehdi-
taan.

Tehokkain keino huijari-
porukoiden toimintakyvyn
heikentamiseksi on luotonan-
tajien ja luottotietoyhtididen
aktiivinen yhteistyo niin, etta
pienemmissakin tapauksissa
petosarveluista i lmoitet  1 ais i in
valittomasti luottotietoyhti-
don, jolla on parhaat mahdol-
lisuudet levittaa tietoa nope-
asti.

Luottotietoyhtio haluaa
paneutua tapaukseen paikal-
listaakseen muut oheisyrityk
sen ja oppia lisae rikollisten
tolmintatavoista. Rikollisten
keskuudessa h] 'veksi  havai t-
tu huijauskeino kulkee nope-
astl suusta suuhun elke yk-
siltainen tapaus jea viimeisek-
si .

Ilmoittakaa luottopetos
tai silte haiskahtavakin tapa-
us, sille naissakaan asioissa
ei vahinkoa kannata kierrat-
t i i i i ,  vaikka se tuntuis ik in va-
hapatdiselta tai nololta. Nopea
tledonkulku voi pelastaa jol-
ta in lo isel ta luotona nrajalra
pitkan pennin ja seuraavalla
kerralla on Teidtin mloronne
selvite halvemmalia.
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Vuosi yhdistymisesti
Suomen As ickastieto Og:n ja
Suomen Luottotieto -osuuskunnrrn ghdistg misestii
on kulunut runsas uuosi. Vuoteen mo,htu:u
tuoteurrlikoiman selkegtgstii, h'intojen laskua,
organisaation jiirj*telgii ja taas hintojen laskuo.

Huhuja yrityskaupasta Asia-
kastiedon ia Luot totiedon ve-
lillii oli harvakseltaan pulpah-
tanut esiin tyontektdidenkin
ptiytiikeskusteluissa. Touko-
kuussa 1995 kutsu tiedotus-
t i la isuuteen uumoi l i  iotain
isompaa tapahtuvaksi. Tieto
elokuussa toteutuvasta yhdis-
tymisesta oli silti pienoinen
vlldtvs.-  -PlamaAsiakast iedossa

yilkastui, vaikka olikin kesd.
Alkoi tiloien mittailu. tehtavi-
ensuunriittelu ja tuotteiden
linjaaminen. KAytAville ilmes-
tyi uusia kasvoja yksi toisen-
sa pereiin. Joulu-tammikuus-
sa 

^tehtiin 
tditii s2ihkdooran

st iestvksel l t i .  Osa iout i r i  va-
hiiksi aikaa evaklioon huo-
neestaan ja aina vehla joku
etsi sopivaa nurkkausta, jos-
sa asettaa salkkumikro oolven
paal le.  Kemontrsta selvrturn Ja
helmikuussa 1996 ol imme
kalkki saman katon alla Hel-
singin Hermannissa, Asiakas-
tiedlon laai entuneissa toimiti-
loissa.

Muutokset ovat virkista-
vie ja entista isompi talo tar-
ioaa enemman mahdollisuuk-
sla. Toisaaita tiedetaiin, ettri
fuusloista seuraa usein ftisa-
nomisia,  eika epevarmuus
omasta Lulevaisdudesta saa
innostumaan uusista asioista.

Asiakastiedon ia Luotto-
uedon yhdistlrniseisii v?ilt1t-
tiin i rtisanomisil ta. Meereai-
kaisia ja osa-aikaisia tyosuh-
teita ei iatkettu. minkri liseiksi
viiki on vAhentynl.t luonnolli-
sen Doistuman kautta. Kvm-
menkunta tvrintekii Aii otti vas-
taan vhtiori tarioiman tuki-
paketin. Tzillzi lietkellii meitii
on pydreesti 13O. Panostami-
nen palveluun, markkinointiin
ja tuotekehitykseen takaa, etta
ty6ta riittae.

Nyt ol laan t i lanteessa,
jossa yrityskulttuurit alkavat
hi l ja l leen huomaamatta su-
lautua yhteen. Kesi t te i ta
"slokkilainen" ja "vanha asia-

l o

kastietolainen" kiivtetiiiin vhii
harvemmin. Kumhankin-ta-
1on parhaat puolet halutaan
silti jattaa elamaen.

Asiakas keriiii hyiidyt
Vuoden mit taan on nahty
myds merkittavien perimistoi-
mistojen, huolinta-alan )'ritys-
len ja kaupan keskusliikkei-
denkin sulautuvan yhden 1ii-
kemerkin alle. Useimmat ta-
voittelevat samaa: kustannus-
seestoja ja tehokkuutta. Ytr-
teisvoimin saa myos parem-
min raivattua elintilaa ulko-
mailta pieniksi jaevien koti-
markkinoiden iatkeeksi.

Asiakas ei-valttamatta Dr-
dii tilannetta yhta oivalliseria.
Kilpailun uskotaan naivetty-
vi in.  jos yksi  saa kakusta l i ian
ison palan. Pelaitiiiin. etta hin-
nat nousevat ia laatu laskee.

f . S . 1 9 9 5  s v n t v n e e l l d
Asiakastiedolla oh ldhes 80
prosent in markkinaosuus.
Tiedemme, etta suuren mark-
kinaosuuden pitaminen vaatii
vieli kovemoaa tvdta kuin serr
hankkimindn. Aiiakkaan tvv-
tyveislf/s on pidetlzivii sydh-
menasiana.

Sen Daremmin Asiakas-
tiedon kuin Luottotiedonkaal
toiminnan tavoitteena ei ole
ollut voittoien maksimointi.
Asiakast ie-to toimi i  oma-
kustalTlusperiaat teella. jolloin
saavutetut kustanusseastiit
siirtyvat asiakkaiden eduksi
hintoihin,  eiv i i tk i i  osinkoina
omisr ajien taskuihin. Omisra-
jat tosin ovat pitkalti Asiakas-
tiedon asiakkaita. ioten hekin
hy<itywAt siten alhaisemmista
hinnoista.

Omistaila Asiakastiedolla
on noin 2 5OO. kunhan SLO-
Kin omistusosuus on svksvll2i
saatu iaettua osuusk-unian
jiisenilie. Osuuskunnan jd.sen
saanee noin Darin tuhannen
markan arvos-ta Asiakastiedon
osakkeita. Pankkien omistus-
osuus pienenee 57 prosenttiin

ia muu elinkeinoelama omis-
iaa loput 43 prosenttia. Suu-
rimmat yksittaiset omistajat
ova t  Mer i t a -Pa  n  kk i ,  Pos r i -
pankki, OKO ja Luottokunta.
Yhdist]'rninen toteutettiin niin.
ett2i Asiakastieto osti Luotto-
I ie Io-osuuskunnan l i iketoi-
m i n n a n  i a  o s u u s k u n t a  s a i
kauppahintana Asiakastiedon
osakkeita.

Tuotteet tdydentdvdt
toisiaan

Luottoteto-osuuskunta ia Asi-
akastieto eivdt varsiniisesti
kilDailleet keskeniiiin. koska
yhtidt olivat erikoistuneet eri-
laisiin oalveluihin. Asiakas-
tieto oll keskittynyt vei littii-
meen viranomaisilta ym. liih-
teista kerattya tietoa, jossa ei
oteta kantaa luottokelpoisuu-
teen.

Luottotieto-osuuskunnan
ominta aluetta taas olivat luot-
tot ieto tutk i i  o iden tekemat
luottotietotuikimukset. Siten
yhtioiden palvelut teydentavet
nyt toisiaan.

Suomen Asiakastieto Oy
velitta:i nyt siis seke tietokan-
toihin kereittyii tietoa etta hen-
kil6lden asiantuntemusta. Ta-
lossa on kaksi erit)'yppista tie-
toa sisel tavaa t ietokantaa:
faktatietokanta ia tutkimus-
tietokanta. Muita oalveluita
ovat mm. ulkomaise-t luottotie-
dot, valvontapalvelu ja luotto-
tietoiulkaisut.-Yhdist]'mista 

tuki se, ettA
ajan mydta yhtidt olisivat to-
dennAkdisesti siirtyneet yha
enemman toistensa reviireille.
Asiakastiedon iuuret olivat
henkil6luottotiedolssa, muna
]'ritysluottotietoj en kysynte oh
aiamassa niiden ohitse. Luot-
t6tieto-osuuskunta oli perin-
teisesti valittanyt yritysluotto-
tietoja. Asiakkaiden tarpeiden
tlTdyttAmiseksi ]'ritykset oli-
sivat alkaneet kehitellei mel-
kein identtisia tuottelta. Ka.l-
den pAeillekkziisia palveluita



tuottavan yhtidn yllapitemi-
nen ei  ol is i  o l lut  iarkevi ie,
etenkin kun yhtidille oh yhtei-
sie omistajia.

Sii&istiit hintoihin
Yhdistymisella tavoiteltuja
saastdje syntyi jo alkuvaihees-
sa, kun tiedonhankinta ia tal-
lennus voitiin keskittae yftteen
paikkaan.

Yksi fuusion kimmokkeis-
ta oli se, ettA molemmilla yh-
uoille oli edessean isot" atk:in-
vestoinnit. Nlt atk-j eirj estelmi-
en uusiminen on io hwdsszi
vauhdissa. Henkildiuotfotiedot
on siirretty uuteen tietojarjes-
telmean 3'a Asiakasriedon .ja
Luottotiedon yritystietokan-
tojen yhdisteminen on tydn
alla. Yhteinen kafltdliitrima
mahdollistaa kuite-nkin io :iir-
tymisen tietokannasta t6iseen.
Suurimmat yhdistymiseen liit-
tyvat investoinnit on tehan
mennessd teht5r.

Saestiit ovat siirtyneet
hintoihin.  Fuusion' i i i ikeen
yleisimpien pziiitepalvelujen
hintoja on laskettu jo kahteen
otteeseen, ia alennukset tun-
tuvat eteirk in luottot ieto-
tutkimuksissa. Hintoien alen-
tumista on siiiistcij eh ohella
avittanut yhtion hyvii tulos-
kehitys.

