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van. sa.ilianSuomi kunnialkaan neljiinneri sijan. kunjaossa olivat maailman "Talous-Oscarit".
Luottomiehen jokapaivaiseen arkeen idiinkaupan ongelmat tunkeutuvat yhii sy'vemmAlle,site mukaa kun kaupankaiynti laajenee.Tena pziivzinziliihes poikkeuksella maksuehiona kii-r,te Liiiin vield'kareis-/ennakkomaksua, ioka lienee
myds yksimielisesti suositeltavin, varsinkin kui on kysy
mys VenejZin, Ukrainan ja Valko-Venajan kanssa kaJ,'tavassdkaupa.ikziwrnisse.
Mitta mika on hiottokaupar tiia id:in-10
kaupaisa 5
\'uoden kuluttua? Kova kitpailu ja ko. maid e n k e h i t y sv a r m a s l i a s e i t a v a tk o v i a p a i n e i l aj a v a a l i m u k Keskustesia normaalista luottokau Dasla Luleva'isuudesda.
lua. koulutusta ia varsinkin kokemuksia tarvitaan varmast i D a l i o n .i o l t a t u l e v a s s al u o l l o k a u p a s s ap v s l r t d i s i i n p i r 6 mAdri rislitt tasaoainossa
kauDan kannartlrr-ruteen niiJrhen.
-liiLhtokohta
Mielest,rni hr.vii
i okai sessa id?inkau ppaaj-l sovi
[etlavassa luot t opolitiikassd on Kari Miikikdrjeh erAiissti
yhteydessd esilletuoma ajatus, mitii luotonohjaukselta odoietaan'i.'uosituhannen vfuhtuessa? Oman liSiiviirinsd kesk u s i e l u u n t u o v a l m y o s E U : n p y r k i m y k s e ll a a j e n l u a i i a a n .
seka sen rahaliitto EVU. Todeil-amielenkiintoi;en kvsvrnvs
muuten onkin pystlykd EU yhdistemaen ja toteuttamaan
kunnianhimoiset projektinsa; talous- ja rahaliiton ja iteain
suuntautuvan laajentumisen, sekii "m11,mAiin"ne EU:n epaluuloisille kansalaisille.
Jotta me, suomalaiset luottoihmiset pystJ,'rnmevastaahaasteisiin,
maan
idankaupan tuomiin haasteisi
en omalta osaltamme idainkaupan
taJa
on ka]'tave
kavtave tiivista
tiivista keskustelua
keskustelua erilaisista kokemuksista
ehti,
kaltanndiste. Sinu1la, h)'v!i luottomies, on kedessasi lehti,
luotto
ioka on maan Daras
naras foorumi keskustella mm. iden Luotto
-kauppaan
liitbnrista kysyrnyksistei, kokemuksista ja ongelm1sfa.

Aurinkoista kevatta ja pidetAiiLnteemaa kuumana!!

Kai Palmen
paetoimittaja

PALSTA
Luottoalan
neuvottelukunnasta
Valtiovalta ryhtyi puuhaamaan 1970 lumn
alussa luottotietolakia, jolloin Luottomiehet
ry, johtavat luottotietotoimistot ja pankkien
luottotieto-osastot huolestuivat siita. ette
uusi lainsziedanto voi johtaa luottotietojen
laatimisen olennaiseen vaikeutumiseen.
Luottomiehet ha-lusivat varmistua siitA, ettii
lainvalmistelussa huomioidaan myos luottotietojen kayttajien nek6kannat, ja ettA luottotietotoimintaa vaikeuttavaa lakia ei pArise
synt''mazin ainakaan sen luoksi, ettA sen sisziltodn ei olisi yritetty aktiivisesti vaikuttaa.
Tritzi varten Luottomiehet perustivat luottotietoalal neuvottelukunnan, jolle annettiin
tehtiivziksi vaikuttaa lakiin muun ohessa
lobbaamalla s:iiillisten luottotietoien sAih,ttZimiseksi.

