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Ki{oittajien lehdessa esittamat mieti
piteet ovat heidan omiaan elvatka siten
vzilttzimatta edusta yhdistyksen kantaa.

1'hdistyksemme tilanne lienee vahan vastaavanlainen. 35 !'uotta
sitten alan puuhamiehet aloittivat vaativan perustyijn yhdistyksen h!'vak
si. Toiminta oii aikaan niihden varsin modernia ja edistyksellista. Taste
esimerkkin:l monien muiden joukosta voidaan mainita kolmen perustajajasenen toimittama ja Kilayhtyman kustantama Liikeyrityksen luottotoiminta-niminen pohjoismaiden ensimmZiinen alan e koisteos. KirjaD
arvoa kuvaa mainiosti sen saama huomio maamme rajojen ulkopuolella
ja kftja on myds yksi niita harvoja asioita,joita ruotsalaiset ovat "apinoineet"
meilUi.
Vahva perustyd tuotti varsin nopeassa tahdissa paljon uusiajAsenia ja nain saatlln vakaampaa pohjaa yhdistyksen alkuperaiisille
paemaiaidlleeli alan ammattitaidon kohotukselle ja koulutustilaisuuksien
je{estamiselle. Jasenistb oii innokasta ja tyd oii hedelm:illisla edistaen
alaa rivakasti suotuisaan suuntaan.
Mutta nuoruuden innon kaikottua ja aikuisian saavuttaessaan
yhdistys ei enaa kasvanutkaan toivottuun tahtiin vaikka ulkomaiset
kontaktitkin saatiin avatuksi.
L:i:ikkeita tilanteen korjaamiseksi on mietitty lrrosien vallella yhdistyksen hallintoelimisse kuumelsestl ja kaikkia mahdollisia keinoja y '
tettiin tilanteen ehyttamisekst, mutta kadonneen luottomiehen metsastyskaan ei tuonut tolvottua tulosta.
Nyt yhdistys kaipaakin mahdollisimman paljon aktiivisia "vapaaehtoisia" osallistujia. Se on meista kaikista kiinni ja jokaisesta edkseen.
etta vahvan pohjan omaavaa yhdistystlmme kehitet:ian, rakennetaan ja
yll:iptdetaan ajanmukaisesti. uusien ideoiden ja eteenp.iin suuntautuvien
toimenpiteiden avulla- Taytly vain tiedostaa mitai yhteisten asioiden onnistuminen antaa siihen osalltstuneille ja sitakautta yhdistyshan on tulossa vasta parhaaseen ikean.
Taman juhlanumeron muutamassa artikkelissa on jo uusia aja
tuksta yhdistyksemme eteenpainviemiseksi ja jatkossa lehden toimitus
avaa mahdollisesti 'jasenpostia"-tllrppisen palstan, johon toivomme jo nyt
miellpiteita alan asioista maan ja taivaan valiltzi.
Sydzimelliset onnittelumme toimitusneuvoston puolesta varhaisen
keski-ian aloittavalle Luottomiehet-Kreditmannen rvrlle!
Kai Palm6n
Paatoimittaja

Jukka Marttila
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Myyja oli luotonvalvonnan ohi
sopinut trattauhkan saaneen
a s i a k k a a n k a n s s a 9 O .O O O
mk:n eraantjmeen saldon hoitamisesta siten, etta kahden
viikon siselle tulee 5O.OOO
mk
ja loput taas kahden viikon
paaste. Uusia tilauksia mlyja
toimittaisi heti, kun ensimmainen suoritus olisi saatu.
Tra t tauhka ei millAan
muotoa oliut valaissut my$alle site tosiseikkaa, etta ostajan maksukyvyssii oll vikaa,
todennekdisesti myds luottokelpoisuudessa.Vaikka saatava oli niin vanha, ette trattauhka oli jo Iahetetty niin lisamaksuaikaa, tosin porrastettuna hellyttiin antamaan vielA kuukausi. T2imdnkin luotonvalvoja voisi viela hyvdksye, mutta miksi myyja meni
viele lupaamaan toimituksia
ennen tilanteen normalisoitumista eli saldon nollaantumista? Ehka mlyjA luu1i tietevensa, ettA ostajayritys oli
luottokelpoisuudeltaan arl/ioitua paljon parempi?

Vanhassavaara
pahempi
Luotonvalvoj a ilmoitti mlyjalIe, ettii saldo on ajettava alas
ja tiedusteli samalla, milta
luottotiedot olivat vaikutraneet. Mj,yjan mukaan niita ei
ollut otettu koska kyseessii oli
vanha asiakas. Nein ilmeni,
ettei mlyja tosiasiassa tienn].t
ostajan Iuottokelpoisuudesta
rahtuakaan. Luotonvalvoja
sanoi, ettii kuukautta aiemmin myyj ille pitiimiiss?iiin esitelmassa hen oli nimenomaan
tahdentenyt 8O7oluottotappioista tu levan vanhoilta asiak4

kailta. Vaite perustui tunnetun luottotietotoimiston tutkimukseen eike site suinkaan
vedetty esitelmOitsijen myssyste. My,l'a myonsi kuulleensa esitelman ja toki muistavansakin sen. Trivial Pursuitpelissa tieto on itseisarvo,
mutta luotonmyontamisessa
tietoa on kaytettave ja osattava soveltaa, muistaminen sinansa ei auta.
Yritys voi ol1a alkujaan
hywa ja heiketa pikkuhiljaa
konkurssiin. Sen takia taytyisi riitravan usein kaantya
luol tolierotoimisronpuoleenja
tarkistaa maksuhairiotietoja.
tilinpaAtdksia, johtohenkildmuutoksia jne. joita saa joutuisasti linjateitse suoraan
myyjan paatteelle - eika maksa paljon.

Myyntikulttuuria
parannettava
Milla keinoin mn3'et saataisiin
kayttiimaan niita tietoja, joita
heilla on mahdollisuus hankkia? Avainkysymys on ilmeisesti se, etta he eivatjaksa paneutua keytennitssa iuottokelpoisuusharkintaan paitsi
uuden asiakkaan suhteen.
Jestipaisesti eletaan paiva
kerrallaan ja huomenna toki
oilaan tarkempia, tanaan ei
oikein ehdita, jakseta tai viitsitii. K2ivellaiiinikaainkuin hei-

kolla j niillii ja sen pettaessa
pyritaan selittamaan niin itselle kuin muillekin, etta
kastuminen oli aivan ennalta
a a v i s t a m a t o nj a m u u t e n k i n
epatodennakdinen sattumus.
Kahdenkeskisessii keskustelussa mlyje saattaa rehellisesti mydntaa toimintatavassaan olevan parantamisen varaa. Miksi muutosta ei sitten
tapahdu? Osin se varmaan
johtuu kolleegoista,jotka toimivat yhta levepereisestija
luovat koko myyntiosaston
toimintakulttuurin. Vaikea siite on yksilon irtautua. Johto
naet ei useinkaan puutu kuin
kaikkein reikeimpiin laiminlydnteihin. Tilannetta voidaan
verrata Ilmavoimien lentokoulutukseen 1930-luvulla.
Poikien annettiin raimia koneillaan niin paljon kuin sielu sieti ilmeisen vahingonvaaran uhallakin.Tahdotliin epasu orasti kan nustaa havittejalentajien rohkeutta ja intoa.
Jos myyjat eivat hyve llij
puheella ja yhdella sanomisella usko, voi asian kertaaminen
elijankuttaminen latistaaheid,in mw'ratimotivaationsa. Sita
riskie johto naiytteas]4/st?ikin
karttavan.H)'vieulkopuolisia
konsultteja ja kouluttajia on
luottoalalla useitakin, heita
varmaan myt at kuuntelisivat
mieluummin.
T

PALSTA
Elflmi on muutosta
- niin meilliikin!
HJrvin monen alan kehitys on pitkiilti kulkenut kiisi kiidessZi tekniikan ja eritoten
tietotekniikan kehityksen kanssa. Ndin
voi nykyiiiin todeta myds luottoalasta.
Meille kesti vain aika kauan ennenkuin
siita tuli salonkikelpoista ja ehk?i joidenkin mielestd se ei ole sita viela tzintizin-

keen.
Kyslmpii vain kuinka monet tilnti piiivena ratkaisevat matemaatiset pulmansa
laskutikulla tai suorittavat yrityksensii
kirjanpidon manuaalisesti siniseen vihkoon? Ei varmaan kovin moni. Silti kesti
ennenkuin meidiin alamme ihmiset herasivat luottamaan tietokoneiden kyky5rn
toimia ammattimaisten ihmisten antamien kiiskyjen mukaan. Tietotekniikan
tarkoitushan ei suinkaan ole ollut syrj?iyttaa ihmista siina missa h?in on parhaimmillaan - eli tilanteissa joissa kaivataan
luovuutta ja joskus epiijohdonmukaisuuttakin.
Viiitiin kuitenkin, etki 89-9O %:sti luottokelpoisuuden arvioimiseen ei tarvita erityistd luomutta, ja kyky toimia epajohdonmukaisesti on jopa haitallista. Tietotekniikka on tdssd suhteessa kuten sen
edelttijii s:ihk<i - hyvti renki, mutta huono
isdntii. Siispii annettakoon tekniikan
omana orjanamme hoitaa rutiinitehtiiv?it
ja keskittykiiemme itse niiden tehttivien
hoitamiseen joihin olemme koulutuksemme saaneet! Tiill6in meille jiiii myos se
tarvittava aika niiden hoitamiseen. Optimistina olen huomannut ettei tdtd uutta
renkia enee kohdella niin mustasukkaisesti. Se ei todellakaan havittele eman-

taa, moni on havainnut.
Tiimii kehitys on myris johtanut siihen,
etta luottotiedot ovat muuttaneet totuttua
muotoaan. En2iii ei tarvitse tlytya perustietoihin. vaan voi halunsa mukaan vaikka saada valmiita p?iiittiksiti. Luottotiedosta on niiin tullut piiiitiistieto. Sillii
mitd luotonvalvoja, tai kuka tahansa peattiijd, oikeastaan on tekemassii? Piiiitiiksid tietenkin, ja mitZi jalostetumpaa tietoa piiiitoksentekoa varten voi saada, sita
parempi. Samaa tietoa voi ja yh:i enenevtissti mtiiirin my6s kiiytetiien mp'nnin
kannattalrruden kohottamiseen. Silloin
voi puhua myynti- tai markkinointitiedosta. Luottotieto, jota on opittu pitamaan negatiivisena asiana, on muuttunut rumasta ankanpoikasesta kauniiksi
joutseneksi, tai jos halutaan pysyd jalat
maassa, siita on tullut positiivinen asia.
Nyt hyviiii reittausta kaytetaan oman
yrityksen markkinoinnissa ja pyritaen tekemean bisnesttl s amankaltaistens a
kanssa, riippuen luottopolitiikasta.
Luottotiedon positiivisuuden mydtii,
alalle on ilmestl'nyt suurempi avoimmuus
ylipaataan ja niiden kolmannelle osapuolelle ndyttdmisen kieltoa ei juuri enAa ole
syytii soveltaa. Nyt jiiiimme vain odottamaan, etta toinen konservatiivinen instituutio, nimittiiin lainsaateje ehtisi kehitykseen mukaan.
Luottavaisetterveisetja onnittelut 35 \'uotlaalle yhdistyksellemme.
Mats Nybondas
Puheenjohtaja

7

Teksti:
Pertti
Larva

-kuusikgmmenluuun o,lusta keski-ikiiiseksi
IN

- \

,"#

##"

"":f"#
5j'-

\

Golden sixties
Vuoden -61 marraskuussa suuret ikeiluokat olivat teini-iessa.
Alumiinisilla kannuilla haettiin paivittainen irtomaito meijeriliikkeiden tai maitokauppojen tonkista vastakirjaan kuittaamalla.
Lehdissii mainostettiin perlonista tehtyjii Pallo-paitoja hintaan l 970,- ja "kymmenien sehkosilmien valvonnassa
tyhjiopakattua" Regio-Rengaskahvia hintaan 325,-.
Mustavalkoiset kaappimalliset televisiot alkoivat tehda tuloaan perheisiin. Lehdissii paiviteltiin, kun Miss Suomi Ritva
Wachter joutui ohjelmayhtion konkurssin vuoksi omilla rahoillaan osallistumaan Miss Maailma -kisoihin. Oli se niin vaarin!
Ruotsiin matkustettiin silloisilla Suomen Htiyrylaivan, Boren
tai Svean nk olympialaivoilla fAallotar, Bore III, ja Birger Jarl)
seka -60 valmistuneella Borella. Vuonna -61 valmistui liikenteeseen myos ensimmainen autolautta Skandia.
Lennot tapahtuivat paaasiassa Aero Oy:n potkurikoneilla
DC-3:11a ja Convair Metropolitanilla tai edeliisvuonna kaytt6onotetuilla "h<iyry"-Caravelleilla.
PerusrahayksikktjnA oli markka, mutta pian tulivat k2iytt66n pennit ja "nykymarkat". Miljoona muuttui kymppitonniksi.
Silloin ei lotottu, joten sadat miljoonat jaivet saamatta.
Poliittisessa historiassa Suomessa ja maailmaila tapahtui
synkkie asioita: Suomi sai 30. f 0. 196 f nootin Neuvostoliitosta,
joka ehdotti YYA-sopimuksen perusteella toimenpiteita puolustuksen varmistamiseksi mm "Lansi-Saksan taholta ilmeneven
sotilaallisen uhan johdosta". Presidentti Kekkonen oli silloin
Hawaijilla, josta hanelle tuli klire pois.
Suurvaltojen presidentteina olivat John Kennedy ja Nikita
Hrushtshev. Berliinin muuri rakennettiin elokuussa ja yleisesti oltiin maailmalla sita mielta, ette Berliini muodosti suuren riskin maailmanrauhalle ja ydinsodan puhkeamiselle.
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Yhdistyksen perustamisvaiheet

Esko
Tuovinen

8

Tallaisissa oloissa otettiin luottoalalla merkitteva askel: marraskuun ensimmaisena paivene toimitti luottotarkastaja Esko
Tuovinen yhdistysrekisteriin merkitteviiksi yhdistyksen, jonka nimi oli Luottomiehet-Kreditmannen ry.
Yhdistyksen nimesta keskusteltiin perustavassa kokouksessa ja paedyttiin vielekin voimassaolevaan nimeen. Oikeusministerio hyviiksyi yhdistyksen r.y. :ksi vakavan itsenaisyyspaivel) alla 4.12.1961. Neuvottelut yhdistyksen perustamiseksi oli

aloitettu jo huhtikuussa ereiden aktiivisten elinkeinoeliimiissfi
luotonannossa ja rahoituksessa ty6skennelleitten henkll0itten
toimesta.
Esko Tuovinen kertoi, etta luotonvalvonnan tiirkeys truomattiin jo yleislakon -56 jiilkeen, jolloin maksuliikenne oli hldasta ja vekselivetoista. Vekselillii pyrittiin varmistamaan seka
tilisaatava ettii korko. Varminta oli mennii rahastamaan asiakas paikan piiAlle.
Vuonna -58 Sylvester Perret esitelmrii Svenska Handelshijgskolanissa aiheesta "Om varuhandelns kreditkontroll". Esitelme oli ehkEi ensimmiiinen pelkastaan luottoalaa koskeva
puheenvuoro. Diplomimerkonomit ry piti myos luotto- ja
perintepaivia ja naissa tilaisuuksissa mm perustajajasen Paavo Harju oli uuden luottoalan yhdistyksen perustamisen puolestapuhuja.
Perustava kokous pidettiin siis Kauppakillassa 3. 1O.196I
k1o 19.00. Tiite ennen Esko Tuovinen o1i Sylvester Perret'n toimeksiannosta soittanut eri yrityksiin ja tiedustellut luottoihmisten halukkuutta uuden yhdistyksen jaseniksi. 15.9. hiin
lahetti asiaa koskevan kokouskutsun. Ensimmaisessti kokouksessa linjattiin pitkiille yhdistyksen tulevaisuuteen, koska
vaihtoehtoina olivat "piiiiliikko- ja herraklubi" tai luottoalan
ammattilaisten yleisyhdistys. Viimemainittu vaihtoehto valittiin ja s na onkin yhdistyksemme vuosikymmenie jatkuneen
elinvoiman salaisuus. Ensinmainitun klubivaihtoehdon
jeanteenA on viime vuosiin asti ollut jasenten "ptiAsyvaatimuksena" kahden jasensuosittelijan allekirjoitukset hakulomakkeessa. Yhdistyksen ensimmaisena puheenjohtajana toimi ensimmainen kunniajiisenemme, johtaja Sylvester Perret,
joka on korkeasta iastaan huolimatta seurannut toimintaamme aktiivisesti naihin pelviin asti. Toinen kunnlajasen oli viime rnonna edesmennyt varatuomari Veikko Kauppi ja ko1mas, myos perustajajasen, toimitusjohtaja Esko Tuovinen.
Kymmenvuotishlstoriikin mukaan kokousten lisiiksi luotto- ja perintepeivie alettiin jerjestaii jo yhdistyksemme alkuvaiheissa ja koulutus on ollut vahvasti esilla yhdistyksen koko
toiminnan ajan.
Vuonna 1962 rakennettiin jo yhteyksia myds Tukhoimaan
ja Wieniin. Kansainvdlinen yhteistyti vilkastui yhdistyksen
liityttya -86 FtrCMAan (Federation of European Credit Management Associations). Ulkomaantolmikunnan keskeisene vaikuttajana on toiminut Thomas Feodoroff, jolla on erinomaiset yhteydel eri maiden sisaryhdistyksiin.
Ensimmaisen toimintal'uoden jalkeen jasenmaara oli 94
henkiloa, kymmenen vuoden kuluttua 24O. Telii \.uosikymmenella jasenmaara on vaihdellut yli 7OO- runsaan 8OOhenkil<in vAlill2i. Kokoukslssa on kiirmvt vleense 60-80 innokasta
ja seurallista jasenta.