Tuotekehittely piristyi
Kun yhdistetaiin kahden yh-
tidn asiantuntemus ia koke-
mus, s1mtyy entistii vlrikkeel-
lisempi ymperistd tuotekehit-
telylle. Uusia tuottei{.a ia pal-
veluja sekd parannuksia van-
hoihin onkin kaavalltu innok-
kaasti. Tuloksia testa neh-
d.lein varmasti jo syks]'rr mit-
taan.

Viime toukokuussa yhti-
66n nimitettiin pddtoiminen
kehityspiiiillikkd, mikri sekin
kertoo, ettei yhdistymisen ai-
kaan mainittu tuotekehitte-
lyyn panostaminen ollut pelk-
kiiii sanahelinziA. Tehtziviissii
toimii aikaisemmin yhtidn tuo-
tantopaelhkkdnii tytiskennellyt
Risto Kallio.

Tavoitteena on mvds Ditae
huolta asiakkaista entisth ko-
konaisvaltaisemmin ia liseta
yhteydenpitoa heihin.-T€ite sil-
mal]a piteen Asiakastiedossa
aloitti kevaa a tydnsii kolme
uutta mj4rntineuvottelUaa.

Ruotsin
Luottomiehet
Helsingisse

Allekirioittaneella oli ilo tulla
kutsuiuksi mukaan Svenska
I(reditmannaforen ingenin ie r -
iestemalle laivaseri-inaaiille
22.-23.5.96, ionka rei t t i  o l i
Tukholma- HKI- Tukholma.

Ohielma aloi tettiin Dienel-
la nevtelmalle t!), iohoi osal-
listuiiat ainakin Rriotsissa hv-
vin tunnettu kiriai Iiia / niivtra-
lUa. entinen vankilaku ndi-Las-
se Striimstedt seka paikalli-
nen asianajaja. Siina osoiter-
tiin kuinka hvtrvsia siiviloi-

daan ja kameleja nielean, eli
miten luottohallintaan sallittu
informaatio, kuten vanhat pie-
net hairidmerkinnet, saavat
suhteetonta merkitvstzi. kun
taas miljoonarotdksi;te ei saa-
da tietoa ollenkaan.

Tata seurasi meilliikrn
tu t tu  pane l i debar t i .  i ohon
osallistui useita alansa-tunt i-
joita, kuten ylliimainitut sekii
professoreita yrns. On ilmeis-
ta.  et te Ruotsin kauppakor-
keakou lu i ssa  pa  no i  l e taan
konkreettisesti luottohalhn-
taan, joskaan ei erilliste alan
korkeakoulututkintoa ole siel-
liikeiiin.

Esiteln<it herkisdudt kuuntelefiaan.



Saapuessamme Helsinki in mi-
nu11a oli kunnia toimia paikal-
l i sena  i sdn  tdnd  j a  o l imme ja r
j es i  anee i  v ie ra i l l emme luen lo -
tuokion Hanasaaren kulttuu-
rikeskuksessa. Vieraspuhu-
jana toimi Neste Oy:n talous-
johtaja Rainer Frigren, joka
luenno i  Nes teen  l uo t topo l i r i i '
kasta kosk ien seka kot imaisia
ene  u l ko la i s ia  l uo r ro ja  seka
nilta apuvalineita joita he la
kaytetaZin tekem?izin turvalli
sempia paatoksia.

Oma osuuteni oli kertoa
millaista on tehda kauppaa
Venajella seka Baltian maissa.
Ta l l o in  kesk i l y i n  nd iden  a lu -
e iden  ku l l l  uu r i e ro ih in .  rapo i  '
h i n ,  m ih in  kanna t laa  k i i nn i l  -
tazi huomiota sekd. miten luo
te l  t av ia  s ie l t a  saa tava t  l uo t l o -
tiedot ovat ja mista ne koos
tuvat. Kiitokset samalla Kau-
komarkkinoiden Kari Miki-
kirjelle, joka antoi minulle
ru nsaasr i  mater iaal ia koskien
Venajan kauppaa kaytannos-
sa. Esitelmaistd tuli muuten
paljon kiitoksia ruotsalaista-
holta.

Svenska Kredi  rmannafd-
reningen toimii Ruotsissa itse-
neisesti kolmella eri paikka-
ku  nna  I I a .  Tukho lma .  Ma lmo  ja
Orebro. Hei l ldkin on n. imit  La. in
sama i lm id  k  u in  me i l l ek in ,  e t
tei osallistujia tahdo saada ko-
vinkaan kaukaa, mikii on ihan
ymmarretravaa. Nyt kyseessi
oleva vlerasjoukko koostui lii-
hes sataprosenttisesti tukhol-
malaisista. Heita kiinnostaa
kovastikin vilkkaampi yhteis-
t yo  yhd is t ys temme v . i  l i l l e .  j o
hon  me  ka i kk i  va rmasr i  yh -
dymme.
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ULOSOTTO-
MIESTEN
VALTUUKSIA
EHDOTETAAT{

a a

Varatoimitusjohtaja
Timo Mdki

Perimistoimisto
Contant Oy

a ao l

mittauspoytakirjaan tehd]'n
merkinnan mukaan ulosotto-
viranomaisen hallussa. Pantin
ja sZi i lytyksessd olevan omai
suuden tarkka yksi lo in t i  u Ios
mittauspbytakirjassa on edel
l y t ys  t i e to jen  an tamiseen .
Ta l le lok eroa koskevia t ie loja ei
anneta. Jos ulosottomiehella
on tieto velallisen tallelokeros-
ta, hen voi virkavastuullaan
sen avata.

Kaytannossa ulosotto -
v i ranoma ise t  saava t  a t k :n
avul la esimerkiksi  verotus-
tiedot, vaestdn keskusrekiste -
r in t iedot,  t iedot ajoneuvo
rekisterista seka oikeusminis-
l e r i on  p i rem isLa  rek  i s  I  e  re i s  ra .
ku ren  k i i n r  e i s rd r i e ro ja r j e5 l  e l -
mas ta ,  saamis rek i s te r i s ta
sekd konkurssi- .  ve lkajar j  es-
tely-  ja velk asaneera usre k is t  e
reista. Elakkeita koskevia tie-
toja ulosottoviranomaiset saa
vat ttillii hetkell:i puhelimitse
eldkkeiden maksajilta ja trlzi
ke t  u rvakeskukse l ta .  Sen  s i -
jaan ajan tasalla olevia tyti-
paikkatietoja ei luovuteta.
Velalliset yrittzivzit usein pa-
koilla ulosottoa paitsi vaihta-
ma l l a  asu inpa ikkaa  myc is
mAArzizimzillii osoite- ja puhe-
lintietonsa salaisiksi. Henkilcin
yksityisyydensuojaa tai perus-
oikeuksia ei loukkaa se, ettai
u loso l l om ies  saa  mu iden  v i -
ranomaisten hallussa olevat
tiedot, jotka ovat tarpeen yh-
teyden saamiseksi velalliseen.
Siinakin tapauksessa, ettd ve
1a1linen on maerannyt vaestd-
r e k i s l e r i s s e  o l e v a  r  o s o i  t e
tietonsa salaisiksi, saattavat
osoi le l  iedot i lmeta viranomais
ten  ha l l ussa  o lev i s la  as iak i r
joista kuten tukipaatoksiste.

Esityksessa ehdotetaan
u loso t to lak i i n  o te t tavaks i
saanndkset, joissa asetetaan
sivulliselle suhteellisen laa-
ja tietoj enantovelvollisuus.
Pankkien, vakuutusyhtiijiden
ja myos velal l isen perheen-
jasenten on ilmoitettava ulos-
ottomiehelle, jos heillA on hal-
lussaan velallisen omaisuutta.
Velal l  isensuojan ei  kalsota ka
ventuvan, koska varoja, joita
velal l inen ei  ole oikeutettu
erottamaan ulosottomenette-

Esitys sisiiltiiii merkittiiuimmiit keinot, joilla
uoid.o.an e st Aii Uig t iint 6 6np anon ep iia.s iannuko:inen
uiiltttiminen Esitgksessci ehdotetaan
ulo s ottouir rrn.omo'isten tietoj ens aannin oleellista
p crr(rnt(rmista., uloso ttouir a,nomo'isten qlueellist a
toimiu altaa ko skeu ien s A6nndsten muutto;misttr

j o n s t au ammik s i s ek ii t cig t iint6 6 np ano n
tehostamista. silloin, kun uelo.llinen pgrkii
niielr,niiis oikeustoimella tai to,kaisinso,o;ntitilo;n-
teessa siirtiimciiin omo'isuuttg,o,rl- ulosotort
ulottumo'ttomiin.

LISATTAVAKSI

Valt ioneuvosron vi ime helmi-
k  u  ussa  tekemdn  Der iaa teDaa-
toksen mukaan 

-on 
laadittu

to im in taoh je lma  ta lous -
rikollisuuden ja harmaan ta-
louden vihentiimiseksi. Ta-
lousrikoksilla saadun hyodyn
I akaisinsaamisen tehostami-
seksi myos ulosottolain sean-
noksia on uudistettava. Oike-
usministeri6ssd valmistunut
esitys koskee rikoshyodyn pe
rimisen tehostamista ia ulos-
ottomenettelyn kehittiimis-
td muissakin t i lanteis sa.
joissa velallinen pyrkii vai-
keuttamaan ja viilttiimddn
ulosottoa.

Teillzi hetkellA ulosottome-
nettelvssa toimitaan Ditkelti
ve ta  r se t ta  l t se l t aan  \a  a  fu  l en
t ietojen varassa. Uloso omies
e i  pys l y  ra  r k i s  t ama  a  n  ku in
osan velallisen antamista tie-
doista, koska sivullisten vel-
vollisuus antaa tietoja ulos-
ottomlehelle on Duutteelllses-
t i  saanneltv.  Seuraukserra
ulosottomieiten tietoiensaan-
tioikeutta koskevien sdiinnos-
ten puutteellisuudesta on ol-
lut se, ettii osa ulosmittauskel-
poisesta omaisuudesta on vel-
kojien vahingoksi jziiinyt kiiyt,
tametta.