Neuvottelukuntaatarvitaan
Viime moden lopulla luottoalan neuvottelu,
kuntaa tarvittiin jzilleen vanhan peikon eli
luottotietojen heikentAmishankkeen to4umisessa. Tammikuussa pidetysse neuvottelukunnal kokouksessa p?iritettiin antaa lains:izittijzllle lausuma henkilorekisterilain kaavaillun muutoksen yhteydessti, jonka lausuman antaminen kAvi kuitenkin tarpeettomaksi, koska valmistellut vakavat huononnukset
luottotietotoimintaan peruutettiin loppusuora-lla. Lienee liian optimistista vetae tapahtumainkulusta johtopazit6s, etta lainseatAja
kuuli, kuinka vanha luottokarhu Areiini mdrisi talviunillaan ja kiireesti perui itse huomiota herzittzineet muutoshankkeet, mutta
joka tapauksessa tdllainen kehitys on tavoittelemisen atvoista.
Luottoalan neuvottelukunnaila tulee olla
nykyistzi paremmat valmiudet tutkia itse,
valmistella ja tarvittaessa ottaa painavasti

kantaa erittEiin lyhyessii meereajassa mihin
tahansa kaupankziyntiA koskevaan asiaan,
joka valmius edellyttiiri muutoksia nykyisiin
menettely'tapoihin. Muutokset ovat tarpeen,
koska t5llainen toiminnan valmisteleminen
edel$ttAii kunnolla tehtlnA aina jopa viikkojen yhtAjaksoista pereht5rmistA ja paperisotaa, jota yksittiiisiltA luottomiesjAseniltii ei
voida kohtuudella odottaa, ja jonka hoitamiseen yhdistys vaistamatta tarvitsisi ulkopuolista sihteeri-, asiantuntija taikka muuta
apua.
Ratkaisu voisi olla. ette asiat valmistelee
neuvottelukunnalle aina se luottomies, jonka tyotehtaviin vireillA oleva asia muutenkin
kuuluu, ja etta neuvottelukunta saa luottomieheltA nykyistA olennaisesti varhaisemmassa vaiheessa valmiiksi pureskellun esityksen luottoalan neuvottelukunnan kannanotoksi, jonka esityksen neuvottelukunta kokouksessaan sitten joko hyvZiksyy tai hylkAii.
N:iin menetelteessA kustannukset jiiisiviit sen
jasenen tyona-ntajan kannettavaksi, jonka in
tresseihin kyseessii oleva asia erityisesti kuuluu eikZi yhdistyksen budjetin menopuoleen
s).ntyisi ulkopuolisista palveluista johtuvaa
elefantin mentiivAA korotetuilla jAsenmaksuilla lrn. katettavaa rahareikziii.

Jtisenten tyiinantaj at
rahoittamaan
Tammikuussa kiiydysszi luottoa-lan neuvottelukunnal
kokouksessa tavarantoimittajajiisenet ehdottivat tutkimus-, valmisteluyrn. kulujen kattamista jesenten tyonantajilta ker:ityillA varoilla, mikd on aina ka)'ttokelpoinen, tervetullut ja varsinkin rahakirstun vartijamme Minna Ruotsalaisen sy-
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diintti liimmittAvei rahoitustapa. Vaihtoehto
maksulliselle ulkopuoliselle palvelulle ja liian suurille kustannuksille voisi olla Kari
Miiktkiirjen ajatus siita, ette Luottomiehet
halkkiutuu
yhteisty6hon jonkin vastaavan
tyyppisen yhdistyksen tai yhteis6n kanssa,
jolla olisi jo hallussaan edellzi kuvattuun toimintaan tarvittava kiiytAnndssA koulittu mekanismi, ja josta mekanismista aiheutuvien
kustarurusten kattamiseen Luottomiehet osallistuisi tapaus tapaukselta sopivaksi katsomallaan osuudella.
Tavarantoimittajien kokouksessa ehdottama rahoitustapa ja Karin ajatus on yhteen-
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sovellettuna pemsteellisen tutkimisen arvoista ja mielelliini kuulisin jAseniltri viimeist2iiin
toukokuussa vinkkejri siite, millaisilla summi[a jesenten tyonantajat ovat valmiita osallistumaan tutkimus- ja selvityskulqjen rahoittamiseen, millaisiin tutkimuksiin ja selvityksiin varoja kiiytettiiLisiin, ja mike voisi olla
ede[e mainittu vastaavan \'yppinen yhteisty6kumppani.
Kevdisin terveisin,
Jyrkl Pekkala
luottoalan neuvottelukunnal