Kokoukset
Kokouspaikkoina olivat aluksi usein Kauppakilta, Hotelli Helsinki, Royal, Palace, Klaus Kurki ja Svenska Klubben.
Tilatarpeen hsaannlttyA on nykyisin kokoonnuttu mm Katajanokan Kasinolla, Hotelli Tornissa, Strand International Hotellissa, Radisson SAS Hotellissa ja matkojen aikana kohdepaikkakunnalla. Helsingissa on aina tavoitteena ollut keskei-

A. K. Anttila

Gustav
Thul6

nen sUainti, jotta myits kauempaa tulevat jasenet paasevat
helposti kokouspaikalle. Kokouksia on ollut Vuosittain nelje viisi ja niissa on ollut luennoitsUoina seke jaseniemme etta
luottoalaa sil'uavia asiantuntijoita.
Vuoden -84 erikoisseminaarissamme luennoi silloinen oikeusministeri Christoffer Taxell konkurssilainsddddnnrin uudistamisesta. Muista valtiovaltaa edustaneista luennoitsijoista
mainittakoon mm oikeusministeridn kansliapeelikkd Teuvo
Kalllo ja valtiovarainministeridn ylijohtaja Slxten Korkman,
jotka puhuivat 3o-vuotisjuhlissamme 3. 10. l99l.
Pankkialan vaikuttajista seka valtiotieteen tohtori Raimo
Ilasklvi etta varatuomari Simo Kdriivii pitivat esitelmia 60luvulla, Helsingin Osakepankin toimitusjohtaja Karl Nars vuonna -85.
Yhdistyksemme jesenista esitelmditsijoina ahkerimpia ovat
olleet juristimme, joilla menneitten vuosien aikana on ollut paljon uutta ja ajankohtaista kerrottavaa. Ahkerimmin metta on
piten)'t ajan tasalla lakitoimikunnan puheenjohtaja, varatoimitusjohtaja, res. majuri Timo Mtiki, jolla on erinomaiset suhteet oikeusministeriddn. Lakiuudistuksista MAki on ki4oittanut ahkerast myds Luottolinkkiin. Muidenkin jasentemme entiste aktii!'isempaa esitelmien pitoa on vuosien varrella kovasti
toivottu.

Yritysvierailut ja matkat
Viime vuosikymmenen aikana on yhdistys p]'rkinyt seanndllisesti tekemaen yritysvierailuja, joiden yhteydesse on syntynyt
mieleenpainuvia matkakokemuksia. Muutaman kerran matka
on alkanut mukavasti aamushamppanjalla tai keppanalla.
Monista bussi-, discovaunu-, ja veneretkiste esimerkkind
mainittakoon keviiiillii -92 Kymenlaaksoon suuntautunut
kokousmatka, jonka aikana naimme historiallisen Verlan
puuhioketehdasmuseon, Woikosken kaasutehtaan, MK-perintiitoimiston ja hienon veneristeilln eramaajarvella. Koimme samalla kertaa maakunnan hlstoriaa, ]'ritystoimintaa, matkailua ja yhdessiioloa.

Hallitustoiminta
Jdsenkokousten rinnalla toimii g-henkinen hallitus, jolla kokouksia on yleensii kuukausittain. Hallituksen jasenista ko!
masosa vaihtuu trrosittain. Hallituksen vastuulla on koko yhdistyksen tolmlnnan pydrittaminen. Hallitukseen pyriteiin valitsemaan monipuolinen kokoonpano seka tehtevien ette sukupuolten suhteen.
Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee varsinainen
kokous, kun taas sihteerin, rahastonhoitajan ja kerhomestarin
valitsee hallitus keskuudestaan.
Viime vuosikymmenen hallitusten monista ansiokkaista
puheenjohtajista mainittakoon erityisesti Mikko Parjanne, joka
on alnoana kolme kautta perekkein (87-89) valittu tahan tehtavean. Padanteen kautena kiiynnistettiin luottotutkinto, meriseminaarit ja mm perustettiin lakitoimikunta. Lakitolmikunnan
hsaksi toimii koulutustoimikunta, joka hoitaa luottotutkintoon
liittlviit yhteydet ja luottopaivien tai meriseminaarin suunnittelun sekii edellii io mainittu ulkomaantoimlkunta.

Luottoalan neuvottelukunta valitaan alalla jo pidempaan
toimineista jasenistii siten, etta aian eri intressit (tavara /
palveluluotonanto, rahoitus, luottotiedot ja perinta) ovat monipuolisesti edustettuina. Toimikunnat ja luottoalan neuvottelukunta ovat hallituksen kaytettavissii esim. lausuntoja varten.
Yhdistyksen jasenmdd.rd.n tultua merkittdvaksi paatti hailitus luonna -88 ottaa kiiyttcidn jaisenmerkin. Merkin LM -kirjaimet perustuvat jo pitkeen kAytdssii olleeseen yhdistyksen
nimilogoon. Pyoree ja rengasmainen muoto kuvaa yhtenaista
jasenkuntaa. Merkkiii kiiytetiiiin yhdistyksen lehdessd, painotuotteissa ja hopeoituna rintamerkkina, joka jaetaan uusille
jasenille liittymisvaiheessa.

Tutkinto
Viime mosien tarkeimpena saavutuksena yhdistys voi pitaa
luottotutkinnon kehittemiste suunnitteluasteelta h5rrin tarkoituksenmukaiseksi ja suosituksi tutkinnoksi. Koulutustoimikunnan puheenjohtajana l'uonna -89 oli Pekka Tiilikainen,
jolla on suuri ansio tutkinnon toteuttamisessa Markkinointiinstituutin kanssa. Tutkinto antaa monipuolisen perustan mm.
luotonvalvojan karuun, mutta - ah niin mlelenkiintolseen ty6hdn. LTS-tutkinnon on suorittanut tdhdn mennessa 279 henkil6a. Parhaiten menestJmeille opiskeluoille on myonnetty stipendit.

Linkki
Luottolinkki slrrtyi \uonna -83 pitkAn pohdinnan jiilkeen. Suuren jasenkunnan yhteydenpito oli hankalaa varsinkin niille,
jotka eivat voineet osallistua kokouksiin. Lehden tarve oli i1meinen, mutta sen kustannukset olisivat yhdistyksen pienessa budjetissa suuret. Kun piiiit6s oli tehty ryhtyi Risto Suviala
reippaasti paatoimittamaan lehteii, joka heti todettiin tarkeeksi.
Tiillii hetkellii ei oikein voisi kuvitella luottomiesta ilman
linkkia! Lehteen on \,uosien varrella saatu lisaa sivuja, mainoksiaja vereja. Vainjasenkunnan omat kirjoitukset ovat aika
vahissa. Paatoimittaja varmaan patistaa tasta muitakin kuin
minua.
Edellii on mainittu kolme kunniajesenta, jotka 35 vuotta
sitten kaukokatseisesti olivat perustamassa Luottomiehia. Ansioituneita jasenia on I'uodesta -85 palkittu Vuoden Luottomiehen nimityksella. Viime \,noden palkittu ReiJo Aarnio totesi ltiimerellii, etta Miss Maailma- ja Oscar-palkinto jaavat hanen silmissaan toisiksi teman rinnalla. Yhdistys on myoskin
juhlallisesti jakanut Luottomiehet-viireja viimeksi yhdistyksen
3O-motisjuhlissa toiminnassa ansioituneiksi katsomilleen jiisenille.
Yhdistyksemme tulevaisuus niiyttii?i erittain h]'valta, sill€i
kokouksiimme on osallistunut paljon uusia, nuoria jasenie.
Toivokaamme, etta myds vanhat konkarit edelleen ovat mukana vaihtamassa mielipiteita alan kehityksestei. Monen olen kuullut kertovan, etta tavaraluotonantajien edustus saisi olla monipuolisessa yhdistyksessiimme nykyistii suurempi. Siina onkin haastetta uusille puheenjohtajille.
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NO RISK -takuu antaa luo tiop:iiillikr-rlle varmuuden siitA,
ctta heidain yrityksensa saataiia pcritden parhaalla mah
dollisella tavalla.
ErApiiivii ryrhty1, viivl't1'kse t tai kaikkiin sopiviin ja lainmlr
kaisiirl toimenDiteisiin asiakkaan toimittamien saatavicn
perimis0ksi.
Jos Driipiiivii ei onnistu perimeen sitatzlvaa vapaachtoisin
keinoin ja toincn peri nis toirrlis to onnistuu perimai:irr sa
man saatavLul ilrnarr oikeudenk:i]''ntie, niin Drapaive mak
saa asiahkaalle tojsen perilnistoimiston perirnispalkkion.

NO RISK -takuu kcrtoo kuinka lu.lasti Erdpdivd siLoutulr
saavuttamaan asiakkaalleen p:rrharan m:rhdollisen tuloksen.

Kokemuksemme mukaan vapaaehtoinen perinta tuo parhaat tulokset. Perusaiatuksemme on vaI ttaa arKaav.levaa
oikeusprosessia. Puhelinperinte ja maksusopimusten
teko velallisten kanssa tuovat
tehoa perintaamme. Nopea
EraDaivatratta soveltuu riidat-

tomien J,'rityssaatavien perintaain.
Tarvittaessa haemme haastehakemuksella saatavallekiirajeoikeuden pAdt6ksen ja
panemmesen ulosoltoon.Kii:eeilisisse t anteissa keltemme konkurssiperintaa.

Tee kanssamme NO RISK -soplmus.
Voit olla varma parhaasta tuloksesta.
ERAPATVA OY
Yliopistonkatu 31 - PL 684, 2OIOI Turku
puh. O2-214O4O0. fa-xO2-214O411

Miten
huolehdimme
uusista
jdsenistti?
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Risto Suviala
koulutustoimikunnan j a
luottoalan neuvottelukunnan
jasen

Entisene Luottolinkin paetoimittajana, yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana ja
vuoden luottomiehend onnittelen yhdistystdmme 35 vuoden aktiivisesta ja hyddylliseste toiminnasta luottotehtevisse toimivien hyvAksi.
Saanen kuitenkin juhlan
keskellii esittae muutamia
nakemyksiani yhdistyksen
toiminnan edelleenkehittamiseksi.
Yhdistyksemme kolme toimikuntaa - laki-. koulutus- ja
- ovat
ulkomaantoimikunnat
vuosia toimineet vireasti.
Yhdistyksemme saanndt eivet
tolmikuntia tunne, mutta siita huolimatta niiden tydskentely ansaitsee kiitokset. Toimikunnan tyonjalki riippuu ratkaisevasti sen puheenjohtajasta.
Luottoalan neuvottelukunta sen sijaan on mainittu
seanndisse. Seantiijen mukaan neuvottelukunnan tehtiiviinii on antaa yhdistyksen
hallitukselle neuvoja ja asiantunflj alausuntoj a yhdistyksen
toimialaan kuuluvissa asioissa. Luottoalan neuvottelukunta on ainakin viimeiset 10

vuotta toiminut h]'vin passiivisesfl, jos ollenkaan. Se ei ole
antanut eikii hallitus ole slltii
neuvoja eiki lausuntoja kysynyt. Slynii tilanteeseen on
edelld kertomani toimikuntien
aktiivinen roolt, mike on syrjayttenyt neuvottelukunnan
sivuun.
Pidiin vallitsevaa tilannetta hyviina. Toimikuntlen rooli
voija pitaa entisestaan korostua, koska nein tulee eri asioiden asiantuntelmus paremmin esille. Mielestani luottoalan neuvottelukunta voidaan
naila perusteilla lakkauttaa,
kunhan ensin huolehditaan
tarvittavista muutoksista yhkorko. Ennen vuotta 1983 laillista oli jopa 109 %:n korko.
Toisena asiana mainitsen
yhditykseen tulevien uusien
jesenten passiivisuuden.
Luottomiehiin liittyy kylla jatkuvasti uusia jasenia, niin
ette jasenten kokonaismeara
on Pysyn]'t Pitkiiiin 7OOjasenen tasolla. Aktivisia jasenia
(osallistuvat kokouksiin, matkoihin, klrjoittavat Luottolinkkiin yms.) on naista kuitenkin vain noin 1O 7o,
Tilannetta on valkea hyviiksyii, koska luottotehtZivissa toimiva tuskln liittly jaseneksi vain kannattaakseen
j iisenmaksullaan yhdistyksemme taloutta. Hdn haluaa
jotain sellaista, mita ei nyt

saa. Tdsstl asiassa yhdistyksen hallitus voisi miettia keinoja tamzin ongelman ratkaisemiseksi. Eras toimlntamuoto voisi esimerkiksi olla
pelkestaen uusille jasenille
tarkoltettu tilalsuus, jossa
esiteltaisiin yhdistyksen ja sen
toimikuntien toimintaa ja tavoitteita.
Kaiken kaikkiaan Luottomiesten toiminta on - moneen
muuhun yhdistykseen verrattuna - hyvtnkin aktiivlsta.
Teta edesauttaa se, etta saanndt takaavat hallituksen jatkuvan uuslutumisen: kolmannes hallituksesta vaihtuu vuosittaln. Puheenj ohtaj an vaihtuminen vuosittain ei sen sijaan ole yleense hyviiksi. Kahden vuoden puheenjohtajuus
voisi olla optimaalinen kausi.
Kolmen vuoden puheenjohtajuuksiin el pide pyrkia muuten kuin poikkeustapauksissa. Sitiikin kannattaa pohtia
voisiko yhdistyksen puheenjohtaja samalla toimia Luottolinkin peetoimittajana. Talltiin mielestani yhdistyksen
haluttu linja nakyisi nykyiste
selvemmin jdsenkuntaan
pain.
Lopuksi olen site mielta,
etta luottopaallikkit Perttt
Lawan ehdotus "Luottokilta"
yhdistyksemme uudeksi nlmeksi on hyvin harkittu ja
osuva.
l3

Porilaisen
luottomiehen

mietteite

Toni Lindfors

Ennakko-

kiisityksiii
Kun toukokuussa 1994 olin
ensimmaista kertaa matkalla
luottomiesten tilaisuuteen,
ennakkoasenteeni taisivat olla
kaikkea muuta kuin varauksettoman positiivisia. En tuntenut luottomiehistA juuri keteen ja arvelin. ettii yhdistyksen vaki olisi tasaisen harmaataja tylsae joukkoa. Kaikki varmasti puhuisivat keskeniiAn l?ihinn2i vireilla olevista
lakiuudis tuks ista koko tilaisuuden ajan, ja osallistumalla keskusteluun nuorempi
luottomies onnistuisi vain
mokaamaan itsensa perusteellisesti. Naiden asioiden lisaksi askarrutti se. miten valtaosin helsinkileinen ryhme
ottaisi Porin pojan vastaan.
Heillii olisi varmasti tuttu ja
turvallinen sisapiirinse, jossa
kehd kolmosen ulkopuolelta
tuleva koetaan liihinnii tunkeilijaksi. Olo oli kaikenkaikkiaan vahan orpo.
Niim?i ennakkokiisitykset
osoittautuivaI tietenkin tiiysin
viiAriksi. Vastaanotto oli alusta alkaen lzimmin ja yhdistyksen vtiki kaikkea muuta kuin
tylsiia. Kaikkien mieleste oh
pelkastaen hienoa, etta mu-

kaan oli saatu yksi uusi kasvo vahen kauempaakin. Teman ensimmeisen mukanaoloni jalkeen olen innokkaasti pyrkinyt osallistumaan
kaikkiin tilaisuuksiin aina,
kun muut kiireet ovat antaneet myijten. Tilaisuudet ja
retket ovat olleet paitsi ammatillisessa, myos hauskanpidollisessa mielessa erittain
antoisia.