TIEDONSAAI\ITI-
OIKDUS LAAJDNEE

Omaisuuttaan piilottaneiden
osa I l  a lo imet loppuvat kdyl . in-
ndssa, kun velallinen ilmoit-
t au luu  va ra l l omaks i .  U Ioso t
tomies ei esimerkiksi saa lis-
taa velallisen pankkitilin ta-
pahtumista, koska pankkisa-
laisuus on voimassa mvos hzi-
nen suh teensa. Suomen Pank-
kiyhdistyksen vuonna I995
laal  imien pa nk kisalaisuusoh-
j eiden mu-kaan ulosottoviran-
omaisen tiedustellessa vleises-
ti. onko pankissa velilliselle
kuulur.aa ulosmittauskelpois
la  oma isuu l ra .  pankk i  e i  vo i
antaa tietoja. Jos talletus on
vksi ld i ty u lo s m i  t t  aus poytA -
k i r j assa  s i t en ,  e t te  on  i l -
m o i r e t t u  a i n a k i n  p a n k i n  j a
t i l i n o m i s L a j i e n  n i m i .  p a n k k i
i l m o i r r a a ,  o n k o  v e  l a  l l i  s e l l a
poylAkir jassa ma ini  r  tu ja varo-
ja ulosmira [un rahamdi i r i in ja
t a y t e n l o o n p a n o k u l u j e n  y h -
teismaeraan asti. Jos varoia
on vahemman. oankki  . i lmoit-
taa nl iden tarkan m66rArr.
Mikal i  varoien nostamincrr
edellyttaa tilehtojen mukaan
vastakirian tai talletustodrs-
tuksen esi t tamista.  Dankki
gntaa tietoja ainoasta-an, jos
kyseinen asiakiria on ulos-
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I)'ssa, ei myoskaan pida suo-
j ata ulosottomiehen tiedon-
saantimahdollisuudelta. Vas-
taavasti oikeuspoliittiset syyt
vaativat, ette rahalaitokseen
talletettujen varojen seka arvo-
osuuksien tulee oI Ia ulos-
mitattavissa samalla tavalla
kuin velallisen luota tavattu
muu irtain omaisuus.

Pankit kannattavat ehdo-
t u s l a  s i n a n s a ,  m u t l a  t i l i -
tietoien antamista massaluo-
lutuksena vastustetaan. Tili-
tietoien seeteminen maksulli-
seksl varmistaisi sen, ette ue-
dustelut pysj,'vat yksitteisina.
Ehdotuksen mukaan sivulli-
sen on luovutettava hallus-
saan  o leva t  t i edo t  u loso t  t o -
miehelle maksutta.

Sil'ulliseksi rinnastetaan
myos asianajajat. joiden mie-
lesta tietoienluovutusvelvolli-
suus r lKKolsl  aslanal  aJ an
salassapitovelvol l isu u t ta paa-
miehensa asiassa.

Esimerkiksi Doiiisille on
eri sddnn<iksissii a:nnettu suh-
teellisen laaja tietojensaanti-
mahdollisuus. Slyttaja- ja esi-
tu I kin Laviranomainen on saat-
tanut saada tietoia velallisen
varorsta.  mutta Kun rrKospe-
rusteisen vahingonkorvauk-
sen per imiseksi  ryhdyt i i i i  n
uloso t  totoimi in,  ei  u losot lo-
mies saakaan vastaavia tieto-
ja.  Rikoksel la saadut varat
saaItaval nain iaeda tavtan-
tdoDanon u lot trimattomiin.-  

Ehdo tuksen  mukaan
ulosottomiehellii olisi oikeus
saada mvris toiselta viran-
omaiselta velallisen tuloia. va-
rallisuutta, tydsuhdettal'a elii-
ketta koskevat tiedot samoin
kuin velai l isen salaisetkin
osoite- ja puhelintiedot.

Tietosuoi aval tuutetun
mielestii sosiadli- ia tervevden-
huollon viranomaiser [uGi iat-
tiiii tietojen luovutusvelvolli-
suuden  u l kopuo le l l e .  j o t i a
salassapidetteviiksi s:iiidetty
asiakassuhde ei  pal jast  uis i .
trliiketurvakeskus taas vas-
tustaa tietojen luovuttamista,
koska tyOsuhdetietoja on ke-
retty ainoastaan tuleviin elek-
keisiin. Harmaan talouden lrr-
tvkset eivat ilmoita tvosuh-

teista ja muutkin saattavat
iet tae tvdsuhteista i lmoit ta-
marTa. Jos netojen epal l raan
menevan ulosottomiehelle.

ALUEELLISET TOIMI-
VALTUUDET JA ULOS-

MITTAUSOIKEUS JOUS-
TAVAMMIKSI

Tietojensaannin parantamisen
l isaksi  ehdotus laaientais i
ulosottoviranomais-en alu-
eellista toimivaltaa. Jos tey-
tentoonDano muuIen saat tai-
si vaarantua, ulosottomies vor-
si ulosmitata toisen ulosotto-
miehen toimialueella olevan
omaisuuden ja toisaalta ulos-
o  t  t o m i e s  v o i s i  u l o s m i t a t a
toimialueellaan olevaa omai-
suutta,  vaikka han ei  muuloin
olisi tolmivaltainen.

E l l e i  u loso t tom ies  o le
nahnyt omaisuutta, sita ei ole
voitu uiosmitata. Toisinaan ve-
la l l i se t  py rk i va t  es tamaan
ulosmittauksen kieltaytymal-
lii kertomasta. missa omai-
suus on. Ulosottomies nekee
kuitenkin rekisterista, etta
tietty irtain omaisuus kuuluu
velalliselle. Hukkaamisvaaran
vehentemiseksi tiillaisissa ti-
lanteissa ehdoretaan, et ta i r -
tain omaisuus, jonka sUainti-
paikkaa ei tunneta, voitaislin
ulosmitata. ios omaisuus voi-
daan sitii niikematte riittavasti
yksiloide.

KEINOJA

Kun ulosottomies on ottanut
yhteytta velalliseen, saattaa
tAlle tu1la houkutus ryhtya eri-
la is i in jar jestely ihin saadak-
seen omaisuutta ulosottotoin-
ten ulottumattomiin. Velalli-
nen saattaa esimerkiksi 1uo-
Vuttaa neennaisoikeustoimel-
la autonsa omistusoikeuden
sivulliselle. Kuitenkaan ei voi-
da osoittaa rahavarojen silr-
toa. Jos auton hallintakin on
siirretty, ei ulosottomiehelld
ole keytennossd mahdol i i -
suutta ulosmitata site.

Ndenniiisoikeustoimet ei-
vat saa estaa tavtantiionDa-

M

noa, koska todellista varalli-
suuden siirtoa ei ole taDahtu-
nut. Kysymys on naissA tapa-
uksissa velalliselle kuuluvan
o m a i s u u d e n  u l o s m i t t a a m i -
sesta. Nyt esitetddnkin ulos-
ottolakiin saennoste. ionka
mukaan ulosottomiei  voi
ulosmitata mytis sellaisen ir-
taimen omaisuuden, joka on
sivullisen hallinnassa. mut-
ta joka olosuhteista pAiitellen
todennakoisesti kuuluu veial-
liselle. Si\,ullisen oikeusturva
j iirj estettaisiin siten, etta si\,ul-
lisen vastustaessa taltentoon-
oanoa hdnel le annettais i in
osoitus nostaa t2ilt?inttitinua-
noriitakanne. Osoituksen s-eu-
rauksena olisi tevtantoiinDa-
non keskeytymin6n.

Toisinaan ulosottomenet-
telyssa kay ilmi, etta velallinen
on luomttanut omaisuuttaan
s i vu l l i se l l e  o i keu  s to ime  l l a ,
joka todenna kdisest i  perayryi-
si. ios takalsinsaantikanne
noslettaisiin. T?issiikiitin taoa-
uksessa ulosottomies ei ble
voinut toimia. koska kys)rmyk-
sessa on talliiin sivulliselle
kuuluva omaisuus. johon rey-
tantoonDanoa ei saa kohdis-
taa. Omaisuus luovutetaan
usein viele edel leen. io l lo ln
takaisinsaant ikanteen "nosra-

minen ja omaisuuden tai sen
arvon takaisin saaminen vai-
keutuu entisestaan.

U l o s m i t t a u s t a k a i s i n -
saantia koskevat oikeuden-
kaynnit  ovat harvlnais ia
perusteen olemassaoloa kos-
kevien todisteluvaikeuksien
vuoksi .  Salassapitopykalean
ehdotetaankin n)'t oter Lavak-
si saennot ulosottomiehen oi-
keudesta luovuttaa muutoin
salassapidettevie tietoja ha-
kiJal le t  akaisins aan t  io i -
keudenkdyntia varten. Li-
sdksi ehdotetaan, etta ulosot-
tomies voisi oanna simlliselle
luomtetun omaisuuden viran
Duolesta viiliaikaiseen taka-
varikkoon. Takavarikko voisi
kohdistua myos sivulliselle
takaisinsaantitilanteessa pan-
tat tuun omaisuuteen si l lo in,
kun pantattua omaisuutta ei
turhan ulosmittauksen kiellon
\,'uoksi voi da ulosmitata. Eh-

VARALTA LISATJI.IIN
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dotetun saiinndksen tarkoitta-
ma takavarikko maarattiiisiin
viran puolesta ja hakijalta
vakuutta vaatimatta.