aa aa

puheenjohtaja.

aa

I{EIIAPAATELITIA
Hallituksen esitys laiksi saatavien perinnasta annettiin
2 5 . I O .1 9 9 6 e d u s k u n n a l l e ,
joka siirsi sen 29.1O. 1996
lakivaliokunnan valmistelevaan kesitteljryn. Budjettilait
ovat lyktinneet asiantuntijoiden kuulemista, joka kuitenkin aloitettiin 13.3.1997ja on
sen j Zilkeen j atkunut vilkkaana. Luottomiehet - Kreditrndnnen r.y:n edustajalle oli mm.
varattu tilaisuus lausua asiasta valiokunnassa 20.3.
1997.
Ylitse muiden kiistakysymysten on noussut lakiehdotuksen 9 S:iiiin siseltyrrfl
kielto keyttee asiamiestii
ertiiden suoraan ulosottokelpoisten saatavien (pysejulkisen
kdintivirhemaksut,
liikenteen tarkastusmaksut)
vapaaehtoisessa perinniissii.
Kihlakunnanvoutien
yhdistys
kannattaa vielai tiukempaa
kieltoa, jonka mukaan asiamiesta ei saisi key'ltzie minkAdn muunkaan suoraan
ulosottokelpoisen saatavan
vapaaehtoisperinneissd, Niiin
turvattaisiin ulosottolaitoksen
8

perustyollislys pitkiille 2OOOluvun puolelle. Kilpailuvirasto
taas on jyrkesti ehdotettua
asiamieskieltoa vastaan, koska sen katsotaan loukkaavan
sekri kansallista etta EU:n
kilpa i lunrajoituslainseedentoa. Kieltoa vastustavat my6s
Kuntaliitto ja lukuisat asiamiespalveluj en suurkaytt{ij et,
kuten Telehallintokeskus,
Ratahallintokeskus, HKL ja
erdtit muut suurten kaupunkien liikennelaitokset
sekri
pysAkdinninvalvojat
kautta
maan ja monet sairaanhoitopiirit. Niimri massavelkojat
haluavat srinryttea mahdollisuuden asiamiehen kdyttoon
ennen ja jalkeen ulosoton palveluja, joita pidetiirin hitaina,
tehottomina ja kalliina etenkin pienehk6jen saatavien
osalta.
Oikeusministeri6 on perustellut asiamieskieltoa, joka ei sistiltl.rryt perint?ilakityoryhmiin 18.1. 1995 luorrrtettuun mietintddn, lausuntokierroksen jiilkeen esityksen
jatkovalmistelun
aikana ilmenneell6 tarpeella. Ministe-

rion mieleste kysymys on
muusta kuin taloudellisen kilpailun tuwaamisesta eli siitzi,
voidaanko ylipeetiinse Juftiyhsen vallan keyttemisen
teydessii syntyvie saatavia
peritteantaa yksityisten
vdksl. Oikeusministeri<i viittaa ftilui osin apulaisoikeuskansleri Jukka Pasasen 4. I 1.
I 99 6 Ratahallintokeskukselle
antamaan paatdkseen dnro
360/r/95.
Ulkopuolisen huomiota
kiinnittae luonnollisesti se,
ettai 25. 10. 1996 annettua ha]Iituksen esitysta perustellaan
apulaisoikeuskanslerin 4. 1 1.
I 996 antamalla kannanotolla.
Viel?i enemmiin hiimmiistyy
lukiessaan mainittua Pasasen
pAAt6stA. Siine perustellaan
pidAttyvtiA suhtautumista j ulkisen liikenteen tarkastusmaksun vapaa eh toi sperin tA2in asiamiehen kautta veroulosottoasetuksen 2 $:n I momenttiin joulukuussa 1986
hsatyle virkkeellii, joka kuuluu seuraavasti; "Raha- tai
luottolaitos, perimisliike tai
muu asiamies ei voi veron-