Etdisyys
osallistumiseste
On kuitenkin valitettavastisilmiinpistavaa, ettii piiiikaupunkiseudun ulkopuolella toimivan jasenistiin osallistuminen Iuottomiesten toimintaan
on jiianyt hyvin veheiseksi.
Tiihiin on varmasti yhtena
slT.ne pelkkiin matkoihin vaadittava aika, joka merkitsee
sitii, etta my6s iltatilaisuuksiin on kaytettiiva tydaikaa,
varsinkin kun matkan tekeminen ilman yop]'rniste Helsingissa ei useinkaan tunnu mielekkeelta. Kauempana asuvien on pystyttev2i tehokkaasti
perustelemaan tyonantajalleen osallistumisen terkeys
tyotehtavien ja yrityksen kannalta, sine luottopiiiillikdn tai
luotonvalvojan mal kustelua ei
useinkaan hlvdksyta yhta helposti kuin myyntihenkiloiden
edustustehtaviA. Meidiin on
saatava tydnantajamme vakuuttuneeksi siita tosiasiasta,

etta luottomiesten Lilaisuuksissaluodut suhteetoval erittain terkeite kanavia saada
tietoa yhteisista asiakkaista.
loytaa uusia ideoita jne, puhumattakaan siita, kuinka
tiirkeae on ongelmatilanteessa
pystya kysymiiiin neuvoj a
muilta luottomiehilta, jotka
ovat vehitellen tulleet hyvinkin tutuiksi. Itse olen sikiili
onnellisessa asemassa, etta
ryOnantajani on alusta saakka kannustanut minua osallistumaan luottomiesten toimintaan. ja liseksi voin myds
kytkeii tilaisuuksissa keynnit
muihin matkoihini peekaupunkiseudulle. Kaikille se ei
valitettavasti ole yhta vaivatonta.

Vaikuta
asenteisiin
Miten sitten saataisiin myds
kauempana asuvat luottomiehet mukaan tilaisuuksiin?
Yksi tarkea keino on ennakkoasenteisiin vaikuttaminen.
Ainakin omasta puolestani
voin vakuuttaa, etta temiin iutun alussa kuvailemani ennakkopelot osoittautuivat aiheettomiksi, ja etta jos en olisi ensimmaisellii kerralla ottanut itseani niskasta kiinni
ja lahtenyt mukaan, monta
hauskaa hetkeii olisi jiiiinyt
kokematta. Mycis keskuudessamme olevilla "kiertavilla
luottomiehilla" on erinomainen tilaisuus mainostaa yhdistystamme vieraillessaan
asiakkaidensa luona, ja toivon
heilla riittavan intoa muun
kaupankeynnin ohella myydii
my6s luottomies-ajatusta
eteenpain.
Toinen tarkee tekija on
luottomiesten tydnantajien
asenteisiin vaikuttaminen.
Jos onnistuisimme saamaan
tydnantaj at vakuuttuneiksi
siita hyddyste, jonka ]'ritys voi
saavuttaa luottoDeeliktin tai

luotonvalvojan kontaktien
avulla. olisi osallistumisen
krnnl's jo huomattavasti maralampi. Se, millii tavalla informaatiota sitten pitaisi kohdistaa esimerkiksi suoraan
)-rit!'sten toimitusjohtajille, on
k1's1'mys,johon vastaaminen
vaatji varmasti jo enemman
keskustelua.

Lisid paikallista
yhteistyiitd
Kolmas mielestdni tArkeii keino osallistumishalukkuuden
parantamiseksi olisi luotromieslen paikallisen yhteistlron liseeminen. Itsellaini esimerkiksi ei ole edes tietoasiita, keita muita luottohenkiloita lahiseudulta yhdistykseemme kuuluu. Tasse joukossa saattaisi hlwinkin olla
jo ennestiiiin tuttuja kasvoja,
joiden kanssa olisi hyva aina
silloin ttilloin pittiii yhteyttii.
Onhan paikallisilla yrityksillii
paljon yhteisia asiakkaita, ja
muutenkin yhteydenpito saman seudun luottomiesten
kesken olisi varmasti suotavaa. Ttillaiset kontaktit lisaisivat epailematte myos osallistumisintoa yhdistyksemme
tilaisuuksiin, sillii onhan porukalla aina mukavampi lAhtee kuin yksin. Ymmiirtiiiikseni uuteen jasenluetteloon tulee mukaan maininta siita,
mille paikkakunnalla kukin
jasen toimii, ja se on mielesteni erinomainen uudistus
juuri paikallisenyhleistydn
virittemisen kannalta.
Kauniiksi lopuksi haluan
viela onnitella Luottomiehet
r.y:tii.joka on taipaleensaaikana ehtinyt ntihd2i jo useampia kevaita kuin esimerkiksi
allekirjoittanut. Miteen keskiian kriisie ei varmasti ole nakiipiirissa, vaan yhdistyksemme painvastoin vain paranee
site mukaa kun ikavuosia
karttuu.
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Timo MAki
PERIMISPALKKION
KOHTUULLISUUDESTA
RATKAISU
KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNASTA
Yhtena tiirkeiinii s1ryn:i va1- tolle. Perimisyhtiij lahetti velaJlisellekolme perimiskirjette,
misteilla olevan perintiilain
saaramiselle pideteen s ita.
21.11.ja 7.L2.1994sekii2O.3.
I995. Kun velallinen ei maketta kuluttaj asaatavien perinja
yleensa
erityisesti velalsanut velkaa eika ottanut yhta
lisilta vaaditut perintapalkkiot
teytta perimistoimistoon, lasaataisiin viranomaisten valhetri toimisto 4.4. I 995 suppean haastehakemuksen kiiriivontaan. Kuluttaj avalituslaujiioikeudelle ilmoittaen samatakunta on aikanaan antanut
kymmenkunta ratkaisua asina paivane velalliselle kirjeita a k o s k e v i s t a v a l i t u k s i st a , se oikeustoimien aloittamisesmutta paatyi muutamia !'uota. Kirjeen saatuaan velallinen
maksoi saatavan korkoineen
sia sitten toteamaan, etteivet
ja vaaditut perintakulut teysopimussuhteen ulkopuolella
olevien toimenpiteet kuulu
simaaraisena.
lautakunnan toimivaltaan.
Perintiikulut muodostuivat
231,8O markan perimispalkKulu ttaj ansuojalain kattavuus laaj eni kesiillii 1994. kiosta (josta alv:n osuus 41,8O
Lautakunnan laysisluntokat- markkaa). 3OOmarkan olkeusoikin ratkaisussaan 18.9. denkiil'ntimaksusta ja 1.220
1995.ette se voi kasitellapait- markan oikeudenkAyntikuluista (josta alv:n osuus 220
si sopimussuhteen osapuolten
markkaa).
valilla sj,ntlmeita erimielislykLautakunta katsoi, etta
sia myiis muita yksittaisen
ku luru shyddykkeen hankinvelkojalla on oikeus kayttae
asiamiesta ja saada velalliselraan liittyvie asioila. Kulutlajavalituslautakunnalla on siis ta korvaus taste aiheutuvista
kuluista myos silloin, kun
t o i m i v a l t a k a s i t e l l a r i i L o ja
perimiskuluj en kohtuullisuusaatava on vdhainen. Toimekdesta.
siantajan on puolestaan nouyleinen
Lautakunnan
datettava vehintaan sita huolellisuutta, joka ilmenee Suoosasto antoi 26.8. f996 taysmen Perimistoimistojen Liltto
istuntoratkaisun (Dnro 95 /
39 / 898) p erimis toimis ton
r.y:n hywAd perintatapaa kospalkkion kohtuullisuudesta.
kevista ohjeista. jotka on laaValittaja vaati alennusta huhdittu kulu t taja-asiamiehenja
tikuussa 1995 maksamaansa
oikeusministerion myotavai1.751,80 markan suuruiseen
kutuksella.
perintapalkkioon. Saatava oli
Kaytettevissa olevat perimarkan
maerainen
miskeinot
huomioon ottaen
972,7O
puhelinlasku.joka oli eraan- lautakunta piti perintetoimiston toimenpiteita tar tynyt 3 r. 10. 1994.
Puhelinyhtiri lehetti velalkoituksenmukaisina. Tehdyt
liselie kaksi muistutuski4ette,
toimenpiteet ja saatavan suujoista jalkimmiiisessii kerrotruus huomioon ottaen ei
tiin perinnan siirtemisesta
myriskiiiin yhti6n palkkiota
seuraavaksi Der.intatoimis- katsottu kohtuuttomaksi.
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Luotonvalvojan nflkiikulma
Artikkelisarjrr luotonualaojan niikiikullmo on
edenngt kolmanteen jo so,mo,lla aiimeiseen osc@nsc.
T<issci osossc kii.sitelliiiin gritgksen/asiakasgritgksen rahoitukseen liittgaiii rahoitusmuotoja ja
niihin oaikuttaoia tekijiiitii, liihinnii rahoitnsghtididen torjoamista ro,hoitusuo;ihtoeh;doista
Iiihtien. ftsestricin seluiiii luotonaalvojalle on oman
piiiioman ja pitkiio;ikaisten po;nkkilainojen
merkitgksen gnrniirtiiminen asiakko;cn tiedoissa,
joten artikkelin pituuden ryjallisuuden auoksi ei
niitii kiisitellii tiissii kirjoituksessa.

oHJEsli,llNTo! !
Kirjoittaj a Margit Ansamaa
toimii luotonvalvojana
Fenet Oy:sse, Hyvinkaalla.

E

Rahoitusmuotoja
tarjoavia rahoitusyhtidita onkin
uselta. Niita ei
luetella, sillA luettelosta ei tulisi
kuitenkaan tyhjentevaa. Rahoitusyhtidt itsessaen eivat
ole artikkelin kannalta ratkaisevia, mutta niiden tarjoamat
rahoitusmuodot ovat. Vaikuttaahan yrityksen / asiakas]rrityksemme valitsema rahoitusmuoto toiminnan ke]'nnistymiseen, sen kannattavuuteen
ja vakavaraisuuteen. Rahoitusmuodon vastuiden selvitteminen asiakkaiden tiedoista ei
ole mydsk€ien aivan yksinkertaista. Koska luotonvalvoja
joutuu kuitenkin toisinaan
tarkastelemaan asiakasyrityksen tilaa niiin perusteellisesti, on kirjoituksessa kasitelty eri rahoitusmuotoja yleiselle tasolla.

l6

Yhtenii ohjesiiiinttjn€i luotonvalvojalle tulisikin olla: analysoitaessa asiakasyrityksen tilaa kokonaisvaltaisesti, tulee
selvittea rahoitusmuodot ja
niiden vaikutus toimintaan,
kannattavuuteen ja likviditeettiin.

RAIIOITUSMUODOT
Rahoitusyhti6n tarjoamia rahoitusmuotoja on useita ja yksiloidyn tiedon vastuista saakin aina kyseisen rahoituksen
antajalta. Rahoitusyhtidt ryhmitelleen myds rahoituspalvelunsa perusteella kolmeen
pearyhmaAn. Rajat eri rahoitusmuotojen valilla eivat ole
kuitenkaan tarkkoja, joten
peallekkeisyyksie l6ytyy. Rahoitusyhtidt pyrkivet myos
rakentamaan rahoitusratkaisut usein asiakkaan tarpeista
liihtien, joten kaikki ratkaisut
eiviit sovellu kaikiJleyrityksilIe,
Investointien rahoitus kiisittaa lahinna investointi- ja
sopimusrahoituksen sekd leasingrahoituksen. Investointi
eli hankintojen rahoitus on
leasingrahoitusta taydentava
ja tukeva rahoitusmuoto, TamA rahoitusmuoto soveltuu-

kin tuotannollisten kone- ja
laitehankintojen rahoittamiseen. Sopimusrahoitus taas
on tarkoitettu rahoittamaan
yksittatsia keyttiipeaomahankintoja, joista ei solmita
kuitenkaan osamaksusopimuksia (mm. yritysostot, kiinteistd- ja arvopaperikaupat
jne. ). Leasingrahoitus on pitkeaikaista irtainten esineiden
vuokrausta.
Kiiyttdpiiaoman rahoitus
jakautuu kotimaan- ja vientifactoringien, ostolaskujen-,
sekii lrrokrasopimusten rahoitukseen. Kotimaan factoringissa myyjayritys muuttaa laskusaatavansa rahaksi ja vientifactoring toimii periaatteessa samoin. Ero on lahinna
vastuissa. Ostolaskujen rahoituksessa yritys voi siirtea
vaihto- ja kayttdomaisuuden
hankinnoista
syntyneita
ostolaskujaan rahoitusyhti6n
maksettavaksi ja saa siten lisiiii maksuaikaa. Tama edellyttae sopimusta rahoitusyhtion kanssaja sovittua luottorajaa. Vuokrasopimusten
rahoituksessa luototetaan y.rityksen irtaimen omaisuuden
vuokrauksesta syntyneita
vuokrasaatavia, yritykselle
mydnnetyn rahoitusltmiitin
rajoissa
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MW.nnin rahoitus sisiiltae
osamaksukaupan- myyntisopimusten ja tilimllmnin rahoituksen sekii myyj:in pikaleaslng- maksuaika, ja luottokorttirahoituksen. Osamaksukaupan rahoituksessa mlTje
siirtea ostajalta olevat saamisensa rahoitusyhtion rahoitettavaksi, saaden siten heti
maksun kaupasta. Tiiimlfrnnin rahoituksessa mlyja rahoittaa kauppaansa tilisaamisistaan. Myyj an pikaleasing on rahoitusmuoto, jonka
myyja voi tehda rahoitus yhriijn kanssa.Tdssii tapauksessa myyja voi tarjota omille
asiakkailleen leasingrahoitusta, menettely tiissri onkin
vaivattomanpaa kuin suorassa leasingissa. Maksuaikarahoitus, luottosuhderahoitus
ja myyjiin rahoituslimiitti,
paaperiaate on naissa suunnilleen sama. Neissa on yhdisletly laskusaamistenja ostolaskujen rahoituksen ominai-
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suudet. Luottokorttirahoitus
on tililuottoa joko liikekohtaisella-, liikeketjun tai yleisella
kortilla. Tiimd rahoitusmuoto
on ainoa, jossa mlyjella ei ole
suoranaista vastuuta, mikali
on toiminut kortin vastaanotlaessaan ohjeiden mukaisesu. Tama rahoitusmuoto on
yleisesti keiytdssiimyds kuluttajilla.