ULOSOTTOMIEHEN
SAI,ASSAPITO-

VELVOLLISWS JA
TIEDOTTAMINEN
uA,linrrpluliiilY

Ulosottoviranomainen ei saa
ehdotuksen mukaan paljastaa
tai kalttaa hyodyksi tletoja,
jotka koskevat toisen liike- tai
ammat tisalaisuutta taikka yk-
sityisen henkikikohtaisia olo-
ja, eika mydskean sellaisia ve-
lallisen taloudellista asemaa
koskevia tietoja, jotka ulos-
ottoviranomainen on hankkl-
nut ulosottoselvityksessii tai
muutoin teytentditnpanossa.
Ulosottomiehen paatds ja muu
kuin ulosottoselvitysH koske-
va piiytakirJ'a olisivat kuiten-
ktn aina julkisia. Varattomaksi
todetuista velallisista voitaisiin
nykyiseen tapaan antaa luot-
totletoja.

Jos ulosottomies havait-
see, etta velallinen on saatta-
nut syyllistya velallisen pe-
tokseen tai tdrkeean velallisen
petokseen, tullsi henen ilmoit-
taa syytteje- rai esltutkintavi-
ranomaiselle. Muustakin ve-
lallisen rikollisesta toiminnas-
ta ulosottomiehelle olisi oike-
us ilmoittaa syyttiijiille. Viran-
omaisten vdlisenei epeivirallise-
na tietoienvaihtona ulosotto-
miehell5 olisl oikeus ilmoittaa
havaitsemistaan velal l isen
vziiirinkiivtdksista mvds muil-
le viranomaisille, kuien verot-
tajalle, tydvoimaviranomalsille
tai konkurssiasiamiehelle.

Hallituksen esitys ulos-
ottolain muuttamisesta on
tarkoitus antaa eduskunnalle
syksylla ja uudistus voisi tul-
la voimaan samaan aikaan
paikalllshallintouudistuksen
kanssa eli 1. 12.1996. Ehdotus
on osa valmisteilla olevaa ulos-
ottolainsaadenniin kokonais-
uudistusta.

I

lr,

LUOTTOMIEHET
KREDITMANNEN ry:n
hallituksen kokouksessa
15.04.96 hweksvmet
uudet jiisenet.

Eriksson Hannele
luotonvalvoja
Primator Oy
Pakkalantie 26
Ol53O Vantaa

Hurme Maria
luottotarkastaja
Luottokunta
Helkkilantie lO
OO2IO Helsinki

Kaartlnen Jorma
asiakaspalveluj ohtaj a
Merita Asiakasrahoitus Oy

Helsingln Puhelin Oy
PL I38
OO38l Helsinki

LUOTTOMIEHET-
KREDITMANNEN ry:N
hallituksen kokouksessa
O7.O5.96 hyvaksy't5rt
uudet jesenet.

Hallamaa Timo
talousDaallikkd
Tekstiill -ia vaatetustvdvien-
liitto Teva
PL 89
33rOr

0O2O Merita

Liljestriim Pdlvi
paakirjanpitaja
Wa-Kuori Oy
Viinikankatu 49
338OO Tamoere

Nikkilii Marita
luotonvalvoja
Palveluetu Oy TBE
Hameente l9
OOSOO Helsinki

Nousialnen Pirjo
luottosihteeri
Oy Metse-Botnia Ab
Kemln tehtaat
942OO Kemi 2O3

Rlnne MarJa
mwntineuvottelii a
Pdrimistoimisto 6ontant Oy
Uudenmaankatu 24 A
OOI2O Helsinki

Tememus Klm
luotonvalvoj a, LTS

Leena
toimihenkil6

Saastopankki
J

Joutsa

MIEHET-
DITMI|NNEN ry:n

kokouksessa
0.06.96 hyveksytfl

uudet jasenet.

Berglund-Mdkinen Annlka
luotonvalvoja
Whirlpool Finland Oy
Pihatdrme I A
O224O Espoo

Kuuskoski Mikko
luotonvalvoja
Merita Asiakasrahoitus Oy
2328 Sorneistenkatu 1
OOO2O Merita

Leponieml Tero
tuotantopealikkti
Helsingin satama
P l193
OO141 Helsinki

Liedes Krlstlina
tuottaj areskontranhoitaj a
Pouttu oy
P L 4
691OO Kannus

PL 14
9O4O I Oulu

Lu
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paikkakunnan sekd tietenkin yhtion men mukdlse$*i.:i,
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*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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lahettamalla

sen osoitteeseen Luottomiehet ry PL 891, 00101 Helsinki
Toimi heti! Uusi luettelomme ilmestyy vuoden vaihteen tienoilla.
Mdiiirittele toimialasi tarkasti, jotta se olisi mahdollisimman oikein ja
luettelostamme tulisi hyodyllinen.
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Laitoithan puhelinnumerosi, jotta voimme tehdd mahdollisia tarkistuksia.
Palautus faxil la numeroihin 90-1311 0258 tai 90-1311 0363 Oy Kontino Ab Anne Bjdrk.
Postitse osoitteella: Luottomiehet rv PL 891 . 00101 HELSINKI
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Taytelaisen aamupalan. l:im-
p i m e  n  m a t k a r u n n c l m a n  j a
kauniiden etelasuomalaisien
kevatmaisemien jdlkeen saa-
vuttiin Turun rau tat ieasemal
le. Vastaanottokomitean muo
dosti pienehko, mutta laadu-
kas turkulaisten kol legojen
ryhm:i. Ilma oli tosiaan suo
siollinen ja kuulumisten vaih
don jdlkeen siirryttiin sLroras-
taan kuumaan linja-autoon,
mike onneksi viileiden virvok-
keiden kera kuljetti seurueen
h ienos r i  res rau ro i t r run  j a  h i s
t  or ia l l  isee n Turun Linnaan

Siiiintiimddrdinen
yhdistyksen
kevdtkokous

Linnan er ikoisessa ja v i ih
tyisassa Bryckman salissa yh-
d i c t yksemme p  u  heen joh  ra j  a
Mats Nybondas ava5i sddn rd-
meareisen kevAtkokouksen.
Kokous kulki annetun agen-
dan  muka ises t i  j a  vuoden
1995 tilinpaatos sai hl,vAksyr
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fioJrorlspaikktr-i.r
saiai €rs_iirrrr/ir'air

nan ,  seka  ha l l i t usvas tuu
r  apaudrn .  Ennen  pa i van  e5 i -
telmaa kertoi Gun Stjernberg
ennakkotietoja [ulevan syks]'n
laiVaseminaarista.

Kokouksen jailkeen plti
Turun yliopiston Jean Mon
net professor i  Esko Antola
ka tsauksen  a ihees ta ' "Tu l i s i -
ko Suomen l i i t ty: i  EMUun",
valottaen lahinnti kysymyksen
poliittista puolta. Proressori
An  to la  ke r to i  p i reva  sd  tassd

vaiheessa kysymysta viel  a i
suhteellisen pienena. verrattu
na  l ah i l  u leva i suudessa  l apah-
tuviin asioihin EU:ssa Suomen
k a n n a l L a ,  v  i i ( a  l e n  E R M I i i n
yms .  I lme ises t  i  osaks i  t es la
syysta han ei myoskaan leh
tenyt valtavasti spekuloimaan
kysymyksellzi, vaan keskittyi
lahinna EMUn pol i i t t ls  ten
paiatosten ajankohtiin ja eri-
l a i s t e n  p a a L O s t e n  p o l i i r  r i s i i n
vaikutuksiin.



Alustava EMU-aikataulu EU :ssa:
29.03.1996:

Hallitusten valinen konferenssi alkaa Torinosta

6i97 _ 6/98:
Hallitqsten.valinen konferenssi paattyy, ei varsinaista takara_jaa. Sen jdtkeen 6 kuukauden kutuddda evUn raaiJnJmT":

neuvottelut alkavat

Helml-, maallskuu 1999:
Paatds EMUn 3. vaihe6n k?iynnistamisllia ja mitka maat

siind mukana

_ Joulukuu 1998:
Sopimus EU :n yhteisiste pudjettiraameista. TAydennettv

tsryssetin sopimus (WEU) umpeutuu'

Tammlkuu 1999:
EMUn 3. vaihe kaynnistyy

Kesakuu 1999:
EU:n parlamenttivaalit

Kesgkuu- loulukuu 1 999:
Suomi EU:n puheenjohtajamaan

Tammlkuu 2000:
Uusi komissio lgiminnassa ja uusia rakenne_ ia maatalous_po tntsta toimenpiteita toteutetaah

Tammikuussa 2002:
EURO-valuutta lasketaan liikenteeseen

Heinekuu 2002:
EURO-valuutasta EU:n ainoa valuutta

Aamu alkoi maukkaalkr tdnkkcrukselta
truttKaa oarten-

J e a I l. M o nnet- proJe s so ri E s ko Antoka
esIIetrnatnsa kimplrssd,

Mielenk i intoise n esi telman-
jZilkeen nautittiin erinomainen
lounas I 5OO- ja t 6OO-lukuien
hengessd linnan Eteleiseise
sal issa. joka ol i  onnjstuneest i
restauroi tu ent ia ikoien lo is-
toonsa ja sen aian asuiakin
voiUin ihaiUa tafioiliioideri vila.
Liseksi linnan 6ritiain asian-
tunteva opas kertoi  ruokai_
luoille tiivis_re ty-rr pakeljn Tu-
run lnnan historiasta.

InlstaDafl lannr@an allkututuEbnatu tlaiosi eliiDiisti rircriftio linnatu opas.
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Yrityskdynti
Pernoon telakalla

Turun Linnassa ol is ivat kaik-
ki viihtj,neet varmasti pitem-
paAnk in .  mu t  t a  t i ukka  a i ka -
taulu edel lyt t i  s i i r tymista
yr i tysvierai lu l le Kvaerner
Masa-Yardsin Pernoon telakal-
le.

Alueella tehdvn oienen
linia-autoseikkaillin ialkeen
loysimme isanr ina roidivat te-
lakan edustajat, jotka toivot-
tivat luottomiehet lamDimasti
tervetul le iksi  tutustumaan
telakkaansa.

Kahvien ja hl.wien paak-
helssisl iiikeerr sailret vieraai
rautaisannoksen siita, miten
nykyaikainen ja tehokas telak-
ka  to im i i  j a  ku inka  rehda ian
maai lman Darhai ta aluksia er i
tarpeisiin.