ulosottoasiassa esiintya velkojan toimeksiannosta hakijana" I19.I 2. I 986/951). Asiamiehen kiil'ttd vapaaehtoisessa perinndssA on arveluttavaa,
koska se on kielletty ulosottoperinnAssii!
YmpyrA sulkeutuu, kun
tutustuu mainitun veroulosotloasetuksen muutoksen perusteisiin. Kirj oitettuja perusteluja ei ole 16yt1'ny't.Ulosoton
ylitarkastaj ala oikeusministeridssA joulukuussa 1986 toiminut Pekka Louekoski kertoi 13.3.1997 eduskunnan
lakivaliokunnassa, etta asetusta muutettiin minisleriossA, koska joku perintAtoimisto oli tiedustellut asiamiehene toimimisen laillisuutta.
Asiasta ei ollu t siiiinndksi2i
ennen puheena olevaaasetuksen muutosta, joka oli tarpeen
s e n v u o k s i . e t t e i p er i n t a toimistoja haluttu sotkemaan
markkinoita.
Virallisesti oikeusministeri6 on selitten)'t asiamiehen
kAytt6kiellon tarpeelliseksi
suoraan ulosottokelpoisen
saataval holijalla olevan erityisaseman sekA ttillaisen

saatavan ulosottoperinnesse
metrettelynoudatettavien
tapojen takia. Keytenl6hen
ti-llaisen pienehkon saatavan
ulosottoperinnAssA on se, ettii
siite leheteta:ir atk:n ar,rrlla
velalliselle maksukehotus: Jos
velallinen maksaa, ulosotto
perii hiinellA lis:iksi 40 marEllei
kan taulukkomaksun.
velallinen maksa, ulosotto palaut taa asian veroulosottoasetuksen 12 $:n nojalla hakijalle, joka joutuu maksamaan 60 markan estemaksun.
Ministerid on siis l*'rnmenen r,rrotta sitten kitj oittanut
asetukseen kiellon suoj ellakseen ulosottoa ulkopuoliselta
kilpailulta. Nyt tAtii kieltoa
ka]'tetaZirr perusteluna va-Ilan
muussa yhteydessZi. Perimmilinen tarkoitus on kuitenkin
muuttumaton: ulosoton monopolin siiilyttiiminen.
Mikeli eduskunla nyt saltuisi kuuntelemaan myos Perinniir asiakkaita, siis velkojia ja velallisia, eikA sisii1l1'ttiiisi perintAlakiin ehdotettua
9$:AZi, nousee ammattimaisen perinnen luvanvaraisuus
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pohdittavaksi. Kun siina kasitellAiin toisten rahoja samaan tapaan kuin luottolaitoksissa, vaikuttaa Rahoil ustarkastus oikeimmalta valvontaviranomaiselta.
On lakiesityksessd toki
muitakin muu losta vaativia
kohtia. Kuluttaj a-asiamies on
edelleen sillii kannalla, ettii
kulu t I aj aperi nnassd tul isi
kaikkien elinkeinonharjoittajien - ei vain ammattitoimistoien - lahettaa velalliselle
kirJallinen
mliiirdmuotoinen
pidemennen
maksukehotus
m:ille meneviin perinl etoimiin
ryhtymista. Perintetoimistot
taas eivat J'rnmdrrii sita, ette
jos virheelliseen Perintiid n
ryhtynyt yleensZi halutaan
normaalla ankaramman vahingonkorvausvastuun
Piiriin, niin miksi hallitus esittea ankaraa vastuuta ainoastaan amma tLimaista PerinLaa
ha{ oittaville.
mietinto
l,akivaliokunnan
joka tapauksessa saataneen
ennen vappua. On mahdollista. ette uusi laki on voimassa, kun tiirniin lehden seuraava numero ilmestly.
I
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LUOTONVALVOJA
/ PERINTAKASITTETIJA!
Luottomiehet-Kreditmdnnen ry: n koulutustoimikunta
suunnittelee syksyksi -97 erit5risestiluotonvalvoj_ille/
perintiineuvottelij
oille tarkoitettuja koulutus_Ptiivia.
^
Jottavoisimm-etehdAtilaisuud-estamahdollisimman
antoisan ja hyodyllisen, kerro meille mielipiteesi aiheista, ioita erityisesti toivoisit
kaJiteltaviiri koulutuspaivillA.
Vapaamuotoiset
vastaukset
mennesse
3f.05.1997
osoitteella:

Kari Mekikiirki
PL40,02631 Espoo
Puh. 09-521 63 54
Fax 09-5216215
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YLTMAARATNBN
K@KCUS
30.01.1997
Teksti: Mikko Kallankari

Kuvat: Kai Palm6n

l(okouspaikkrrnrr oli
tiillii kertaa j iisenistiille jo tutuksi tullut
Rcdisson SAS hofelli
Helsingissii.

Enso OA:n henkil.b stdpiiAllikbn
Mattt Kostetin estteLmii, ..

Muutokset ja
Tytieliimii
Luottomiehet olivat kutsuneet
vieraakseen Enso Oy:n henkil6stdpiiAllikon Matti Kostetln esitelmdimAAn aiheesta
"Muutokset ja tydekima'. H:in
aloitti esitelmAn kertomalla
Enso Oy:stA. Yhti6 syntyi toukokuussa 1996, kun huomattavat metsateollisuusyritykset
Enso-Gutzeit Oy ja Veitsiluoto
Oy kombinaatiofuusioituivat
yhdeksi Enso Oy:ksi. Yhti6
kuitenkin nuoresta uudesti
syntymisestAAn huolimatta
viettZiii tiiLnii r,rrOnna I25-vuoUspeiviaan. Enso-konsernin
palveluksessa on n. 2O.OOO
henke?i ja sen liikevaihto oli
vuonna 1996 n. 25,7 rnrd.
markkaa.
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. ,.s(].i kuutliat tdrkkoaDaisiksi.

Henkil6stii

Yttd.isfu ks en DuhPe4i ohtai a

Enso on kansainvalinen
Euroopan kolmalneksi suurin metsdteollisuuskonserni,
joka on pakkausmateriaalin
valmistuksessa maailman ykkdnen. Yritys on p<irssiyhti6,
jonka osakekannasta omistaa
Suomen valtio 44,1 o/o.