SAATAVAN
OIKEA
KASITTELY
Rahoitusyhtidn saatavan tai
rahoitusmuodon kiisittely
reskontrissa ja kirjanpidossa
tapahtuu aina rahoi Lusyhri6n
ehtojen ja kirjanpitolain mukaisina. Siten saatavan oikca
kiisittely helpottaa luotonvalvojan tydta. Rahoitusyhtidn
mydntamien rahoitusmuotojen tietaminen ja erojen ]anmartaminen on ensiarvoisen
teirkeZiziluotonvalvoi alle.

LOPUKSI
Lukija varmaankin loivoi yksityiskohtaisempaa selvitysta
eri rahoitusmuotojen luotonottajalle olevista vastuista. En
tietoisesti ottanut niihin kantaa, koska rahoitusmuotoja on
tosiaan pauon ja niiden vastuiden selvittaminen ndin lehden viilityksella ei ole jarkevAii. Luotonvalvojan kannattaa kuitenkin itse hankkia lisetietoa eri rahoitusmuodoista
ja niiden eroista. Kirjanpidolliset ja verotukselliset vastuutkin selviavat usein jo rahoitusmuodon esittelystii. Rahoitusyhtididen palvelujen monimuotoisuus onkin varteenoteI tava vaihtoehto rahoitukselle.

YHTEENVETO
Yhteenvetona kolmen artikkelin sarjasta voidaankin todeta, etta luotonvalvojan tyd on
kiihkeiirytmistd. ammatt itaitoa- ja paineensietokykyA vaativaa.jatkuvaa itsense kouluttamista ja halua uudistua aiati muuttuvassa yhteiskunnassa. Sisaisista tekijciistii nousee
ensimmeiseksimieleen)Tiryksen eri osastojen yhteistyd.
Ulkoisia tekijoita ovat mm.
asiakkaan muuttuvat tilanteet, niiden oikea analysointi
ja toteuretuttoimenpiteer.yhteiskunnassa tapahtuvat
muutokset sekii tyomenetelmien ja tekniikan huima kehitys. Uskon, ettii kiisitellyt
asiat antavat k2iytAnnontyokaluja paivitteiseen kiiyttridn.
Toivotan kaikille artikkelia
seuranneille ty6n ja onnistumisen iloa ja voimia uudistua
muuttuvassa yhteiskunnassa.
Margit Ansamaa

I

Luottomiehet-Kreditmflnnen
ry:n ylimflflrdinen
jisenkokous

Teksti: Minna Ruotsalainen
Kuvat: Kai Palm6n

Ko kouks en puheeftj ohtaj a luoLtutti
H.rnnLt TolJryIdIIe pienen muiston
mielenkiintoisesta esitelmastci.

Luottomiehet-Kreditmdnnen
ry:n ylimZiiir2iinen jasenkokous Radisson SAS-hotelllssa
4.9. f 996 sai liikkeelle vain
kourallisen aktiivisia luottomiehia, vaikka palvan seminaariaihe olikin erlttain ajankohtainen ja kiinnostava.
Hannu Tiiyryle oikeusministeriiista oli tullut vieraaksemme luennoimaan ulosoton
muutoksista j a nykyniikymiste. Viime Luottolinkissa 01Iu t Timo Meen arl ikkeli sai
s i t e n t a y d e n n y s t ae r i n o m a i .
sesti (Luottolinkki 3/96 s. l4I 6). Kokouksen puheenjohtajan Jyrki Pekkalan todettua
k o k o u k s e nl a i l l i s e k sjia p e e
tdsvaltaiseksi sekEi luettua
uusien jdsenten nimet peastiin ripeasti nauttimaan illan
tietoiskusta.
Ulosottolain uudistus orr
myds osa valtion palkallishallinnon uudistusta, josta seuraa siten organisatorisia muutoksia. UlosotonhaltUa-instituutio on tarkoitus lakkauttaa. sen tilalle on suunniteltu
oikeusmlnisterion alaista paikallishallinroa. Kaytennossa
leme tarkoiitaa,etta 90;sta
18

kihlakunnasta (+ Ahvenanmaa) seka 69:sta ulosottopiirista (+ Ahvenanmaa) muod o s r e t a a n 7 O u l o s o lt o p i i r i e .
Yhdessa ulosotlopii rissa voi
olla useita toimipisteita. Ulosottopiirien toiminnasta vastaavat tyohdnsa paatoimisesti sitoutuneet ulosottomiehet.
Luotottajan kannalta on kd.y
tanniissa samantekevaa, onko
ulosottopiirina kihlakunnanv i r a s t o n u l o s o t t o - o s a s t ov a i
ulosottovirasto vai nimismiespiirl.
Jotta uusi paikallishallinto
toimisi sujuvasti, tietotekniikkaa on kehitetty vastaamaan
uuden organisaation tarpeita.

Tiedonkululla on oleellisen
tarkea merkitys varsinkin, jos
suunitelma ulosottomiesten
toimivallan ulottamisesta
koko maata kattavaksi toteutuu.
Ulosoton menettelypuolen
uudistuksista virisi vilkas
mielipiteiden vaihto luennoitsUanja kuuntelijoiden kesken.
Monella oli omakohtaisia ko
kemuksia nykyisestd ulosotto k2iytanniista ja tietoa tulevas
ta haluttiin innokkaasti vertailla niihin. Hannu Toyryld
kertoi ns. its eoikaisume ka nismista (ulosollomiesvoi oika ista virheellisen loimenpiteen), taytantoonpanoriita-

Harualukuiften mutta asiastct kiinnostunut Alekij keskittAi esitelmaidn, josta nitti
mielipiteitd |ieIA pdiu.illispdv.t issrikin

osoituksesta (edellytyksenii
on. etta vziittamen tueksi esireraan todennak6isia perustei_
r al . \ ' a l i t u s m e n e I t e l y s{tkAar a _
juioikeuksiin 3 viikon kulues_
sa toimenpiteen tekemisesta
raj tiedonsaa
nnistar,siv"ullisen
asemasta ja takaisinsaanti,
rakavarikonmahdollisuudes_
ta. Suurin osa asioista on
Jo
lain valmistelussa mukana,
osa vield tarkentavan keskus_
telun alaista. Joka tapaukses_
sa hallituksen esitys ulosotto_
laln muuttamisestaon tarkol_
tus antaa eduskunnalle 1.12.
1996. Kuten kokouksen pu_
heenjohtaja Jyrki pekkala to_
tesi, olisi hienoa, jos saislm_
me Hannu Tdyrylan keviizillii
kertomaan lisaa ulosoton ti_
lasta, kun kokemuksia on al_
kanut karttua.
Tuhdinja kiinnosravantie_
topaketin jalkeen olikln sitten
pziivallisen
ja anloisten pdFA_
keskusteluien ruoro. Jdlleen
oli yksi tapaaminenohirse:tie_
toa karttunut ja mielipiteita
vaihdettu.
Ensi kerralla sindkin orer
mukana, eikci vain?

PAII(ALLISI{ALLINTO

1. 12. 1996

90 KIHLAKUNTAA AHVENANMAA
69 ULOSOTTOpITRIA+
AHVENANMAA
= 7O ULOSOTTOPIIRIA,JOISTA
13 ULOSOTTOVIRASTOA
I MAAKUNNANVOUDINVIRASTO
49 KIHLAKUNNANVIRASTON
ULOSOTTO-OSASTOA
7 NIMISMIESPIIRIA
2 1 KIHLAKUNNAN ULOSOTTOASIAT HOIDETAAN KBSKITETYSTI
TOISESTA KIHLAKUNNASTA
ULOSOTTOPIIRISSAVOI OLLA
USEITA TOIMIPISTEITA
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FECMA[il

4WISlrclr
'

Mortut ffiAei

FEDERATION
EUROPEENNEDES
ASSOCIATIONS
DE CREDIT
MANAGEMENT
Association sans
but Lucratif

tr:r I I .rnd 1,1March 1996Brus--- 1\itnessedthe bilth of the
r r.:\ tirst pan-Europeancredit
::-.r1,:{enent event, FECMA'96.
The
..\ (ni had severalobiectives:
I :.' allow credit managers
:hr.rughoutEurope to meet the
*.r\ ice companies from their
..,rn and othercountdes.
l:(1 giYe the servicecompanies
:r.rm eachcountry the oppoftu:rit! to get to know potential
.lientslrom othercountries.

qualitiesasa speaker,asbecauseof
the topic being discussed.Brian
Clarke of the FCIB brilliantly
sharedwith us his experiencesof
I :.r inform creditmanagersabout
export credit, lvhile 'Women and
:he practicesand laws in forcein
Finance'describedthe new prod:heir clebtols'countdes.
ucts availablefrom credit insurers
and factors. The EuropeanComI r.r encouragedialogre between
mission,representedbv DG XXIII,
creciil managers in different
came to tell us about the actions
aountries,and betwecnnational
iredit maiagementassociations. they had initiatedto help ar|estthe
scourgeof latepaymcnt.Mr Gue ,,
',\ith
these objectives in mind,
Professor at LyoIL and Maitre
r..rut J0 companiestook stands
Radtke, lawyer at Munich and at
(i:her near those of their national
Lyon, describedhon' the applica.r:sociatiorlsor near the FECMA
tion of retention of title vaded
-:.rnd,dependingon whetherthey
acrossEurope,while Mr Nicod, a
r' .re multinational or national in
Parisianbailiff, comparedpayment
aiaracter.
behaviouracrossthe public sectoi.
Thereis not enough spacein this
\mong the 690visitorsar-rdconfernewsletter
to mention all of the
('ncedelegateswe had the pleasure
excellentconferencesessions- but
io greet (apart from thosefrom parthanks are due to all thosepresenlr.ipatint countries)a visitor from
ters who gave so Ireely of their time
:he Republicof Slovakia,one from
and expertise.
Hungary a number from Germany,
i\\ iizerlan4 Austria, and several
A directoryof credit-related
seNice
\mericans,oneoI whom promised
providersin 23 Europeancoutltries
:.r rehrm as an exhibitor
was distdbutedfreeto delegates
by
the organisers,Club Expo. It includThe 16 conferenceworkshop sesed, amongother things, leading artiiions attractedmore than 200interclesprovided by FECMA member
estedparticiparlts.The ten sessior-s
associations
aboutthe tradingenvi
provided by the national credit
ronment in eachcounhy.
managementassociations(ie, the
nrembersassociationsof FECMA)
UnJortunately,the conferencesesaimedto explainhow to assess
ar1d sions were so popular that they
controlrisksin eachcountry Under
attractedquite a few of the visitors
this heading,the sessiongiven by
away from the exhibition stands.
iormer FECMA Treasurer,Colin
This was a pity and next time we
Hingston, on techniques of
will aim to strike a better balance
analysing B tish balance sheets between the conferencesessions
achievedgreat success- as much
and providing time to visit the
becauseof Colin's humour and
exhibition. The social eventswere a

a Association
Belge
deCredit
'tl DnnskKreditchef
Forening
definitesuccess.
350
people crowded
into the cocktail
parry generously sponsored by
CO.FACE, and more than 135
attended the Gala Dinner at the
Mus6ede la BandeDessin6e.

., Luottomiehet
Kreditmnnnen
ry
(Finland)

One of the most positiveaspectsof
the event was the closerrelationships developed between the
FECMA member associations.At
the pre lunch aperitif provided at
the FrenchAssociation'sstand,all
the FECN4-A
representatives
present
agreedto co-operatemore closely
in the areasof education,training
and publications,and to exchange
views wherever possible.

a lrish Institute
of Credit
Mfinagement

As the first in what we hopewillbe
a continuing sedet the event naturally had some flaws which we
must seekto avoid next time. Nev'96
ertheless,FECMA was certainly a
successoverall and the FECMA
Councilhas decidedunanimously
to rur a similar event in the future.
I would like to take this opportunity to thank all thosewho helped me
to organise this Conferenceand
Exhibition; all the FECMA member
associationsand their representatives; all those who made the effort
to come ftom all comers o{ Europe,
er.enfrom the Middle East;all the
exhibitors,all ol whom I hope will
refum next time; and their speakers,
In the next newslettel I shall be in a
position to descdbe to you the
broad outline of the next such
event and I hope that you will all
respondand sendme your suggesAnne LeieuneS

. Association
FranEaise
des
Crddit Matagers

a lsraeliInstit te
o;fCredit
Management
) Associazione
Credit Mq agers
Italil
I Nederlandse
Verexigingaoor
Cretlit
Mallagefient

i Norsk
Kredittfor n
a Asociacioll
GerentesCredito
(Spain)
a hlstituteof Credit
Mdnagenent(UK)
Prod.uced
by
theSecretqfiat
The WaterMill,
StationRoad,
SouthLffinham,
Oakham,
Leicestefshire
LE15SNB
UnitedKingdom
TeI:01780721888
Far 0'1780721333

DebtNlnnnsement
gry
infurstrin"
time the claim is registeredin our
data bank and will be noted in all
credit reports issued aboui this
debtor.
For small claims up to ATS5,000a
seconddemandletterwill be sent
automaticall,v
after 10 days.
All claimsover ATS5,000are presentedto the collectorafter 10 days
for further action.The next possible
stcpsare:
Tllc Pttlai s Bel'oederc,

ntroduction
The gelreral payment Lerms

agreedupon in Austda are30 dal's.
Naturalll' that can varl' depencling
on the line of business.
Larger companies ha\'e a structured debt managemcnt systcm
r'r'hich includes customer evalua
tion, setting of credit limits and
constant surveillance of the risk.
Verl' often they also have their risks
covcred by credit insurance.
Small companies are not that u.e11organised. Their emphasis is put
inlo sales in the first place and
often they {orgct to rcvicu'their
receivables. Once they get rour-rd to
doing so it can often be ioo late.
Sornetines thev are hesitant about
taking actior against their customcrs becausctheJ'are afraid that
they l'ili lose them. Here there is a
great need for education and training of people in order to make
them aware of the problem. lf they
fail to colleci iheir outstanding
accounts then their own existence
is endangered.
Usually a companv will send at
least tu'o reminder letters to a customet sometimes even more. After
that, a decisioll is taken as to what
should happen next. Most of the
tine companies preier to use a
collection agency rather than a
lawyer.
Approximaiely 400,000 to 500,000
collection cases a vear are handled
b,v collection agencies.

collection
ffl reJeg4l
pfocequres
I

When KSV is ir-stmcted to collect a
debt, first of all a I^/ritten demand
letter is sent to the debtor the day
the claim is received and a letter of
acknowiedgement is sent to the {or
u'arder (or claimant). At the same

I
I
I
I
I

telephonecollection
personalcollection
poslal paymentdcmands
debtor search(tracingservice)
petition for bankruptcyif applicable (only creditors' protection
agenciesare allowed to takc this
action).

the resultsof which canbe:
I
I
I
I

pa1'mentin fu]1
partial payment
paymentplan in instalments
settlementproposal if the claim
is disputed.