Ainoastaan kaikkia luot-
toihmisia kiinnostava talous-
puoli jai hiukan pimentoon,
johl  uen ta lousosaston edusta-
jan puuttumisesta.

Vierai luohielma iatkui
isiintana tolmiieen o-sasro-
paallikko Bjiim Lindforsin
johtamalla telakka-alueeseen
tutustumisella. Koettiin jalleen
varsinainen Datikointl- ia var-
sinkin linia-auto selkkailu n 8
hehtaarin alueella, jolloin mai-
nio naispuolinen kulj ettajam-
mekin oli repie "pelihousun-
sa".

Kaikesta huolimatta par'
aikaa rakenteilla olevien kol-
men valtaisan kaasualuksen
valmislamisesra saai  i in h).ve
ja tyhjentevii kuva.

Taas olisivat vieraat viih-
t ] 'neel  pal jon pi tempean. mut
ta paluujunan aikataulu ei
antanut periksi, joten kiitok-
set isennille ja kilreenvilkkaa
asema11e.

Paluumatka sujui leppoi-
san jutustelun ja v irk istay-
tymisen merkeissa. Oli joku
tanssitaitoinen ja -haluinen

kin eksynyt matka11e, joten
k lub i vaunun  pa rke t t i  o l i  pa i
kallaan.

Vaslmyt.  ent iseslaank jn
pienentynyt, mutta edelleelr
innokas ryhma suun rasj  pae-
teasemalta perinteisille jatkoil
l e  j a  seen  huomioono t taen  r i e -
tenkin terassille.

Temanjelkeisten tapah-
lum ien  k i r j o in  e lus ta  e i  I u l i s i
muuta kuin sanomista.

I

IniL)anrakentamisen rautaisannosta Lrottoniehtlle antamassa Biorn LIndfot s.

s

:
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Luo to nvalvoj an nflkii kulm a
Kollmio s ainen qr t ikk eli s arj a luo t o no alo oj an
niikiikulmrr - jatkuu. Tcissci oscrsscr pohditoan,
mitii luotonualoonto itse osiqsscr on j a mikii on
luo ttomggnnin tark oitus.

Luod.arrn katsaus luotonuahtoj an tgii-
piiiuiiiin, tehtiiuiin, tgdn suunnitteluun sekii
s isciis i in ja ulk o is iin muuto s t ek ij ii ihin.

Tiirkeiinii oso,rr.rr on perintii - luoton-
urrluonna,n tueksiko?

ostajiksi asiakkaita, joilla ei ole
ollut riittavasti varoja kateis-
kauppaan ja luottokaupan
a v u l l a  o n  l u o I u  k i i n t e i t a  j a
uusia asiakassuhteita. Luotto-
mn'nLi voi myos lisata mlf/n-
nin kannatta\,'rlutta edellytta-
en, etta hinnassa laskutetaan
myds mydnnet lm maksuaja n
kus lannukse t .  Ta rke in te  ku i -
tenkin on, ettti asiakkaat mak-
savat luotolla ostamansa tuot-
teet tai palvelut.

Kun nlt tiedemme luotto-
mlynnin larkoi luksen voim-
mekin siirtya tarkastelemaan
luotonvalvoj an toimintaa. Luo-
tonvalvojan toiminnan runko-
na tulisi olla yrityksen johdon
hyviiksymzi luottopolitilkka.
Mire sitten on luottopolitiikka?
Luottopolitiikka sisaltaa ne
per iaa  l t ee t  j a  t o im in  r  a tava  r .
j o ih in  pe rus tuen  i t se  l uo t to -
kauppaa tehdiiiin. Tavoittei-
den tul is ik in ol la real ist is ia ja
ymmerrettavia ja niita tulisi
seurata seannol l isest i  sekd
muuttaa luottopolitiikkaa tar-
vittaessa. Luetteloituna sen
piteisi sisaltaa ainakin seuraa-
vat kasi t teet:  luotonmyon-
temisen maa r i t te ly ja ravoi t-
t ee t .  henk i l os l  i i n  vas tuu t  j a
valtuudet, luottokelpoisuuden
arvioinnin perusteet, luoton-
anto ja ehdot, tarjous-, sopi-
mus- ja maksuehtojen maarit-
tely, laskutusehdot ja perintti.
Luottopolitiikan tarkoituksena
on olla paivittziinen tyokalu,
joka maarittelee luottomylrr-
nin suun tavi ival .  Ymmerrette-
va ja kirjallisessa muodossa
oleva luottopoli-tiikka tulislkin
olla kaikilla sitzi tarvitsevilla
paivi t la in kaJ,,1osse. Noudatet-
t u  l u o l l o p o l i t i i k k a  e d i s  t A a
myds vastuunjakoa ja sitoo
peatdksiin. Kaiken lisaksi se
motivoi henkiliisto:i.

Luotonvalvojan
tyiipiiivii!

Vihdoln tarkastelemme luo-
tonvalvojan ry6peiven sisaltdii.
Se onkin todella monivivahtei-
nen ia harvoin samanlainen
kuin- edellinen tvdDaiva. Teh-
tevet i lsessaan 

-oval  
samoia.

murta ni iden jz i r jestys muur-
tuva. Tehlevista terkeimDana
on varmaankin asiakkaiden
saldoien seuranta. Lisaksi on
saadun aineiston ja postin pei-
vitys, luottotietojen seuranta,
uusien asiakkaiden luottokel-
po i suuden  se l v i t t am inen ,
luottopeatokset, tilinavaus ja
peivi tys.  luot lokiel lon harkin-
ta ja perustelu seka toteutus,
perintatoimenpiteet seka kaik-
ki  mahdol l inen tyo luotto-
r iskien oienente m iseksi .  Ter-
keii osa luotonvalvoian tvotd
on vakuuksien hanki"nta idl ur
niiden arviointi. Lisakai va-
kuudet aiheuttavat seuranta-
ja ilmoitusl.ydtii sekii nykyisin
usein mytis omaisuuden rea-
lisoinnin. Luotonvalvoian on
seurattava saanndllisesti err-
laisia kuulutus- ia tiedoksian-
toi lmoituksia,  koska siel l t i
saattaa olla oman yrityksen
asiakas, jonka kirjanpito ei
ehke ole hoidettu asialmukai-
sesti: Saatava saattaa Duuttua
asiakkaan tiedoista, eika siita
ehk.i tulekaan ilmoitusta au-
tomaattisesti niin kuin oletam-
me. Luotonvalvoian on lassa-
kin tapauksess-a valvottava
yr i tyksen etua. Usein myos
luotonvaivoian alaisuudessa
on perrnnan JarJesTamlnen Ja
toteutus, mahdollisten luotto-
tappioiden kartoitus ja infor-
mointi johdolle ja ki4anpitoon.'Iyon suunnittelu on am-
matt lhenki ld l le luontaista,
mutta usein muut tahot luo-

Kirjoittaja Margit Ansamaa
tolmii luotonvalvoiana
r enef (JV:ssa. HwlnKaa a.

Luo tonva lvon -
taan siseltly eri-
laisla toimintoja
ja kasitteiH. Luo-
tonvalvonta pi-
tiiiikin sisiilliiiin
kaikki ne toimin-

not, joita luotonvalvojan tulee
hallita tyota suorittaessaan.
Se on ak t i iv ista asiakasr ielojen
s e u r a n l a a .  r i e t o j e n  h a n  k  k i
mista ja toimenpiteita saatu-
jen tietojen perusteella. Luo-
tonvalvoj ahan selvittaa tulevi-
en ja jo olemassaolevien asi-
akkaiden luottokelpoisuutta j a
maksukayttaytymistii pyrkien
a rvioimaan tulevla muutoksia
sekZi ryhtyen roimenpiteis i in
muutosten varalta. Luoton-
valvojan onkin seurattava ta-
lousasioi ta maanlaajuisest i
(maailman?) mm. korkopoli-
t  i i k kaa  j a  ta loude l l i s i a  l  uk i -
paketteja seka niiden vaiku-
luksia.  Luotonvalvonta on si is
e r i l a i s i a  to imenp i te i ra  j a  t a -
voitteita, luotonvalvoia on taas
fyysinen henki lo suor iutu-
maan niista.

Aloi  le laan pohdinra luot
tomnmnin larkoiruksen etsi-
misellA. Tavaroiden ja palve-
luiden luotolla mj4/misen en-
sisuainen tarkoitus on mlyn-
nin lisaeminen. Maksuajan
myontamisen amlla on saatu
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tonvalvoian kohdalla muutta-
vat je{eatyste. Luotonvalvoja
ei siis voi suunnitella ehdoton-
ta tydjiirjestysta. siksi hanen
ominaisuuksiinsa kuuluvat
luonnollisesti joustavuus ja
h]rva paineensietokyky.

Muutoksia tuovat mm,
myj.nnin tarpeet selvittaa uu-
sien asiakkaiden luottokelpoi-
suus, jonka vuoksi luotto-
Uetoien vm. hankinta on teh-
tiivZi"usein viilittiimasti. Lisak-
si tulevat olemassaolevien asi-
akkaiden ia heidiin asiamies-
tensii yhteydenotot, maksu- ja
selvitystarpeet. Posti tuo sa-
neeraus- tai konkurssiinaset-
tamisilmoituksia. ioiden vuok-
si on tehtave saldirselvityksiii,
lausumia ja valvontakirjelmia.
Oman lisensa antavat fuusio-
ja selvitystilailmoitukset. Pe-
rhta kuuluu myds saumatto-
masti luotonvalvoian vastuu-
alueeseen. PerintE - luoton-
valvonnan tueksiko? Kyllii,
olen sit2i mielte, etta onnistu-
nut Derinta on ehdottomasti
luoto-nvalvontaa tukeva ja sif
hen kuuluva toimenpide. Ar-
vioidaanhan luotonvalvoian
tytitii mm. luottotappioiden
miiiiriillii ia niihin liittwille
ratkaisui i la.  Per intat6imia
edelt i i i i  a ina maksuhuo-
mautuksen lAhettaminen asi-
akkaalle. Mikah tema ei tuo
tulosta. joutuu luotonvalvoja
paattamaan j  atkotoimista.
Tdssd vaiheessa eri Derinta-
menetelmien tunteirus on
avainasemassa, Luotonval-
voian ei kuitenkaan tarvitse
os- ta itse toteuttaa kaikkia,
varsinkaan oikeudel l is ia
Derintatoimia. koska onhan
tarjolla useita pate!'ia perinta-
toimistoja site varten, mutta
menetelmien tuntemisesta on
varmasti apua paatdksenteos-
sa.