After 4 to 6 weeks a report on the
results of our ellorts will be sent
to the forwarding office together
with a recommendationon future
action.

nterest
The statutoiy interestrate isl
5olo for con-mercial debtors
4% {or non-conmercial
debtors (private persons)
6% for dishonoured cheques
and bills of exchange
(draft)

Besides the percentages quoted
above, a creditor is entitled to ask
Ior that percentage which was
afjreedupon contractuallywith the
debtor. In general,the contractual
interestis higher than the statutory
interest rate (usually 10 to 13%).
Even without a contractualagreement a creditor can ask for a higher percentageof interest raie than
the statutory interest if he can
prove that he himself had to take
out a bank loan for the time the
debt \-as outstanding and the
amount of the debt. Usually banks
provide creditors with the necessary contirmation.

ollection
charees
ta
AI
A.cordlng to a dlcrt r' 1..
I
Minisier of Econonic -\fl.: -which came into effect on 2; \i:1996, collection costs c.in r'
charged to the debtor in::
amounts stated in ihis de...
Although this legal reguiation iunderlined the importance ()i, .-'
profession, we will have t. '.
how the courts will act in::'
future on awarding thesc char:,.
to collection agencies.Up to :r.
the besi way of obtaining r.::bursement for collection ch.r::, was where the client and cush)n_.had agreed this in the generaLt,':'
ditions.

tatuteof limitations
The statute of limitations .:

Austria is g;enerally3 years ;, :
goodssold and servicesrencler.,:
from the date u'hen payment:due. Legal proceedings m,.r-:
be instigated within that tim.
period, otherwise the debl,:
can object and ihe case uill b.
rejected by the court. Person.:
loans gianted by banks hai e .:
statuteof limiiation of 30 r.e:rrbut the interest chargesaccru,'.r
are barred by the statuteof limit.l
tion after 3 years.
Claims for which a title has bee:obtained in court are barred br' .:
statuteof limitationsfor 30 vears
If theseclaims are against pri!atr
debtors or sole proprietorsthr'\
can be pursued in post-legalcol
lection for 30 years.The succes.
rateis about10%.

eneralconditions
It is usual brrsinesspractrce
to agree on general busilress
terms between trading partners.
The only restrictions are wherc
the terms of the contract arc
contraryto the provisionsof Aus
trian law or public policy. If the
creditor wishesto enforcecontractual conditions (eg, terms of war
ranty, period of complaints,
default interest, pre legal collection costs, court of iudsdiction,
agreementon court of arbitration,
etc) he must prove that theseconditions were actuall)' agreed
upon. The best proof is a copy oi
the conditions signed by both
partles.

Iee"l col.[ection
lpllceedrngs
(b,1
..x1!'rs .rre authorized to
a;r' .l-rrms against debtors in
tt
.EG-'l \ t.,\\'er ol attorneY has to
lr r:i:t.j br the claimant befole
,aFc. r.::!Jn can be instigated bY
The attorney needs
Gr :*,"r.
of the ciaim as
.:.
r-.i:ientation
t:
F"1'.
I - iir: :r,rnr contiact if available
l::.:..idelivery
a_-r. r.r:
! -:r:c:r:.:1i oi account
a :Y..1 .l:1i aorresPondence if
- : .- t : . : r l e .
1:.

.:-:::1 legal procedures are:

rfrit (foi claims uP to
l:':::::ng
\ - : iJtl,000) (Mtfi rtlate)
i..r PaYment of invoice
l--:::
, :,:i"tnklage)
a --::: i(rr payment of cheque or
i:-r:: S.rc.k oi Wechselklage)
-: 'rr.. is no disPute from the
i. .:.... iudgment is passedwithin
I ::-.'rths and will be forwarded
' ::t b:riliff for execution. If the
i:::.rr oPPoses,the case goes to
': .i. The duration oI the Process
-.l::ot be specified.
l:.:., are three instances a case
. -r:' :tr through, depending on the
..... ..i the ciaim:
1 !.rrLnt\i lederal or District
:.rrrt (Bclzilks, Landes or
I i'r'.leral or District court as
:ppellate couit against County
decision. APPellatc
,.urt
(Oberlillclesgerichf)
Clrurt
rgainst Federal or District
.L)urt decision
i lligh Court of Justice (Oberster
Ctticlrtshofl if the claim is
al.ove AIS 50000.

ance a judgment has been ob:.rined,there are two usual ways
:,. le\ry execution:
I in-rpoundson grounds and
moveables
I impounds on salariesand
\fages.
If executionis taken againsta Pnraie person, it is of the utmost
importanceto know his or her
date of birth. This is a vital crited.rn for identification. It is then
possible to inquire at the Social
SecudtyInsurancerecordsto find
anv possible employel. The writ
l ill then be servedto the emPloyer u'ho is obliged to submit the
distrainablepart of the debtor's
income.

and
lil ankruptcv
lll settlethefit

I
The requestto startinsolvencyProceedings can be initiated by the
debtoris well asby the creditor i{
the debtor admits to (i) having liabiliiies which exceed his or her
assetsand (ii) being unableto fulfiI
his or her obligations towards
creditors.
The most commoninsolvencYProceedingsare:
I Preliminaryproceedings
(Vorcerfafuen)
I SettlementProceedings
(Ausgleich)
I Banlcuptcyproceedings
(KonktLrs)
I Compulsorysettlement
(Zuollgsalsglc
ich)

following additional informatlon
has to be provided:
I number of employees
I the necessarY reorganization
measures, especiallY firancing.
I the intention to continue the
operation of the comPanY
I the exact stahls of assets
balance sheet
I a preliminary
showing assets and liabilities
$'ith the exact due dates
I a complete list of creditors to be
notified.
Executive titles that have been
obtained in the last 60 days Pdor to
opening of the procedures become
invalid.

A ballot is taken at a hearing
u'herebv a qualified rnajority has
to be in favour of tl-reapplication
(this means the maioriq/ of
claimants present or rePresenteo
by a creditors' Proteciioll agency,
as well as the najoritY of thc total
be
aPPlied
capital rcpresenied in the ProThis procedurecanonly
3/r of the
ceedings, which means
for by the debtor. The maximum
,lurationcanbe 8 weeks.Thedebtor total amount of all claims that are
has to produce a reorganisation eligible for the ballot). lf the appliplan which will be analysedby the cation is accepted, the debtoi is
respeciiveparties(receiver,adviso- relieved of the rest of his debts
whether it is realizable and can continue oPerating his
ry cour-tci)),
business. If the settlement aPplior not.
cation is denied in court, bankThe question of reorganization ruptcy proceedings have to be

and continuation of a comPanyis
discusseddudng a court hearing
by the participating parties.There
is no ballot and thereforedifferent
agreements between the debtor
and his creditors can be made
This makes it difficult to tieat all
creditorsequitably.If the reorganization is successful,the proceedings will be stopped, otherwise
bankruptcy proceedings will be
opened.
Preliminary proceeding is a Procedurethat is used very rarelY.

lf the debtor applies for settlement proceedints of his comPanY,
the application has to include the
following:
I the settlement proposal (minimum quota 40%)payablein 2
years
I a declarationthat no Prohibitive grounds could be apPlied
(eg, debtor not found or lolmer
insolvency proceedings within
the past 5 years)
I a statementof how the necessary financial means for fulfiling the settlement will be
raised.
When the debtor is a companythe

initiated.

Bankruptcy is a Proceedingwhich
is governed by a sPecial law,
whereby the total assets of the
debtor are \,\'ithdrawn trom
his disposition and an official
receivei is appointed. In the
course of the action these assets
will be sold off and the Procceds
will be distributed to the creditors
who u'ill get a certain quota of
their legistered debt, eg 10%.The
usual quotas run between 3 to
10%.The con.rpanYusually stoPs
oPeraung.

Just as a settlement Proceeding
can end up in a bankruPtcY Proceeding, it can happen that a
bankruptcy proceeding ends uP
in a compulsory settlement.ln the
course of a bankruPtcY Proceeding, a debtor can offer his creditors at least 20% payable in 2
years. If that is the case,and the
creditors consentto this comPulsory settlement, then the subsequent pioceedings are similar to
those of the settlement Proceedings.
S

I
I

origrnally in 1990, is continuously
reviewedard updated.

Education
mBeleium
Credit ement
knowing where to find and evaluate
all the information necessary for
making credit decisions. Taking
credit decisionsinevitably involves
an appreciation of the customer's
solvency.For that purpose,financial
analysis is an essentialbasic tool.
Knowing how to reada balancesheet
is essentialin ascertainingthe heald1of
a customer'sbusiness.The calculation
of ciedit limits, integrating into the
dynamics of receivablesnot only the
balancesheetdatabut alsomoresubjective financialinformatioruis vital
for determiningthe quality of a business partner This combination of
knowledge and skills is developed
through exercisesand real lile case
studies.

\AA:*r"x;:;
existsin Belgium to help
improve business performance?

Heidelind
Degueldre
outlinesthe
prooisio
of uedit
m6naSemeflt
educetiotx
in Belgium

Contributions
for
tlle nextedition
of theFECMA
Neuslettershould
besentby
31 December
1996
to theFECMA
Secrctariat
at:
TheWaterMiIl,
StationRold,
SouthLuffenham,
Oakham,
Leicestershire
LE158NB
UniterlKingdom

The delicateeconomicclimate,in a time oI constant
and rapid change,the loss
of inJormationon business
customers,the lengthening
delays in payment, the
increasein companylailures and other
day-to-day credit problems - all these
mean that the profession and the
expertiseof the credit nanager have
made every enlightened business
aware of the dangers that arise
through the neglect of the debtors
ledger.hr order to maxirniseprofitable
sales,credit managersmust be experts
in the domain and must perfecttheir
qualificatioru by continuous development.

Sincethe introduction of the course
in 1990, the Association Belge de
Credit hasbecomeincreasinglyconvinced of the need for university
coursesin credit management.As
Professorof Economicsat the Haute
EcoleFranciscolerrer, I was only too
aware of the absenceof ary scientific
coursesin credit managementin the
Belgian higher education system,
and of the ignoranceof the students
of creditmanagementasa discipline.
In 1993, the Association Belge de
Credit submitted a comprehensive
documentto the authoritiesin Brussels. Ylnstitut Cooremans (which
has sincebeeninvolved in a merger
to becomethe Haute EcoleFrancisco
Ferrer)was inspiredby the proposition and introduced a number of
ne\d options linked to credit management.This has led to the introduction of among others,a 30 hour
module entitled "Preventative risk
management in accounts receivable".This is a filst in Belgium!

The secondmodule "Export Credit
Managementand Credit Insurance"is
of 24 hours' duration.It concentrates
on the difficulties of intemational
tradewherethe risk o{ dealingwith a
foreign counhy is added to the comWith the aim of supporting the profes- mercial risk. Topics covered in this Through such study at university
sion oI the credit manageralong this module include: evaluating a cus- level, studentswho are potential mandi{ficult route, the AssociationBelge tomer's solvency;finding adequate agers or directors of companies are
de Credit has, sinceits formation in sourcesof inJormation;understanding made aware of, and informed about,
1978,placedemphasison providing the particularitiesand customsof eadr the necessity of risk assessmentand
inJormationand facilitating the devel- different coulrhy; insuralrcecover;col- credit management. As Professor of
opment of relationshipsbetweencrcd- lections;credit documentationicredit Economicsand of the Credit Manageit professionals.This was helped guarantees;
the role of creditinsurers ment course,and also Head of the
furtherin 1990by the creationof LIn- (pdvate and public); export finance; training course,ii is possiblefor me to
direct studentsthrough the stageso{
stitut de Gestiondu Credit (IGC)and and cuiiencyissues.
settingup a businessand to put them,
its armual programme of intensive
"TreasuryManage- if they so wish, in contactwith the real
modular coursestailoredspecifically The third module,
ment", lasts24 hours. One aspectis world of credit maragement through
to the needsof the credit manager.
concemedwith cashmanagementand membersof the BelgianAssociation.It
The coursesare availableto all man- describesall the toolsin the armoury is also down to me to guide them
agersand directorswith prolessional of the corporatetreasurer In additiory through their studies,the researchor
experiencein the areaof receivables, the nodule coversup-to-datecom- their theses- all of which lead to a betwhether in finance,credit manage- mentarieson the proposedintroduc- ter alrd more scientific understanding
ment salesor accounts,or to persons tion of a singlecurrenry,and the likely of credit management.
with a university qualification or consequences
for businesses.
It also
equivalent.At the end of eachmodule, includes an analysiso{ the various Thesetwo tlpes of courseare complethe participants have the chance to methodsof collectionand payment, mentaryand not in competition.That
take examinations.In order to obtain a raising finance,sourcesof information offeredby the IGC is a short course,
certificatg the studentsrnust achievea treasury managementatld budget designedto encapsulate
the essential
passrate of 60%in all chorn subjects. forecasting.
knowledge and piactical skills
required by today's credit manager at
Four modular ophons, complemen- The fourth module, "Law", takes24
a paceacceptable
to the demandsof
tary in content,are offeredby the IGC. houn. The ernphasishere is on the
the workplace.The other is a long
This broad-basedbut complexrange legal aspectsof hade credit managecourse,where the contentis studied in
of technical subjectsis studied by ment. From the point of view of the
a more acadernicway,by essays,surmeansof practicalexercises
and case law the module coversin detail the
veys, scientific research,and is taught
studies,basedon real life situations.
various financial instruments for payas a traditional urdergraduate course.
ment of debts, their uses and their
Together, through the diversity of
The first module, entitled "Financial
implications. Other topics include
Analysis and ReceivablesManagethose they attract and the different
bad<ers'resporsibilities,lending rates,
ment", takes40 hours.This includes:
teachingmethods, thesecoursesconmethods of payment,bank guaranorganising and managing a departtribute without question to the
tees,terms and conditions,disputes,
ment; settingfinancialtargets;deterimproved knowledgeof credit manpaymentdelays,intereston latepaymining the portfolio of credit
agement.They alsoarousein dJmamic
ment, penalty clauses,the seizureof
management responsibilities within
individuals a vital interest in wellgoodt and rctention of title.
the coryoratestrategyof the company;
inlormed and professionalcredit mandefining intemal systems;establishing This is only a very briel description agement- and this in turn guarantees
pdodties; communicating with com- of the contentofIGC's four modules. the improved performanceo{ busimercial and financial services;and The syllabug which was introduced nessesgenerally.
S

IruSI ITIAAIGARI
MULLISTAA
KIINTEISTOPANTTAUKSEN
aa

Vuonna 7997 uoimao:n tuleoassa maako.aresso on
scirinndkset kiinteistiin kaupasta ja murrsta
luottutuksesta, lainhuudosta ja kiinteistiiiin kohdistuaien oikeuksien kirjaamisesta sekii
kiinteistdpanttioikeudesto.
Uudella la;illa koraatarrn uuoden 7734 loin mo,o'ko,ori, kiinnitgsasetus
ouodelttr 78 6 a ja lo;inhuuda'tuslaki ouodelta 79 3 O
sekii nseitq. lo,inhuudafus ja kiinnitgsmenettelgii
koskeoia sridnndksici. Mgiis ulosottolainsiiiidiintiiiin
tulee muutoksio.
Varatoimitusjohtaja
TtDo MiiLi.
Parimtstoirnisto
Contant Oy

Uudessa jii{estelmasse erotetaan kiinnityksen hakeminen
kiinteistdn panttauksesta.
joka tapahtuu panttikirjan
hallinnan luovuttamisella.
Kiinnitysta ei enea haeta velkakirjaan vaan vakuus asiakirjana keytetaan kirjaamisviranomaisen antamaa pa[ttikirJaa. Panttioikeutta ei !'ielii merkitse panttikirjan hallinta, vaan sen edellytyksena
on, etta panttaus on tapahtunut todellisen saamisen vakuudeksi. Saaminen osoitetaan keerevelkakirj alla tai
muulla asiakirjalla.
Panttiki{aa ei sidota tiett1ryn velkasuhteeseen, vaan
kiintelstdn omistaia voi hakea

26

kiinnityks en ja panttikirjan jo
ennen lainanottoa. Panttiki4a
palautuu kiinteistdn omistajalle saamisen tultua maksetuksi, ja han voi kayttaa sita
uudelleen vakuutena taryitsematta ryhtya uuteen kiinnittdmismenettel)'Jm. Vaikka lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri on
julkinen, tiedot saatavan perusteesta seke luoton ehdoista ja maaraste jeevat luotonantajan ja velallisen keskeiseksi.
Panttikirja ei ole velkaki{a
eivatka velkakirjalain sddnnijkset muun muassa juoksevista velkakirjoista nain ollen
sovellu. PanttikiJj an hallinta ei
mydskaan luo olettamaa oikeudesta mazirate sen keytiistzi, koska kyseesse ei ole arvopaperi. Pelkan pantl"ikirjan
perusteella ei voida velkoa
mita:in kiinteistdnomistaj alta.

Panttioikeuden
kohde
Kiinnitys voidaan vahvistaa
kiinteisttiihin, jotka voidaan
lainhuudattaa. Nain esimer-

kiksi yleiset alueet ja valtion
metsamaat ovat kiinnityskelvottomia. KiinteistiijeE ja
niiden mdirdosiea lisaksi
kiinnitys voidaan vahvistaa
myds kiinteistdste luovutettuun erottamattomaan mddrAalaan. Miiiiriialaan liittyvat
€pevarmuustekij iit kuten se,
voidaanko slita muodostaa
r a k e n t a m i s k e l p o is t a k i i n teist6a, jaavat vakuuden vastaanottajan arvioitavik si.
Kilntelstdn omistaja ei voi
k nnittae osla omistamastaan
kiinteistdsta.
Maa- ja metsataloutta tai
muuta elinke inoto imint aa
harj oitetaan usein monen eri
kiinteistdn alueella, jotka
muodostavat yhdessii arvokkaamman kokonaisuuden
kuin mukana olevat yksitteiset tilat erikseen. Jotta kiinteistdjen koko vakuusawo voidaan hy6d1'ntiiii, pysly samalle omistajalle kuuluvien kiintelstaijcn yhtelsklinnitys
edelleenmahdollisena. Nykyisin yhteiskiinnitettyjen kiinteistdj en pakkotiiytiintddnpanossa on huomattavia ongelmia. Uuden laln mukaan kilnteistdnomistaj a voi valita
kiinteistdj ense kiinnittamisen yhdessZi taikka erillisina.
Yhteiskiinnityksen jiilkeen ne
muodostavat vakuutena yhden kokonalsuuden. Kiinteist6ihin ei voi kohdistua seka
yhteis- etta erilliskiinnityksie
niin kauan kuin ne kuuluvat
yhdelle omistajalle.
Yhteiskiinnitys
syntyy
myds, kun pantatusta kilnteisttista luovutetaan mearaala, tai kun siita muodostetaan useita kiinteistiije. Panttioikeus kohdistuu tiilldin yhtalaisesti kaikkiin kiinteisttiihin. Ongelmaksi muodostuu,
miten mearaalan tal siita
muodoste tun lohkokiinteistcin
omistajaa suojataan s te, ettei vierasta velkaa perita he-

D€n omaisuudestaan. Lalssa
('rkin saann6s menettelysta,
Jolla yhteiskiinnitys voidaan
hakemuksesta purkaa. Ellei
purkamista voida tai osata
tehde, on laissa saanndkset
hlnteistdj en keskinaisen vastuun maiheamisesta niin, etta
ulosotossa on noudatettava
tleftya kiinteistdjen m)').n l-ij2ir-

J€stysta.

Laitosklinaltyksen
kiiyttdalaan ei tule muutoksia.
Vuokramiehelle kuuluvat rakennukset ja lrrokraoikeus on
voitu jo pitkeain kiinnittae ja
pantata kiintean omaisuuden
tapaan. Edellltyksena on, ette
ki4attu vuokraoikeus tai muu
kayttdoikeus on vapaasti siirrettavissaja alueella on tai sille voidaan rakentaa oikeudenhaltij alle kuuluvia rakennuksla. Muut toisen kiinteisttiiin
kohdistuvat oikeudet voivat
kuu lua yrityskiinnityksen piiriin.

Kiinnityksen
hakeminen
Kiinnitysta voi hakea vain
kiinnitetteven kiinteistdn tai
mearaalan omistaja taikka
vuokraoikeuden haltija. Hakijalla tulee olla lainhuuto
kiinteistddn. Nykyisen kiinnityssuostumuksen
korvaa
omistaj an alle'Kxl-oittama kiinnityshakemus. Velkoja ei voi
hakea kiinnitysta, mutta
omistaja voi hakemuksessaan
sitovasti meerete, etta panttikirja on annettava suoraan
velkojalle. Nain mahdollistetaan luoton myonteminen jo
ennen panttikirj an valmistamista.
Kilnnltys vahvistetaan hakemuksessa olevan rahamaaren suuruisena. Korkotai perim isku I ulausekkeita ei enea
tunneta, vaan kiinnitys on
miiiiriiltiiiin kiintea ja osoittaa
sen summan, jonJ<avelkoja voi

enintaan saada etuoikeutena.
Korkolausekkeiden j a muiden
lisien puuttuminen on muistettava ottaa huomioon vakuuden riittavyytta arvioitaessa.
Hakemuksen kiisittelyssii
noudatetaan yleisia saanniiksia kirjaamisasioiden kasittelysta. Toimituskirjana annetaan panttlklrja, jonka sisaltdna on kiinnitetyn kohteen
tunnusten hsaksi vain kiinnityksen miiiirii Suomen rahassa sekd etusijan mearaeva hakemispdivii. Panttikirjaa vakuutena kiiytettiiessii tulee
etusUa tarkistaa lainhuuto- ja
kiinnitysrekisterista.
Kiinnitysten uudistamispakosta luovutaan. Kiinnitys
on voimassa, kunnes se kuoletetaan.
Leimaverolakiin valmistellaan muutoksia siirtymekauden aikana. Maksetut leimaverot on tarkoitus nykyiseen
tapaan merkita panttikirjaan,
jolloin ne voidaan hyddyntaa
myos mydhemmin luotoissa.

Panttioikeuden

perustaminen
Kiinnityksen hankkimalla
omistaja varaa mahdolllsuuden perustaa tietyllii etusijalla olevan panttioikeuden kiinteistodn. Panttioikeus syntly,
kun omistaja luovuttaa panttikirjan halllnnan velkojalle.
Oikeudella turvataan vain velkojan todellinen saamisen

maara.
Ainoastaan kiinteist6n
omistajalla on oikeus kayttee
panttiki{aa saamisen vakuutena. Omistaja voi kuitenkin
valtuuttaa aslamiehen tekemaan panttaussitoumuksen
ja luo!'uttamaan panttikirj an
velkojalle. Mddrdalan luovutuksen jdlkeen ei kiinteistttn
omistaja saa luo!.uttaa aikaisemmin vahvistettuihin kiin-

nityksiin perustuvia panttiki{oja uusien saamisten vakuudeksi tai lisate panttioikeuden mearaa. Kfnnitys ja
sita vastaava panttioikeus taytyy muuttaa vastaamaan
omistussuhteita.
Panttaussitoumus on edelleen
vapaamuotoinen, ja se voidaan merklta siihen velkakirjaan, jonka osoittamasta
saamisesta kiinteistd on panttina. Panttioikeus voidaan perustaa tavallisen velan vakuudeksi tai turvaamaan esimerkiksi takaussitoumusta, takuuta taikka urakkasopimuksen te)'ttamista. Kiiytiinnosse yleispanttaukset ovat
tavallisia, koska erityisesu yrityksen rahoituksessa on niiden puitteissa joustavampaa
kesitella vaihtelevaa lainatarvetta. Yleisvakuus voi olla
my<is kooste useasta vakuuskohteesta, kuten yrityskiinnitykseen sekii kiinteistojen ja
kulj etusviilineiden kiinnityksiin perustuvista vakuuksista. Syksyllii 1994 kauppakaaren 1O. lukuun tehtiin
muutos, jonka mukaan vieraasta velasta annetussa
yleispanttaussitoumuksessa
on yleensd maeriteltava vastuun yliiraja ja voimassaoloaika.
Sitova panttiolkeus s)ryrtyy
vasta kun panttikirja on luovutettu velkojan hallintaan.
Jillkipanttaus voidaan toteuttaa panttikirJ'an haltijalle tehdyin ilmoituksin. Panttikirjan
hallintaa eivdt korvaa lainhuuto- ja kiinnitysrekistertin
tehtavat merkinnet.
Velkoja ei voi luottaa siihen, etta panttikirj an haltua
olisi kiinteist6n omistaja tai
muutoin hallinnan perusteelIa oikeutettu miiiiriiiimiiiin
panttikirl'an keytdsta. Panttioikeuden saaja voi sen sijaan
luottaa siihen, etta lainhuutotiedot
ia kiinnitvsrekisterin
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kiinteiston omistajasta pitavat
paikkansa. Suojaa annetaan
vilpillomessa mielessdtoimineelle velkojalle.Vilpilroman
mielen suojaa ei voi koskaan
saada.jos tielo omistajanvaihd o k s e s t ao l i s i o l l u l s e l v i t e t
td vissa rekislerisraaikaisem
min kuin kuukautta ennen
panttikirjan luovuttamista.
Kiinteistdn uusi omistaja saa
suojaa uusia rasituksia vastaan jo aikaisemmin ilmolttamalla luo'"rrtuksesta velkoj alle
ja hakemaila lainhuutoa.

Panttioikeuden
toteuttaminen
Toisin kuin kateispantissa ei
velkojalla ole oikeutta itse realisoida kiinnityksen kohdetta
eika myyde panttikirjaa muuIoin kuin saamisia siirraessaan. Velkoja voi vaatia
panttioikeuden perusteella
eraantyneen saamisensa
m a k s e t t a v a k s i k i i n t e i sl o st a
sen omistajanvaihdoksesta
h u o l i m a [ | a . P a n l l i o i k e u sr o teutetaan kilnteiston ulosotossatai kun varojamuutoin
j aetaan viranomaisen toimesta kuten lunastuksessa. Velkojan on varoja nostaessaan
esitettava pantlikirjan lisAksi
todellisen saamisen osoittava
velkakirja tai muu saamistod i s le . P a n r l i k i r j a nm d d r e e n
a s l i e t u o i k e u s k o s k e e p e i e- i
oman liseksi eraantynytta
korkoa ja muita liitennaiskustannuksia. Velkojan oikeus
peria saatavansa vakuutuskorvauksesta tai ennenaikaisesti kiinreiston vaurioirumisen r,rroksi sail!'vat.
Panttikirjaa ei voida ulosmilata, vaan ulosmirtauskohdistuu aina kiinteistoon. Vel
koja ei voi saada etuoikeutta
ulosmittauksen perusteella.
Omistajan hallussa oleva
p a n t t i k i r j a e i t u o t a p a n il i o i -
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k e u t t a k i i n t e i s t 6 o ne i k a s i t e
huomioida pakkohuutokaupassa.
Ulosottolakia muutetaan
uuden maakaaren yhteydesse. KiinLeistiin ulosmiLtaukseeneivdt kuulu kiinl.eistaisla
aikaisemminluovutelut maeraalat. Panttisaamisen perimis e k s iv o i j o s k u so l l a v e l rt a m a
tdntai ulosmitata maaraala,
j o k a s i l l o in m y o s m y y d d d n
erikseen. \trteiskiinnitettyjen
kiinteistojen m]')'nti uudistuu.
Samalle omistajalle kuuluva
taloudellinen kokonaisuus
myydiiAn yhdessa ja eri omistajille kuuluvat kiinteistot
m a z i r a t y s s aj a r j e s l y k s e s s d
aina erikseen. Vaihtoehtoisia
tarjouksia joudutaan tekemiiiin nykyista harvemmin.
Jos omistaja ha luaa seilyttaai
j o n k i n k i i n t e i s r o ne s i m e r k i k si asumistaanvarlen, on kiinteistot myos tarjottava erikseen myytiiviiksi. Ulosmitatusta kiinteistosta voidaan
myydzi my<is maaraala, jos
tuomioistuin nain maaraa tai
kaikki asianosaiset siihen
suostuvat. Ulosottolakiin sirrtly myijs kiinteistdn pakkohuutokaupassa noudatettava
etuoikeusjarjestys.

on ilmoitettava kirjaamisYi
ranomaiselle rekisterimer
kinnan tekemista varten. trl
lei panttioikeutta ole kirjattu
yhden vuoden kuluessa saa
misen syntymisesta, se rauk e a a . K i r j a a m a t o n l a k i s a al e i n e np a n l l i o i k e u se i s i d o5i i ta tietamatontA kiinteiston
osrajaa.vain kirjarur panrrioikeudet otetaan huomioon
kiinteistdn pakkotaytantoonpanossa.

Miti tapahtuu
vanhoille
kiinnityksille?
Ennen 1. I . 1997 kiinnitetty
haltija- ja m6iirinniiisvelkakirja vastaa uudessa maakaaressa tarkoitettua panttikirjaa kiinnityksen mukaisen paaoman, kolmen r'.r-roden
koron ja perimiskulujen yht e e n l a s k e r t u u nm e €ri . i en . j a
siitren sovelletaan uuden maakaaren panl I ikirjaa koskevia
saannoksia. Jos kiinnitetty
velkakirja on annettu vakuudeksi ennen uuden maakaar e n v o i m a an t u l o a . p a n tt a u k sen sitomus ja panttioikeuden kohde meairaytyvalaikaisempien sdiinnijsten mukaiSESt1.

Lakisddteinen
panttioikeus
Kiinteistoon ei enee kohdistu
salaisia panttioikeuksia. Maksamattoman kauppahinnan
panttioikeus poistuu. Se voidaan korvata omistuksenpidiitysehdoin tai kiinnitykseen perustuvalla panttioikeudella. Yhdelliikaan saamistlypilla ei ole panttioikeutta kiinteistoon vain maakaaren
saannosten perusteella, vaan
panttioikeuden on perustuttava jonkin muun lain nimenomaiseen saennokseen.
Lakiseeteinen panttioikeus

Kiinnitetyn velkakirjan
haltijan on haettava kirjaamisviranomaisilta velkakirjansa vaihtamista panttikirjaksi siinZiajassa.jona kiinnitys on aikaisempien saannosten mukaan uudistettava,
muutoin kiinnitys raukeaa.
Kiinnitys muutetaan entisella
etusijallaan kiinnitet]'n velkakirjan paeoman suuruiseksi.
Panttiki4a on edelleen ilman
eri sitoumusta saamisen vakuutena.
Yhteiskiinnitetty
velkak i r j a v o i d a a nm u u r t a ap a n t t i .
kirjaksi vain, jos kiinnitys koskee samalle omistaialle tai sa-

D le omistajille yhte suurln
kuuluvia samaan
cuuksin
kuuluvia kllntromiopiiriin
kaikkia
samalla etuEtstdja,
olkeussijalla. Tallainen on
Llytiinniissii har!'inaista, silll kiinnitykset koskevat eri tilqa siten kuin ne on aikanaan
haettu. Kiinnityksenhaltijoi&n kannattaakin sopia siita,
cttii kiinnityks et laajennetaan
Lckemaan kaikkia kiinteistoJA samassa etuoikeusjerjestlrksessa. Jos sopimusta ei
raada aikaan, yhteiskiinnitys
Fetaan panttikirj aksi vaihtumtsen yhteydessa kiinteistdJcarkesken, jolloin vakuusarvo
saattaa heikentya olennaises-

u.

Jos kiinnitysten uudelleen
Jarjestamiseksi tai uusien
ldlnnitysten hakemiseksi on
tarpeen. etta kiinnitetyt velka-

kirj at vaihdetaan panttiklrjaksi samanaikaisesti tai
kiinnitys ten osoittamassa etuoikeusjaljestyksessa, kirjaamisviranomainen voi velvoittaa haltijan sakon uhalla hakemaan vaihtamista miiiiriiajassa. Panttioikeuden haltijat ja kiinteistdn omistajat voidaan myds kutsua kuultal'iksi. Joustavin menettely on se,
ette kiinnitysten jarjestamisasiassa p iiiistiiiin sovintoon.
Kun velkaki4 akiinnitykset
uudistetaan taman vuoden
puolella, ne ovat voimassa
kymmenen vuotta uudistamisesta lukien. Tiilldin on runsaasti aikaa sopeuttaa vakuustarve kaytettavissa oleviin vakuukslin.
Pankit ovat uusineet myds
asuntolainaan liitt]'vie haltUavelkakirjoja hyvissa ajoin en-

o Iemme erikoistuneet,
|,fd;l[:,"T

nen kiinnityksen vanhentumista, koska niiden vakuusarvo on suurempi. Kuluttajaasiamies onkin jo ennattiinyt
pitaa muuttamiskulujen perf
miste asiakkaalta sopimattomana. Haltij avelkakirj an
muuttamista panttiki{aksi ei
hanen mukaansa yleensa voida perustaa asiakkaasta syrrtyveen todelliseen riskin lisaantymiseen.