Perintitoimenpiteet
ja toteutus

Vapaaehtoinen per.rnte tarkoit-
taa kaikkia niite toimenDitei-
ta, joihin ei haeta tuomiolistu-
imien tai ulosoton apua. Vel-
koja ja velallinen sopivat usein
maksusuunnitelmasta. ia saa-
tava tuloutuu nopeasti j-a kus-
tannuksia seastiien. Vaoaaeh-
toisella oerinndllii saad6an eh-
dottomisti parempia tuloksia
aikaan, kuin olkeudellisilla
toimenpiteillii. Vapaaehtoinen

Derinta kesittae tavallisesti
kirje- ja puhelinperinnain. epa-
tavallisempaa on telefax- ja
s:ihkdpostiperinta. joskin na-
ma ovat myfis yleistymessa.
Henkildkohtainen perinta eli
puhelinperinta ja kaynti asi-
akkaan luona on site vastoin
tehokasta, mutta kallista. Sitii
kayteteenkin usein markka-
ma:iraltaiin isoissa saatavissa.
Tratta on edelleenkin kAytt6-
kelpoinen ja tehokas ja posi-
tiivista on sen kaytdn yksin-
kertaistaminen. Luoton-
valvojan kannattaakin panos-
taa vapaaehtoiseen perintiiiln.

Oikeudelliseen Derintaen
siirrltean, mikiili vapaaehtoi-
nen Derinta ei tuo tulosta. Oi-
keudellisessa Derinnassahan
haetaan teytehtddnpanope-
rustetta. Tuomion tai oiiiitok-
sen saatuaan velkoia 

-voi 
tur-

vautua ulosoton apriun saata-
van ulosmittaamiseksi. Kui-
tenkin, ennen oikeudelliseen
perintaan siirtymista, on sel-
vitetteve velallisen muut oike-
uden Deetdksela vahvistetut
velvoifteet ia velallisen suhtau-
tuminen ;iihin. Luotonval-
voian onkin kvettava arvioi-
mlan oikeudeilisen perinniin
onnistuminen. Arvioinnissa on
otettava huomioon mm. velko-
iien keskindinen etuoikeus-
j  d r . l es  t ys  seke  konku rss i -
taoauksessa takaisinsaannit
kohkurssiDesean. silla kaikki
niimii vaikuttavat perinnen
onnistumiseen. Vaikka luoton-
valvoian tulisikin aina aloittaa
oikerldellinen perintd, tulee
henen myiis oiata laskea ja
arvioida perinnen kustannuk-
set ja lopputulos. Luotonval-
vojan tulee muistaa mall.ti ja
harkinta, si e vahtut menetel-
mat vaikuttavat suoraan tu-
lokseen ioko mvonteisesti tai
kielteiseSti. Saatava voidaan-
kin vahvistaa ulosottokelpoi-
seksi neliiillii eri menettelvll2i
jo i ta ovat:  haastemene t  te ly.
osamaksut i l i tvs.  kon kurssi-
valvonta ia rikosoikeuden-
kiir.nti. Tdmiin ialkeen ulos-
otto jaltai jalkiperinta. Unoh-
taa ei sovi myoske,in konkurs-
siperinnen eli ns. kahdeksan
peivan kauppiasuhkaa, jota
kuitenkin aina te]'tyy kayttaa
harkiten ja juridiikan halliten.
Luotonvalvojan ty6peivaan
tuovat muutoksia aikaisem-
mln mainitut lausumat ia val-
vonnat. Jos vritvkselid on

kuluttaiavelallisia. ovat name
voineeth akea velkajiirjestelyii.
yr i tysvelal l ise l "  taas yr i tys-
saneerausta. Molemmista ta-
pauksista tulee selvittajalta
saatavan vahvistamis - tai lau-
sumaplT'nto. Mikiili velkoja-
]Titys haluaa sailyttea oikeu-
tensa. on luotonvalvoi an teh-
tavana laatia ilmoitus tai lau-
suma maaraDaive:in mennes-
sii selvittiijiilie. Ttimii edellyt-
taa luotonvalvoi alta saldon
selvittamista. ia arviointia ha-
lutaanko lahettee vahvistus
tai ei. Samoin on konkurssi-
tapauksessa: valvontakirjelmii
on liihetetteva meareDeivean
mennessa siiilyttAiikseen oi-
keutensa saada jako-osuutta
velallisen konkurssissa. Luo-
tonvalvoja saa liseksi postia,
iossa ilmoitetaan sulautumi--sesta 

eli fuusiosta. Velkasaldo
tulee tiissiikin tapauksessa
tarkistaa. Mikiili vanhaa vel-
kasaldoa on, voi velkoja halu-
tessaan vastustaa sulautu-
mista Lai jopa estea sen. Tes-
sa tapauksessa tulee vaatia
maksua velasta, S elvitystilaan
hakeutunut tai haettu yhti6
yrittaa lopettaa toimintansa
todennekdisesti ilman kon-
kursslmenettelvii Velkoian on
tassakin tapauksessa valvot-
tava saatavansa meerapai-
veiin mennessa.

Lopuksi
Olen kiisitellyt oikeudellista
perintaa tarkoituksella niiin
Iyhyesti, mutta vain huoma-
taksemme, ettii luotonvalvoj al-
ta vaaditaan kykyii hallita mo-
nelllaisia tehtiivi5. Tydn to-
teuttamiseksi ei kuitenkaan
talvitse olla "vli-ihminen". riit-
tiiii kun hallitsee perusasiat,
on oppimishalulnen ja omaa
aimo annoksen tervetta jer -
kea.

Kolmannessa osassa tu-
len tarkastelemaan eri rahoi-
t us ins t rumen t te ia .  l ah inne
kuitenkin rahoitirsyhti<iiden
tarioamia raholtusmenetelmla
ia niiden vaikutuksia vleisellii
iasolla, pyrkien valotlamaan
ylityksen rahoitukseen vaikut-
tavien tekij6iden ja rahoitus-
toiminnan luonteen ymmarta-
miste kokonaisvaltaisesti. Toi-
votan lukiiani tervetulleeksi
mukaan rirytis seuraavaan
numeroon.

Margit Ansamaa
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PK-YRITYSTEN
RATING-

LUOKITUSTEN PUUTE
LUOTONAIIINON ESTEENA

EU:n talouspoliittisissa ohjel-
missa alle 25O mmk:n lilke-
vaihtoinen Jnitys on pk-yritys.
Ti.lastoien mukaan EU:n sisAl-. . .  ̂ ^  ^ /  ,la 93 7o kaikista toimivista 'i,Ti-
tvksista tvdllistAii alle t h-en-
Kea. Luoltomres uurooppalal-
sine kollegoineen tekee eniten
tdita juuri naiden yritysten
luottokelpoisuuden arvailun
kanssa. Arvailun kanssa sik-
si. etta Suomessa ei ole pk-yri-
tysten ratingl u okitustoimin-
taa, joka voisi toimia apuna
luo t topee toks ia  te  h  taesse .
Luottolinkin palstoillakin kiiy-
dyssii ratingkesku ste lus s a
ovat puurot ja vellit menneet
sekaisin. On tarkeee tehda
selva ero historiatietoia vhdis-
telemiillA tehtf en "lu6tt-otieto-
reittausten ' ia ratinqin valil-
le. koska niille on hvrin vEihein
yhteisia piirteita keskenAiin.

Mitdr ratingtoiminta
o n ?

Jokainen Luottomies tietae,
mlste ne suurimmat luotto-
tappiot tulevat; ei suinkaan
uusista asiakkaista.  vaan-
vanhoista, joiden maksuky-
vyttiimlys tulee eteen jonkin-
asteisena shokkina. Kaikenlai-
sessa luotonannossa tarkas-
teluperspektiivin piteisi olla
tulevaisuusDainotteinen. His-
toriatietoja 6elvittiimiill2i et voi
luotettavasti ennustaa tulevai-
suutta. Tarvitset faktatietoa
yrityksen tu levaisuuden suun-
n i te lm is  ta .  Tdss r i  onk in
ratingtoiminnan ja luo .ot ie-
torei t tausten tarkein ero.

2a

a a

Ratingluokitus kertoo yksise-
litteisesti, minkasuuruisen
tulevaisuuteen kohdistuvan
luottotappioriskin tutkitun
yrityksen velkavastuu r sisal te-
vet. Rating on ulkopuolisen,
riippumattoman asiantuntij a-
yrityksen antama niikemys
luottotappion odotusarvosta ja
maaraste. Ratingtoimisto il-
maisee ne kemvksinsii kiri ain-
ynorstelmalta.  JoKa teKee ver-
tailun mahdolliseksi eri velka-
sitoumusten kesken. Saman
yri tyksen er i la is i l la velka-
kirioilla voi olla eri luokitus.
Raiingluokitus ei kuvaa )Ti-
tyksen yleista luottokelpoi-
suutta, vaikka Suomessa asi-
aa tuntemattomat nriin luule-
vatkin .