T

Iuottokelpoisuuden

tunnuslukuID-yrityspassi
sisdltddIiiketoiminta-analyysin,
analyysinja 12 kuukaudenennusteiakson.

tarpeittesimukaan.
Teemme
my6sraataloidyt
tutkimukset
. YRITYSTUTKIM
UKSETJA .ANALYYSIT
. LIIKETOIMINNAN
KEHffTAMINEN

ID-LUOTTOTUTKIMUSOY
cPuh.09-851
4134,fax 09-851
4163
Kielotie7,PL271, 01301
Vantaa
gsn
050-512
443j
ToinitusjohtajaVT
VisaKoskiahile,
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Erikoisluottopflivdt
2.- 4,L0.1996
MlS Silja Serenadella
Vuoden oerrrrn oliaat Suomenlahden o;allot
huuhd.elleet Silja Serenaden kglkiii kun jiilleen
Luottomiesten
kahdeksonkgmmenp
iiinen joukko
kokoontui Luottopiiiuille
ualtaisao,n siniualkeaan
rrluk s e en. T iillii k er t aa tantallis t a j uhl antqmmis s a
tunnelmissa,
olihan risteilg nimettg ghdistgksemme
-uuotisen
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Pekkala Asianajotoimisto Oy).
Parin tunnin kuluessa kdsiteltiin kuvitteellisen tiliasiakkaan elinkaari tilinavauksesta konkurssituo mioon.
Raati esit ti nekemyksiadnsiite. mita joh topii2itoksiiiasiakkaan luottokelpoisuudesta on
t e h t a v i s s ae r i t i l a n t e i s s aj a
m i t e n a s i a k k a a s e e nt u l i s i
suhlautua. Jyrki Pekkala esitli tarkenlavia kysymyksie ja
tavoittell my6s yleisdlte komment teja. Lopuksi arvioitiin
mihin lopputuloksiin esitetyt
ratkaisut j ohtaisivat konkursSISSA.

Painavaaasiaa
Piristaven kahvitarjoilun jeilkeen tilalsuuden avasi Gun
Stjernberg (Garantia Oy),joka
totesi. ette laivaseminaareja
yhdistyksemme on j arj estanyt
jo v'uodesta1988. Silten olikin morossa varatoimitusjohtaja Jyrki Haikonen suoraan
nekoalapaikalra trlinkeinoelemzin Valtuuskunta EVA:sta
aiheenaan: Suomalaiset kansainvelistymisen murroksessa
- toimintaymparistd muuttuu.
Haikonen kertoi ettei EU yksin riita suomalaisille vaan
meidan on suuntauduttava
myos globaalisuuteen. Teknologian kehitys ja kulttuuriset
muutokset on huomioitava
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Moni varmaan odottl myds
seuraavaa ohjelmanumeroa,
case-pohjaista luotto- ja perintaraatia, jonka jesenina olivat
luottopaallikko Minna Ruotsalainen (Oy Huolintakeskus
Ab), lu o tto p ii a1likko Marja
Valkeinen (PSP-rahoitusOy),
luottotietotutkija Tuomo Vuorinen (Suomen Asiakastieto
Oy), tutkimuspeizillikko Hannu Ylitalo [Dun & Bradstreet
Finland Oy). perintelakimies
Jukka Tuominen fSuomen
Perin tajuristit Oy) ja perinralakimies Marja-Leena Virtanen (Intrum Justitia Oy). Raadin puheenjohtajana toimi
lupsakkaan tapaansa asianajaja Jyrki Pekkala (Jyrki

Ehka ensi kerralla yle iscin
kiiytto6n annetaan langaton
mikrofoni, jotta takana istuvat
k u u l i j a t s a i s i v a ts e l v e n t e r keista kysymyksista ja puLreenl'troroista.
Tauon jd lkeen kasirelriin
Venajan ja Baltian vientikaupan erityisriskeje. LuoI lopiiiillikkci Kari Mdkikdrki
(Kaukomarkkinat Oy) kertoi
luolloriskien hallinnasta ja
johraja Pekka Heino lMerira
Pankki Oy) selvitti maksutapoja ja maksuliikennettd.
Veneje ja Baltia todettiin siirtymatalouksiksi ja maariskit
suuriksi. Toisaalta tuottavien
liiketoimien mahdollisuuksiakin on. Toiminraympariston muutokset oval nopeilaja
maitten valilla on toki huomattaviakin eroja. Turvaavilla

.t perinlaraatt uisoist'enkgsgmusten ede.s.s.i.

LuaLtofiriehei LarLl<crdu@isil(1D &.lJ Abin komecssd

auditoriossa,

i iiloisaa.

Seuraavana aamuna luottomiehet siirtyivat kahdella
linja-autol1a Solnaan Dun &
Bradstreet Ab:n tiloihin, missa ABB Ab:n Ruotsin konsernin controller Lars-Gunnar
Aufrecht kertoi kiinnostavasti
yrltyksense luotto-organisaai i o s[ a j a - p o l i t i i k a s l aT. e m A n
jalkeen vieraat kulj etettiin
siimpyloillii ja virvokkeilla
e v a s t e t l y i n a U p p s a l a a nj a
opastettu kiertoajelu tuossa
perinteikkaassii ja historiallisessa yliop is tokaup ungis s a
s o i m i e l l yr l d v i a e l a m y k s i e .
Mainittakoon erityisesti 13.
vuosisadalta peraisin oleva
mahtava katedraali.
Buffet-illallista seurasi va
:raksuehdoilla maariskia kyepaamuotoinen aslasta ja sen
: aen hallitsemaan.
Laivakin lipui jossakin vai- vieresta kiiyty keskustelu pitkalle huomisen puolelle.
heessa rannasta ja luennot
jatkuivat. Asianaj aj a Tero
Lahti (Asianajotoimisto Lahti
N Virri Lakiasiat Oy) valisti
rreiLah).'vintarkeistdajankoh
:aisista lains aad anto uu dis
r u k 5 i 5 L a .M o n e n l a i s t am u i s rertavaaliittlT maakaareen ja
n s a k e y hilo l a k i i n . T a k a u s l a k i
o n * e n s U a a nv a s t a m i e l i n t o Vaiheessa.Mutta nain sita pys1'mme ajan hermolla. Maakaari poistaa siirtymaajan jalk e e nk a y t o sel h a l t U a v e l k a k i r jat ja uusi jarjestelma muutraa taysin kiinteistojen vaController l-!7rs-GunnarAqft echl / ABB Ab
kuuskiiytEinnon.

Up p s (Llan k ate draalift

lois to a.
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Vuodenluottomies
r996

Sirkka UaIIas Ddstadftottd<t
brottomlesdilplomlft.

Uqvuiitnen

Dlroden

Illan tummetessa ohjelma jatkui laivalla cocktailtilaisuutena ravintola Stardustissa.
Puheenj ohtaj amme Mats
Nybondas kertol verikkaaseen
tapaansa yhdistyksemme 35
vuotta sitten tapahtuneista
perustamisvaiheista ja visioi
myds kehityste.
Matsilla oli ilo ja kunnia
julkistaa uroden 1996 luottomies, luottopeallikkd Sirkka
Vallas (Neste Markkinointi
Oy). H?in on ennakkoluulottomasti edistanyt luottoalan

Tuomas Rinr€ Dastaanottaa d,rpqjo,isuoittoa Gun StJernberyittai.

kehitystii omalla uraauurtavalla tytip anoks ell a an ja
kyseenalaistamalla asioita
sekii olemalla mukana vaikuttamassa alan palveluiden parantamiseen. Hiinen valoisa ja
pirtee olemuksensa on meille
kaikClle tuttu yhdistyksemme
kokouksista vuodesta 1974
liihtien ja hiin on esiintynyt
mytis alamme julkaisuissa.
Vallas totesi liimpimiissii
kiitospuheessaan haluavansa
jakaa saamansa kunnianosoituksen kaikkien yhdistyksemme jasenten kanssa. Hiin
painotti erityisesti yhteisty6ja ihmissuhdetaitojen merktrysta luottoalalla ja siina han
on taatusti aivan oikeassa.
Luottolinkin lukijoiden ja toimltusneuvoston vilpittdmet
onnittelut Sirkka Vallakselle !
Ennen siirtymista juhlaillalliselle ravintola Maximiin
suoritettth seminaarln arvostelulipukkeen tayttaneiden
kesken 2OO mk:n lahjakortin
arvonta. Onnettarena toimi
arvokkaasti luottopeellikkd
Olli Ruotsalainen. Tltrtyveisene voittajana myha i ystavamme Tuomas Rlnne.
Kaikki loppuu aikanaan,
in tamakin yhdistyksemme
juhlaristeily. Parhaat tuliaiset
matkalta seminaariluentojen
tsaksi olivat uudet alan tuttavuudet ja vanhojen ystav]ryssuhtelden elvytteminen.
Kiitos kaunis jArjestiijille ja
erityisesti Gun Stjernbergille
seke kaikille osallistujille!
Tekstl: Jukka Marttila
Kuvat: Kai Paln6u

Vt@den Luottomies 1996 - Sirkka VaUas.
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M ttdhdn Darap uheenj ohtdj anme
Jqrkl Pekkdkr miettit7ee...

KREDITSTYRNING OY
Kreditstyrning Oy:n Myyrrti- sekii perinteryhmlin on tehty seuraavat nimitykset:

Jrb.

lt1llinen oli korkeatasoinen jd seura mleuattdLdci.

Vesa PatshiJew on
nimitetty markkinointipeallikdksi
OI .O8 alkaen.
Hdn on aikaisemmin toiminut yhti6n palveluksessa
myjmtineuvottelijana.

Bjiirn Wllkman on
nimitetty mlyntineuvottelijaksi
OI .O8 alkaen.
Aikaisemmin han
on toiminut
samoissa tehtavisse Intrum
Justitia Oy:ssii.

PajVtdkeskLLstelljoiden

ilmeet Do,ihtuiDo't Ltiilillci ncLkaoammasta...

Sari Wahlroos on
nimitetty Ol.Og
alkaen perinteneuvottelUaksi.
Aikaisemmin hen
on toiminut vastaavissa tehtavissa
Intrum Justitia
Oy:ssri.

Perintasihteeriksi
on Ol.l O alkaen
nimitetty Mari
Halonen. Aikaisemmin hdn on
toiminut Intrum
Justitia Oy:n
palveluksessa.
...hilpecimpcidn suunto.o,n

.lJ

YLISEN
SUOMEN
H::il""TERVEHDYS
Vajaat kymmenen Vuotta sitten perintaguru Rlsto Suvialan innostuksesta Luottomiehiin liitt]'neena tervehdin
mukavin muistoin juhlivaa
yhdistysta pohjoisen kolkan
puolesta. Taellahiin meita jesenia ei ole monta, riitteven
sopivasti kuitenkin. Oman
alajaoston perustamisesta
Pohjois-Suomeen on ollut puhetta, mutta pitkat etaisyydet
ja viihiiinen potentiaalinen
jasenmaara eivat kannusta.
Turha jiirjestollinen bgokratia tuo vain kankeutta. Mydskiiiin kilpailevaa yhdistystoimintaa ei ole jarkevaa s]'nnyttaa. Potentiaalisten ehdokasjesenten maara HelsinkiTurku-Tampere -kolmion ulkopuolella ei ole suuri muutenkaan.
Taloudellinen paat6svalta
ja vaikuttajat ovat luonnollisesti kaupallisteollisesti
virkeilla etelainalueilla. Tosin
Oulun seudulla on teknologiaa, mutta kauppa suuntautuu
etuDeesse ulkomaille. eika

aa

niin ollen jasenyydesta ollst
luotonvalvojille samaa etuutta
kuin kotimarkkinayrltyksien
kassanvartijoille. Autoliikkeissa ja muutamissa muissa
vastaavissa puolivaltakunnallisissa firmoissa olisi potentiaalista j asenreservia.
Uusien jasenten kotipaikat
ovat yksitoikkoista luettavaa
johtuen kaiketi valtakunnallisten yritysten kotipaikoista
ja yhdisrystoiminnan aktiivisuudesta. Mikeli jesenhankinta laajenisi koko valtakuntaan, jeseniksi paesisi liian
helposti myds konkurssiin
ajautuvien fi.rmojen virkailUoita, mika ei voi olla oikein.
Velkojaintresseja edustavan
yhdistyksen jesenist6sse otsi
siis vastapuolen - metkuilevan
velallisen - edustajia. Mikali
jasenia verveteiin laveammalta pohjalta, olisi syyta ollajoka
tapauksessa pidatt]'vainen ja
selvittee taustat tarkkaan.
Olisikohan aiheellista pohtia jesenlysedellytysten tiukentamista? Olisiko jatkossa

PERINTA ON
TEHOKASTA
JAPANISSA
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uksellisesti vastaanotetut yhtidt ovat saavuttaneet runsaastl jalanstjaa kuluttajlen
keskuudessa.
Lainarahat on helposti
nostettavissa pankkiautomaatteja muistuttavista automaateista, joihin Buddhan
patsaita muistuttaviin m6hkaleisiin ei voi olla tdrmiiiimiitte. Sarakiinin asiakkaaksi on
helppo paes ta. MiellyttiiviikAytdksiset virkailijat avustavat
hakemuksen tayttamlsessa
tiedustellen tydpaikkaa, tuloja ja muita taustatietoja. Asiakaskortin saamisen ialkeen

nN!