Ratingluokitus
edellyttiiii

luotonsaaj ayritykseltd
omaa aktiivisuutta

Suomessa asiakkaan luotto-
kelpoisuuden selvittamista

vaivaa vanha tabu - asiakkaa-
seen ei uskalleta olla suoraan
yhteydessaja mieluimmin kay-
teteen oman henki lostdn ia
toisenkaden tietoja luottok6l-
poisuuden arvai luun. Tulevai-
s uusp ers p e kt i iv ia edustaa
yleensa mjrjmtimiehen kom-
mentti: "kvl se hoitaa". vaik-
kei hen olb edes ymmartiinlt
kysymystii. Alunperin USA:
ssa kehitetty ratingraportti pe-
rustuu hyvin seikkaperd.iseen
yhteydenpitoon rating-toimis-
ton ja tutkittavan yrityksen
viilillA. Yrityksen kilpailukyky,
taloudellinen tilanne iohdon
pateryys, liiketoiminiastra-
teglat ja kaikki tulevaisuuden
suunnitelmat kAydiiiin liipi
jar jestelmal l isesl  i .  Prosessi
kestee n. 3 kuukautta ia voi
olla kustannuksiltaaL jopa
satoja tuhansia markkoja. Yri-
tykset, jotka eiviit ole rapakun-
nossa, py'rkivat saamaan vel-
kavastuilleen mahdollisim-
man h)'van ratingluokituksen
ja osallistuvat itse ratingra-
portin laatimisesta synty\riin
kustannuksiin .

Suomessa ovat asenteet
ratingia kohtaan yrittajienkin
puolella tiukassa. Luottokel-
boisuuden maeritteminen on
aina jetetty yksin luotonanta-
jan tehtevaksi. Tietoja anne-
taan luotonantajalle silloin, jos
on noustu siinS/ste aamulla
oikealla jalalla ja tiihiin on
luotonantajan tyytyminen.
Yrittiijiit eiviit ilmeisesti mielle,
ette tietojen puute saa aikaan
kielteisen tai ylivarovaisen
luottoDaatdksen.



Ratingin
tulo Suomeen

viivdstynyt
Kauppa- ja teollisuusministe-
ririssa on istunut useampikin
rvcjryhma miettimiissii, loytyy-
ko kotimaisten luotonantajien
i aholta halukkuutta pk-yritys-
ien keskitettlyn ratingluoki-
:ukseen. Parhaillaan tutkitaan
siiai. millainen ratingluokitus
pa l \ 'e l is i  parhai len suomalais-
' d  pk  y r i t ys lA  ka  nsa inve l i s i s -
sd kauppasutrteissa. Suoma-
laista mentaliteettia kuvastaa
h\-vin se, etta ratingasia, jolla
on milj ardien markkojen mer-
kitvs suomalaisille luotonan-
rajille, on jetetty valtion byro-
kraatt isen valmis Lelu koneis-
Lon  huo leks i .  Luo t  t o t i e to r  o i -
m is r  o r  kaan  e i v i i I  nakd jZ ian
halua ottaa aktiivista roolia
asiassa. I\ie sen sijaan mark-
kinoivat surutta luottotieto-
reir  tauksiaan yr i tyksen yleis
tii luottokelpoisuutta kuvaa-
Vina mittareina, vaikka ku-
kaan ei ole edes nahnyt yrlt-
r ; j€ i i i  e jka hanen yr i tysteen.
Tamd on Luot tomiehen hy.vi i
muistaa luottopaatoksia teh-
dessZiAn.

O n  e p d t  o d e n  n  d k o i s  t e .
ettii lAhivuosina kaupallisin
pe r iaa l l e in  (o im iva  ra t i ng to i -
mislo arviois i  pk-yr i tyslen si-
toumusten riskeja. Asenteet
rar ingtoimintaa kohlaan pi t , ia i
ensin saada mydnteisemmik
si ja siha tyossa ovat Luotto-
miehet jelleen avainasemassa.
Ny r  kun  y r i l ys ren  l uo l to tapp i
ot ovat pienet, on ennen seu-
raavaa lamaa yritysten johto
saatava vakuuttuneeksi siita,
etta asiakasyritysten tarkem-
paan  tu t k im iseen  l a i t e  t u t
markat tulevat moninkertal-
sesti takaisin. Asiakkaan luot-
tokelpoisuuden arviointiin on
o te t tava  tu leva i suuspers -
pektllvi.

Al lekir jo i  t tanu t  on avoi-
men taloudellisen informaati.-
on tiedonkulun kannattaja.
Toivottavasti artikkelini herAlti
lukijoissa ajatuksia sen ver-
ran, etta saamme lukea niista
Luottolinkin seuraavissa nu-
meroissa.

Kaikkia lomaltapalaavia luot-
tomiehia ter-vehtien

ID-Luottotutkimus Oy /
Visa Koskiahde.

TOIMIKUNTA
POHTII

ULOSOTTO-
LAITOKSEN

o o

TEHTAVIA
Satavuotiaan ulosottolain kokonaisuudistus on
vireill2i. Ulosoton viranomaisorganisaatiota ja
muutoksenhakua koskevat siiiinnokset uudistu-
vat 1.12. 1996. Sen idlkeen uudistetaan ulosotto-
menettelyii koskevdt sAfinncikset ja edelleen osa-
uudistuksin ulosmittausta, realisointia ja tilitystii
koskevat siiii.nnrikset.

Paikallishallintouudistuksen toteutumisen
yhteydessti Suomen ulosotto-organisaatio muut-
tuu perusteellisesti. Tarvitaan kokonaisvaltaista
suunnittelua, iotta ulosottolaitoksen suhde yh-
teiskunna n mri ihin oike udell  is i in j  d r.1'estelmi in ja
organisaatioihin ei kehittyisi sattumanvaraises-
ti."Raj anveto veroj aemien erikoisperint?itin j a il -
man tuomiota ulosottokeipoisten muiden saata-
vien perinteen kaipaa seiviitamiste. Ulosotolla on
yhtymiikohtia myds konkurssimenettelyyn,
yksityishenkilon velkajiirjestelyyn ja takaisin-
saantimenettellTn. Ulosottolaitoksen ja perimistd
yritystoimintana harjoittavien tahojen v?ilistti
tycinjakoa olisi tarpeen myos selvittdd.

Oikeusministeri asetti kesakuussa toimikun-
nan kansliapeelikko Kirsti Rissasen puheen-
iohdolla laatimaan ehdotusta ulosortot6imen ia-sen 

viiliportaan hal lin non ohj auksen keh i t lami -
seksi. Erityistd huomiota on kiinnitettevd ulos-
ottolaitoksen ia tuomioistuinlaitoksen seka mui-
den lainkiilttbizir.lestelmien vd.Iiseen suhteeseen.
Toimikunnan tulee selvittdii. mitii tehtAviii pai-
kallishallintouudistuksen myota uusiutu^van
ulosottolaitoksen suoritettavaksi olisi tarkoituk-
senmukaista antaa. Tdltd osin toimikunnan on
kiinnitett?ivii huomiota myos perus- ja ihmisoi-
keuksien toteutumiseen.

Toimikunnan mdiirdaika pdettly 3I. f 2.I997.
Jdseniksi on kutsuttu my<is kaksi yhdistyksem-
me idsentd. Liisa Svlahufvud ia Timo Miki.
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VELIG.IAR.IESTELWN ESITE-
a a  a a

TAAT{ TIUKENNUKSIA
Velk aj iirj es telg n e deltg tgksiii ehdo tet o;o:n
muutettrrurrksi niin, ettei sitii eniiii ooitaisi
mgiintiiii oelalliselle, joka oiilicrikc;isenrr
pidettiioiin sggn ouoksi ei pgstg rnrrksrrm,o:o;n
uelkojaan lo,inkao,n tai maksaisi niitii uain
uiihiin. Velkqo,ntuminen rikoksen perusteella
sekii uelkojien uahingoittamiseksi tehdgt
erilaiset taloudelliset jiirjestelgt estiiisioiit
ngkg is tii laaj emmin o etk aj iirj e s telg n
rmgiintiimisen, Maksuohjelmoc uoitaisiin
muuttrra uoin poikkeuksellisesti. Kusto;nnuksia
hillittiiisiin sillii, ettii uelq,llinen gleens ii
mrrksc;isi itse rrinq,kin oson seluittiijiin
polkkiosta.

Lainseedentdneuvos Ll lsa
Lehtimtien johtama tydryhme
luovutti mietintonsa oikeus-
minister i l le huhl- ikuussa. La-
kiesitys annetaan eduskun-
nalle sl4yskuussa ja muutos-
ten odotetaan tulevan voimaan
io moden 1997 alusta. Muu-
tosten tavoitteena on velkojille
tulevien suoritusten kasvatta-
minen, velkajerjestelyn kus-
tannusten a-lentaminen ia me-
nettel5,rr keventeminen. 

-Ehdo-

tus perustuu keytenndn koke-
muksiin. Velkaj arj estely kun ei
nykyise[ean ole aivan vastan-
nut y leista yhteiskunta- ja
maksumoraalia.

Ehdotuksen mukaan uu-
sia seenndksie sovelle ttaisiin
my6s tuomioistuimissa vireil-
Ia oleviin asioihin. Saenndste,
joka tiukentaisi velkajerjes-
telyyn paasye, ei kuitenkaan
sovellettaisi, jos jiirjestely on
aloitettu 24.4.1996 tai sita ai-
kaisemmin.

ESTEITA KOSKEVAT
siijiNNOKsET

ANKARAMMIKSI
Vekaj a4 estely tulisi ehdotuk-
sen mukaan nykyistd harvem-
min kysymykseen silloin, kun
velallisella on rikokseen pems-
tuva velka. Rikoksen laatua ia
aiheutettua vahinkoa arvidi-
daan  en t i s ta  anka rammin .
Vekajarjestely estyisi, jos sen
myfintemiste ei voida pitee pe-

rusteltuna velan maiira, rikok-
sen laatu, vahingonkarsineen
asema ia muut seikat huomi-
oon ottaen. Nykyaain jarieste-
ly eveitiiain, jos paaosa veloista
on rikosperusteisia. Myris vel-
kojien vahingoi[ [amiseksi teh-
d]rt erilaiset taloudelliset jar-
jestelyt estaisivet nykyista ha-
jemmin velkaj?irjestelyn. Es-
teen muodostaisi sellainenkin
ve l ko i i en  kanna l ta  to rkeen
sopimaton kaytteytyminen,
josta ei seuraa liiketoiminta-
kieltoa. Huomiota ki.innitetaiin
my6s varallisuuden siirtoihin
velkajarjestelyii silmZilliipitii-
en.

Palion keskustelua aihe-
uttanutta keq/tmieliste vel-
kaantumista koskevaa sddn-
nosta ei ehdoteta tarkistetta-
vaksi. Aiheestahan on muo-
dostunut jo melko laaja oike-
uska]'tentd .

Esteseenn6ksiii ehdote-
taan tarkis te t  tavaks i  my<is
niin, etta lakiseateisten vel-
voitteiden olennaiset laimin-
lvonnit estaisivet velkaidr-
jes telyn. Verojen. tycinanta-
jamaksujen tai kirjanpito-
velvollisuuden suorittamatta
jzittAminen voi nykyisinkin
muodostaa esteen jiiiesteMle,
mutta ehdotuksessa koroste-
taan naiden velvoi t te iden
asianmukaista hoitamista.
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Varatoimitusjohtaja
Timo Miki

Perimistoimisto
Contant Oy

SAAMINEN
EDELLYTTAISI

TULOJA
'Iydikainen ja -kyky'inen velal-
linen, joka ei vehaikaisen slTrn
vuoksi voisi lyhentiiA velko-
iaan lainkaan tai maksaisi nii-
iii vain viihiin, ei ehdotuksen
mu kaan saisi vel kajerjestelya.
Mv<is muissa Pohioismaissa
arinetaan velallisei taloudel-
lisen tilanteen vakiintunei-
suudelle erityinen merkitys,

Arvioitaessa velallisen ta-
loudellisen tilanteen v?iliaikai-
suul ta ja sen vaikutusta hd-
nen maksukyky'ynsii tulee ot-
taa huomioon velal l isen ika,
tydkyky ja ansaintamahdolli-
suudet. An'ioinnissa Dainavat
velallisen koulutus, hmmatti
ia tvdkokemus.'lyoryhman ehclotus pai-
nottaa velkaj arjestelyn ajoitta-
mista sellaiseen valheeseen.'iolloin velallisella on maksu-
kykya. Opiskelun ja ty<itt<i-
myyden aikana velkajiirjestely
voitaisiin mvftntaa vain Doik-
keuksellisesti. hrsl'viisti inak-
suKyvyTtomma er vollarsr prlaa
my<iskiiiin lapsia kotonaan
hoil.avia vanhempia. osapei-
vatydta tekevia tai elinkeinon-
harjoittajia, joiden tulotaso ei
ole vakiintunut.

VelkajerJ'estelyn siirtAmis-
ta myohempean ajankohtaan



I

on kokeiltu nvkyisen lain puit-
reissa tykkeaniallii velki;iir-
jestelyn aloittamista. Lyk[ae-
mispeer6kset eivat kuitenkaan
ole odotusten mukaan aktivoi-
neet velallisia parantamaan
maksukykyiiein.-

Kn{NYS
II{AKSUOHJELMAN
MUUTTAMISEEN

NOUSEE
Nykyaein maksuohielman
muutosta haetaan ve-rrattain
veheistenkin muutosten pe-
rusteella. Viime vuonna hake-
muksia tehtiin noin 4.ooo.

Ehdotuksen mukaan
maksuohjelmaa muutettaisiin
velkojien vahingoksi vain poik-
Keus tapauks i ssa .  Maksu -
velvollisuutta ei alennettaisi.
vaikka velallisen tulot alene-
vat tai menot kasvavat, koska
yksityishenkiltj ioutuu vlecn-
sdkin velkaa ottaessaan vara-
utumaan keytettavissa olevi-
en tulojen vaihteluihin. Velal-
linen, jonka maksukyky on
a len tu  nu t ,  sa i s i  l i sea i kaa
maksuoh ie l  massa  i d r i es  -
teltyjen velkojen ma"ksdmi-
seen. Velkoja voisi ehdotuksen
mukaan periai maksuohiel-
man mukaisia suorituksia
ulosotossa. Maksuohielmaa ei
helposti muutettaisi sillorrr-
kaan, kun velallisen maksu-
kyky paranee. Ehdotus koskee
myos jo vahvistettu ja maksu-
ohielmia.

Merkirtever maksukyv5m
muutokset voisivat edelleen
johtaa maksuohjelman muut-
tamiseen. Muutos on mahdol-
l inen, jos velal l isen maksu-
kyky hei kentyy pirkaaikaises-
ti. Maksuohielmaa voitaisiin
muuttaa mybs. jos velallinen
vaikkapa tydpeikkaa vaih-
oe r ruaan  kykenee  maksa_
maan velkojaan merkittavesti
enemman kuin ohielmaa vah-
vistettaessa oli arvioitu. Mak-
suvaran lulee kasvaa vehin-
te€in viidenneksellii. Markka-
miiiiriistii saadettaisiin ase-
tuksella; ehdotuksessa se on
6.0OO markkaa. Maksuvaran
kasvusta neliasosa ieisi velal-
l isen kr iyt tdbn. io i ta velka-
jiirjestely voisi nykyiste pa-
remmin kannuslaa hente li_
siiamii:in tuloiaan.

Jos velal-linen laiminlvd
maksuvelvollisuutensa tai v6l-

klanluu lisiie ilman hlv:iksyt-
teiveiii syytA, maksuirhielma
voidaan edelleen mtiiirzit-ii rau-
keamaan. Maksuohielma voi-
taisiin eraissa tapauksissa
maar€ite raukeaniaan vielii
sen paatlttyekin.

SELVITTIIJIIN
KUSTANNUKSIA

MYOS VELALLISEN
MAKSTryARASTA

Ehdotuksen mukaan velalli-
nen olisi velvollinen maksa-
maan selvittajen palkkion ko-
konaan tai osaksi. Valtion va-
roista kustannukset makset-
taisiin vain, ios velallinen el
siihen kykene- tai ios hakemus
hvliitiiiin.- 

Viime vuonna valtiolle
velkajerjestelyste aiheutuvat
vailittdmet kustannukset ohvat
76 miuoonaa markkaa, iosta
53. miljoonaa markkaa liertyi
selvittejille maksetuista palk-
kioista. Velallisten on arvioitu
maksavan naita kuluja ensi
vuonna noin 20 milioonaa
markkaa. Velkoiien "saama
osuus vahenisi i/astaavasti,
joten tosiasiassa maksai ina
ovat velkoiat.

Valtidn kokonaiskustan-
nukset viime tuonna olivat
noin l2o miljoonaa markkaa,
josta tuomioistuinten osuu-
deksi arvioidaan 2Z milioonaa
markkaa. Yhden velkai i i r -
jestelyasian kiisirtely kesti vii -
me vuonna tuomioistuimessa
2O8 piiiviiii ja maksoi valt"iolle
yhteensa noin 6.000 markkaa.
Sovintoratkaisun aikaansaa-
minen aiheuttaa kustannuk-
sia noin 2.OOO markkaa.

KTruLUTUS
IT4AIIDOLLISEKSI

Velkajiirj estelyn alkamisesta
voitaisiin kuuluttaa, ios velal-
linen on harjoittanu[ elinkei-
notoimintaa ammatin- tai liik-
keenharjoittajana taikka vas-
tuunalaisena yht i6miehena
hen kildyhtidssd. Velkoia, ioka
ei ilmoita velkaa kuuluiuliscs-
sa mainittuun paivaiin men-
nesse, menettiiisl oikeutensa
saada suoritusta maksuoh-
jelman nojalla.

vAHAISIA
MUUTOKSIA

TAKAA"IAN ASEIT4AAN
Takaaia on nykyisen lain mu-
kaan vetkaj  Ar j  estelysse sa-
massa asemassa kuin muut-
kin velkoiat. Kiiytiinnoss:i use-
at velalliset ovai sopineet mak-
savansa takaaialle enemmdn
kuin maksuohielmassa on
maeratty. Ehdotuksen mu-
kaan tdllaiset suoritukset ni-
menomaisesti sallittaisiin. Ve-
lallinen voisi maksuohielman
peety'ttyii suorittaa veikoiaan
vapaaehtoisesti. la niiitii suo-
rituksia arvellaan kertwen le-
hinne takaajille.

VELKOJIEN
KANNAL A

MYONTEINEN
OSAUUDISTUS

Velkajerjes telyii oli toukokuun
a lkuun  mennessd  hakenu t
42 .OOO henk i l de .  No in
26.3oO:lle velalliselle oli vah-
vistettu maksuohjelma. Velka-
je4estelyn saaneilla oli velkaa
keskimadrin 464.O0O mark-
kaa. Suurimmat velat olivat
yritystoiminnasta (80O. OOO
markkaa) ja pienimmet taka-
usvastuun vuoksl velkaier-
jestelyii hakeneilla (2 t 5."OOO
markkaa).

JerJ'estellrr saaneet mak-
savat velolstaan osapuilleen
viidenneksen. Neli iinneksellzi
velallisista ei kerir lainkaan
ly_h^ennystA velkoih insa. 1a45Yo maksaa eninr:ian I O'%
velkojen maeraste. Keskimaa-
rainen maksuvara on 50O
markkaa kuukaudelta.

On ilmeiste, ette ehdotuk-
sen julkisuudessa saama tiuk-
ka vastustus aiheuttaa esityk-
seen muutoksia ja tarkennuk-
sia v i imeisteen eduskunta-
kesittelysse. Uudistusten an-
siosta velkojien kannattaa kui-
tenkin lausua hakemuksista
jo ennen velkajerjes telyn aloit-
tamista ja seurata sen idlkeen-
kin menettely i i  tar l iemmrn
kuin telle hetkellii. Tuomiois_
tuinten tulkinnasta lopulta
rlippuu, muuttuuko v;lka-
jiiljestelylaki nykyisestii velko-
jen anteeksiantoa merkitse-
veste seiinndstdste alun Derin
tarkoitettuun suuntaan.^
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