Antero Kasslnen
Japanissa pankkien pahoina
kilpailj oina on ollut parinkl'rnmenen vuoden ajan pikalainayhti6t, sarakiinit, jotka t1'rlqrttiiviit lainojaan aggressiivisella markkinoinnilla.
Suoramarkkinoijat jakavat kaduilla

aiheellista edellyttiiii uusilta
jasen ta luottotutkinnon suorittamista? Luottomiesten tilaisuudet ovat olleet arvokkaita, kuten pitae ollakln. Lisea
hohtoa ja arvokkuutta saataisiin j eseneksihyvaksymis riitin kehittamisela. Eik6 voitaisi ajatella, ettii uudet tulokkaat paasisivat jeseniksi vasta erityisen katsastus- ja vihkimisseremonian jiilkeen, joka
pideft eisiin perinteiseue hivaristeily a kansainvalisi a vesille? Pelken jiisenyyshakemuksen liihettiimise e paesee
helposti jaseneksi man, ette
monikaan tuntee tulokasta.
Jdsenyyden saaminen erityisen juhlallisen rituaalin jalkeen loisi perinteita, toisen jasenyydelle arvokasta tavoiteltavuutta ja kirkastaisi yhdistyksen kuvaa. Jaseneksi ei
saa piiaste liian helpolla. Liian laajajasenistd vie akuviteetin.
Kun jasenet tuntevat toisensa, seilyy Luottomtehille
ominainen luottamus kahden
valisiste keskusteluista. Luottamuksellinen suhde voi s1'ntye vain henkildkohtaisen tuntemuksen kautta. Luottohallinnossa ja perlnnessa henkildkohtaisilla luottamuksellisilla suhteilla on avainmerkitvs.

kulkeville nenalilnapakkauksia siseltaen iskevia lainamainoksia. TV:n katselija ei
voi velttya mainoksilta, kun
mainokset tulevat ennakkovaroltuksetta kesken ohjelman. Niinpe alunperin vara-

i

lainata jopa 1O %:n miiZivuotuistuloistasi vakuu&tta. Korot vaihtelevat yhtiOlttain, mutta keskimearin
lorko on 27 o/o.Laillista on
dtaa jopa 4O %:n korko. EnEn vuotta 1983 laillista oli
Jopa 1O9 %:n korko.
Yhtidilla on miljoonittaln
aslakkaita ja firmoilla menee
hlMn. Lainan helppo saataratus on kannustanut kuluttanaan yli varojen. Tavaroiden voimakas mainostaminen
on saanut monen ostamaan
nyt automaattilainalla, j olloin
qr unohtunut takaisinmaksukyky, etenkin jos on erehtyn]'t
monen sarakiiniyhtidn asiakLaaksi. Japanilaiseen kulttuurlln kuuluu kunniallisuus.
Niinpa lehdiste on saanut lukea monen velanottajan, jopa
perheiden, tehneen itsemur-

han ylivoimaisen velkataakan

hapeesta.
Lainakierre alkaa pikkuvipeiste. Entisia maksetaan
uusilla lainoilla. Kun vapaaajan viettoon ei ole mahdollisuuksia luontoilulla, mdkkeilyin, sporttisin aktiviteetein.
tapahtuu
rentoutuminen
shoppailun ja kostein iltaviihtein. Taman seurauksena
ylivelkaisuuskierteeseen ajautuu helposti, kun automaatista saa lainaa 24 tuntia I'uorokaudessaja korotkin voi maksaa automaatilla.
konYksityishenkilttiden
kurssit ovat riijahdysmeisesti
kasvaneet. Kun v. l99O niitii
oli vuodessa noin 1O.OO0,nyt
meara on jo yli 4O.OOO.Vastuuntuntoiset asianajajat
neuvovat kuluttajia jattemeiin
konkurssihakemuksen, iotta

massiivinen velkakierre saadaan poikki. Vaikka henkil6kohtaiset konkurssit koetaankin hepeelisina, niin kasvavat konkurssit ovat omiaan
pakottamaan sarakiiniyhtioita
varovaisemmiksi luototuksessaan.
Sarakiiniyhti6iden iimoituksen mukaan vain 2 o/olainanottajista epaonnistuu takaisinmaksussa. Velkakier teessa olevat tyiisken televet
uupumukseen asti sailytteakseen kunnialliset kasvonsa
yhteisdn silmisse. Sarakiinien perinte on tosi tehokasta. On tavallista. ette perintehenkild soittaa tunnin valein
kotiin rai ryiihdn. Velan maksumoraali onkin esimerkillis-

te.
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tukku-la maahantuonti
KuIutustavaroiden
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Varatoimitusj ohtaja Timo Miki
Perimistoimisto Contant Oy
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PERINTALAKI
EDENNYT
EDUSKUNTAAN
Saata oien perintiii koskeuaa lakih;o;nkettrr on
kii"siteltg c;iemmin tcissci lehdess ii ja aarsin laaja.sti
muuallakin jullc isuudessa.
Tiitii kirjoitettaessa sggs-lokakuun ao;ih'teessa
7 996 hollituksen esitgks en teksti on porhr:illo;a:n
kiiiinnettiia iind ruo tsiksi.
Suuria muutoksirr tuskin on sii.,s esitgkseen
odotettauissa, mutta. eduskunnass a saattaa oielii
moni pgkiilii muuttuo.
Uuden lain pitiiisi tulla voimaan 7997
olkupuolello.

VALMISTELUN
VAIHEET
Oikeusministerio asetti 10. l.
I 994 ty<iryhm2in valmistelemaan saatavien pe rint iizi
koskevaa lainsdedaintde.Ty6ssa tuh ottaa huomioon eduskunnan o ike us as i ami ehe n
eraaseen kanteluun antamassaan vastauksessa (22. 1.
1993. Dnro 7532/5/9ll esittame trattojen protestointia
koskeva kannanotto seka
kulutusluottolainsaadennon
tarkistamis toimikunnan mietinn6issa (ns. Wilhelmssorun
komitea, mietintd 1993:7) tehdyt luoton perintee koskevat
ehdotukset.
Perintelakitydryhman mietintd luomtettiin 18.1.1995oikeusministeri Anneli Jaetteenmdelle. Mietinndsta pyydettiin lausunnot 25 viranomaiselta ja yhteisdlte, mm.
Luottomiehilte. Valtaosa lau36

sunnonantajista suhtautui
ehdotuksen toteuttamiseen
mytinteisesti, eika kukaan
nimenomaisesti vastustanut
uuden lain seatamista.
Esityksen j atkovalmistelu
on tehty oikeusministeri6sse
virkatytinii. Osa tydryhmein
mietinntin eriaivista mielipiteista on otettu huomioon.
Lausunnoissa tehdyt huomautukset ovat my6s aiheuttaneet merkittavia muutoksia esitykseen.

ESITYKSEN
PAAASIALLINEN
SISALTO
Esityksessa ehdotetaan sdddettevaksi laki saatavien perinnaste. Lakia sovellettaisiin
eriliintjmeen saatavan perintaen riippumatta siita, millkelaista saatavaa perintzi koskee
tai kuka on velkojana tai velallisena. Perinnallii ymmiirre-

taiin toimenpiteita, joiden tarkoituksena on saada velallinen vapaaehtoisesti suorittamaan ereentynyt velkojan
saatava. Laki kosklsl seka
velkojan itsense suorittamaa
perintae ette velkojan toimeksiantoon perustuvaa perintatoimlntaa. Laki olisi kuitenkin
toissUainen, site sovellettaisiin
vain. jos muualla lainseadann6sse ei toisin saadete.
Ehdotuksen mukaan perinnassa ei saisi kayttiiai hyvan perintetavan vastaista tai
muutoln velallisen kannalta
sopimatonta menettelya. Perinnassa ei saisi antaa vearie
tai harhaanjohtavia tietoja
maksun laiminlyonnin seuraamuksista, aiheuttaa velalliselle tarpeettomia kuluja
taikka tarpeetonta haittaa eike vaarantaa velallisen yksityisyyden suojaa. Laissa olisi
saanndksia velallisen maksusuojasta, suoraan ulosottokelpoisten saatavien perinneste, perintakuluista seka
velkojan lukuun perittyjen
varojen siiilyttzimisestii.
Kulu ttaja-asiamies valvoisi lain noudattamlsta kuluttajasaatavien perinnaisse.
M ar k k l n a t u o m i o i s t u i n j a
eraisse tapauksissa myds kuluttaja-asiamies voisivat kieltee lainvastaisen menettelyn
ja asettaa kiellon tehosteeksi
uhkasakon.
Esitykseen liitt''vat kuluttajansuojalain, rikoslain,
markkinatuomioistuimesta
annetun lain ja kuluttajaasiamieheste annetun lain
muutokset ovat ehdotetusta
uudesta lalsta johtuvia tarkistuksia.

pankit, asianajotoimistot ja
Iakiasiaintoimistot.
LTIVAIiNTARAIStruTTA Perimisliikkeen olisi ehdotuksen mukaan kuluttaj asaaPOHDITTU
tavaa periesseen lahetetteve
ia Ruotsissa ammatvelalliselle
kirjallinen maksuen perintatoiminta on
joka
vaatimus,
siseltae saataluvanvaraiseksi elinja
vaa sen maksamista koskeksi. Oikeusministerid on
vat viihimmaistiedot. Maksue vaiheessa ldvtenvt
vaatimuksen olisi oltava ykteisie seikkoja temen
sildily siten. ette velallinen voi
toehdon tueksi. mutta
varmistua
saatavan perusteen
pa- ja teollisuusminisja
mdaran
oikeellisuudesta.
et ole laimmennyt ajatukVelallisen on tdrkee tietea, mie. Elinkeinovapaus saa
ten henen on meneteltave.jos
kannatusta laajoissa
pitaa perintaa aiheettohiin
Fliittisissa piireissa.
mana.
Ehdotuksen mukaan
Pohjoismainen suuntaus
olisi myds neiste seikoista anrlvuutettiin me le myds niin,
nettava
tietoja maksuvaaticttii hywii perintatapa maeriyhteydessa.
muksen
telaan lehinna yleisluontoiTate maksuvaatimuksen
sesti. Myds velalliskulujen
lehettamiste
koskevaa 5 S:iiii
calta paadyttiin taulukkoj en
periesse
velkojan
ei
sovelleta
asemesta kohtu ullisu usmtidomia saataviaan, vaikka pedtelmaen. Vain suoraan ulosrintatoiminta oltslkin jatkuottokelpoisten saatavlen perlntakulu le esltetaan enimKuluttajasaatavasta ei
miiismaarea; velalllselta saisi
yleensii
saisi vaatia maksua
neisse tapauksissa vaatia
tuomiolstuimessa
ennen edeleninteiin 70 markkaa perintela tarkoitetun maksuvaatikerralta. Ta a tavoin ma:iraymuksen lehettamista ja siina
olisivat
tyvat perintekulut
mainittavien maksu- ja huomyds suoraan ulosottokelmautusaikoj en kulumista. Jos
poisia.
tuomioistuinkasittelyn
siirtyminen voi aiheuttaa velkojalle
AI}IMATTIMAISELLE
oikeudenmenetyksen tai jos
TOIMINNALLE MUITA k?isittell'n aloittamiseen viilytyksette on painava syy, voiANKARAMITIAT
daan oikeudenkaynti aloittaa
VAATIMUKSET
maksuvaatimusta liihettiimatPerintatoimintaa voidaan pitii. Tiimiikin siiiinnds (6S)kosjos
kisi vain ammattimaista petae ammattimaisena,
se ei
rintatoimintaa.
ole luonteeltaan satunnaista
ja sithen liittyy tarkoitus
Kuluttaja-asiamies ja useat muutkin tahot ihmetteleviit,
hankkia tuloa tai muuta takuinka asiamiehella voi latnloudellista hydtye. Perlmtstoivalmistelijoiden mieleste olla
mistojen ohella te aista tolparemmat tiedot saatavasta
mintaa harjoittavat lehinna

ATOIIIIISTO.'EN

kuin velkojalla ltsel]aan. Kun
5 ja 6 S:len koko mielekkyys
on velallisena olevan kuluttajan olkeusaseman suojaaminen, ei tame tarkoitus kuluttaja-asiamlehen mieleste toteudu, jos suurln osa kuluttajaperinnasta et velkojien oma
perinte jea soveltamisalan
ulottumattomiin. Liikennesaentdihin verraten: on kuin
maarattaisiin, etta suojatieta
on kunnioitettava kaikkien
muiden paitsi ammattiajossa
olevien kuormurien.

TRATANKAYTTO
Julkisen notaarin mydtiivai
kutuksesta trattojen protestoinnissa luovutaan. Tratta
olisi kuluttaj asaatavia lukuunottamatta edelleen sallittu perintakeino. Ehdotettu
tratan kayttdklelto kuluttajasaatavien perinnassa vastaa
vallitsevaa kiiytiintdii.
Laissa ei asetettaisi estettii mydskiiiin sille, ettii viranomaisprotestin tilalla kiiytetean yksityista protestia.
Tratan maksamisen laiminlycinti voidaan todeta esimerklksi perintatoimeksiannon
vastaanottaneen pankin tai,
kuten rruonna 1995 kayttditn
otetussa menettelyssii, Iuottotietorekisterin pitajiin toimenpitein. Terkeinta myds yksiryisessa protestissa on huolehtia siita, etta se, johon maksuvaatimus kohdistuu. saa tiedon vaatimuksesta.

oo
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virkaportalssa, koska esitykILMAN TUOMIOTA
sessa on eritylnen saannds
ULOSOTTOKELPOISET (9S) suoraan
ulosottokelpoiSAATAVAT
sen saatavan perinnasta.
Perintiilakityciryhman
mietinndsta antamissaan lausunnoissa arvostelivat ulosottotoimen j arjestdt voimakkaasti
lain soveltamista erotuksetta
kaikkiin eraent]meisiin saatal'ltn.
Verot, maksut ja muut julkisoikeudelliset saatavat tuli
jerjestdjen mielesta jattaa kokonaan soveltamisalan ulkopuolelle. Lausuntojen perusteeksi viitattiin julkisoikeudellisten saatavien perinrressa voimassa olevaan oikeusturvajarjestelmiian seka perintekuluista syntyviin ongelmiin.
Huolen ymmartaa, koska
julkisoikeudelliset yhteisiit
ovat yhii enemmen alkaneet
keyttaa perimisliikkeiden palveluja. Ulosotto on niiden mielesta tehotonta, hidastaja kallista. Ammattimainen perimisliike tuottaa yksinkertaisen
maksukehotuksen ja siihen
liitt]'van velallispalvelun sekii
hoitaa rahan vastaanoton ja
tilittamisen verrattomasti
ulosottoa edullisemmln. Kilpallu tasoittaa tehokkaasti
yritystolmintaan tehtavan perinnAn kustannuksia. kun
taas ulosotosta ktlpailu puuttuu. Maksukehotusvaiheessa
ulosotto on massamenettelyii
aivan samoin kuin perintatoimiston toiminta, j oten
mydskeieinvelallisen oikeusturvan osalta ei eroja todellisuudessa ole.
Ulosottomiehilla on kuitenkin ymmartajie ylimmissa
38

Asiamiehen perittavaksi ei saisi antaa saatavia, jotka perustuvat tai liittyvet julkisen vallan kayttemiseen. Natta ovat
muun muassa verot, tullit,
sakot ja muut rangaistuksenluonteiset maksut, kuten pysakitintivirhemaksut ja joukkoliikenteen tarkastusmaksut.
Pykelassa maeritellaan ne
ilman tuomiota tai paatdsta
ulosottokelpoiset saatavat, jotka velkoja saa antaa aslamlehen perittaveksi. Perintaitoimeksianto on sallittu vain,
jos saatava perustuu tavaran,
palvelun, muun hyddykkeen
tai etuuden luovuttamiseen
vastiketta vastaan. Ilmaisu
tarkoittaa liihinnai kulutushy<idykkeiden luovuttamiseen
rinnastettavia vastikkeellisia
suorituksia. Erona kulutushy<idykkeisiin on kuitenkin se,
etta saennds koskee myiis sellaisia hy<idykkeita ja etuuksia.
joita luovutetaan muille kuin
kuluttajan asemassa oleville
henkil6i1le. Vakuutusmaksut
ovat pykalasse tarkoitettuja
saatavia. Julkisyhteisdjen
tuottamista palveluista saenn<iksen piiriin kuuluvat muun
muassa maksulliset terveydenhuolto-, sairaanhoito-,
paivaihoito-, koulutus- ja oikeusapupalvelut.

PERINTATOIMINTAA
AMMATTIMAISESTI
HAR.IOITTAVAN
KORVAUSVASTW
Perintalakitydryhma ei ehdottanut lakiin saanndste virheellisen perinnan aiheuttaman vahingon korvaamisesta,
koska yleisten vahingonkorvausta koskevien oikeusohjeiden katsottiin riittiiviin.
Virkamiesvalmis telussa lakiesitykseen on lisetty seennds (l5S), joka koskee perlntatoimintaa ammattlmalsesti
harjoittavan korvausvastuuta
sille, johon perinta on kohdistettu. Velallinen voi vaatia perintetoiminnan harjoittajalta
korvausta sellaisesta taloudellisesta menetykseste joka on
johtunut toiminnan harjoittajan perintalain vastaisesta
tai muutoin virheellisesta menettelyste. Korvausta voi vaatia my6s henkil6, johon huolimattomasti menetellyt toiminnan ha{'oittaja on kohdistanut aiheettomia perintetoimia. Korvattavaksi voivat tulla esimerkiksi puutteellisen.
epeselven tai perusteettoman
maksuvaatimuksen selvittamisesta velalliselle tai muulle
perinndn kohteelle synt]'vat
kulut.
Muiden kuin ammattiperijdiden korvausvastuu sopimussuhteen ulkopuollsille tahoille miiiiriiytyy vahingonkorvauslain mukaan eli taloudellisen vahingon korvaaminen edellyttaa rikollista
menettelya tai erityisen painavia sFta.
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