Uusia
toimintatapoja

Yhti6iden taytly nykyeen onnistua luomaan toimiva henYhtidissA on jouduttu ottakil6stdstrategia. Siina joudumaan uusia toimintatapoja
taan miettimeiin henkil6stdn
keyttoon. Organisaatioita ja
tavoitteita, muutoksia, perusveiliportaita osastojen. ihmisarvoja, resursseja, koulutusten, asiakkaiden viilillti on jouta ja monia muita henkil<isduttu ohentamaan. Aika on
t66n ja johtamiseen liittyyia
rahaa. Tiedon teiytyy kulkea
asioita. Muutoksen merkit5rst?inti piiivAnA yhtion sisiillA
tzi kuvaa hyvin seuraava launopeasti eri osatekijoiden vzise: "Jos tyydyt nykyiseen - on
lillA. Markkinoilla ei ole aikaa
juostava. Jos aiot pysye muodottaa. Aikaisemmin trirkeikana - on juostava lujaa. Aitii
asioita yhtiossii oli toimitusnoa, mikd on pysyviiii - on
ajat ja budjetissa pys]rminen.
muutos". Parhaiten pysyvaa
Nyt on vanhojen arvojen
muutosta kuvaa nykyisin pyrinnalle tulleet my6s kustansywriksi ilmi<iksi jAenyt tyott6nus-. laatu- ja palvelutekijet.
mlys.
Kilpailu tulee ldhiruosina
EnAti taloudellisilla suhkiristlaneen paperiteollisuudanteilla ei nayt5' olevan suo,
dessa, koska idzistA on nouraa yhteyttZi ty6ttdm54rteen,
semassa uusi talousmahti Vekuten ennen oli. Nyt muutosnejaja Kaukoiti. Siellii puu on
ta ohjaavat monet muut tekiliihes ilmaista, tydvoimakulut
jiil kuten kilpailu. markkinoipienet ja markkinat l?ihellA.
den vapautuminen, kansainTeimai pakottaa teollisuutta
viilinen kilpailu sekei markkimy6s koko ajan kehitt,fnaan
noiden nopeat muutokset.
uusia tydprosesseja, joista
Muutoksia teltyy siis tapahsyntly ku stannussddstojei.
tua yrityksessri koko ajan,
'Uoku viisas
on sanonut: Jos
koskajos nAin ei tapahdu seuteet kaiken itse, ei toimi. Paraukset voivat tzind p€ijvzina
ras tehda vain se minkd osaa
o a ikavie.
ja muu kannattaa teettiiri toisilla".
ll

Sihleeri Velio Inakso,

Tyit ja tyiieliimiin
muutoksia
Nykyisin kaikenlainen muutosvauhti on kova. SitZi ohjaa
yrityksissa teknologia. Tyontekij6iden tyd on muuttunut.
T!6viilineiden maara on vehentynyt. Tietoa siirretean
tydpisteesta toiseen tietokoneiden alrrlla. Tieto muuttuu
koko ajan ja se vanhenee nopeasti. PriAtokset tehdAdn nopeasti ja niiden on oltava samantien sieilA, missii tyri tehdeen. Yhtion ulkopuolella olevat muutokset on otettava
huolella huomioon yhti6n toiminnassa, koska on pyslyttei-
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va toimimaan yhdessa yhteistyokumppaneiden kanssa.
Organisaation on toimittava
niin etta se pystyy toimimaan
yhtEiaikaa tuotannon ja kehityksen kanssa. Puhuminen on
ki'rkeziti. Muutos on hallittava. Yhti6n ulkoisesta ja sisrljsestd puolesta piki5 huolehtia hyvin ja olla muutoksissa
nopea.
Hallituksen puheenj ohtaja
Jyrki Pekkala kiitU henkil6st6pnnllikko Matti Kostettia
mielenkiintoisesta esitelmiistii
ja siirtyi seuraavaan asiaan.

Yhdistyksen
siiiintiijen voimassa
oleva 4 $
Yhdistyksen asioita hoitaa
hallitus, johon kuuluu yhdeksiin (9) varsinaista j Zisentii,
joista vuosittain yksi kolmasosa (1/3) on erovuorossa. Ero!'uorossa olevaa hallituksen
jasentii ei voida heti valita uudelleen. Kesken toirnikauttaan
kuolleen tai eronneen hallituksen jdsenen tjJalle yhdistyksen kokous valitsee uuden
jesenen eronneen jAljellA olevaksi toimikaudeksi.

Timo Miiki esittilLrndssA onlaa kantaansq
uilkkadss@ kesklrstelussd.

Muutosehdotus
siiiintiijen 4 S:ksi
Yhdistyksen asioita hoitaa
hallitus. johon kuuluu yhdeksiin (9) varsinaista jasenta,
joista !'uosittain yksi kolmasosa (l /3) on eromorossa. Erovuorossa olevaa hallituksen
jesenta ei voida heti valita uudelleen, mikZili henkild on ol-

lul ha Ilitu ksen jasenena pidempiiAn kuin puolitoista
(l l/2) r,rrolta.Kesken toimikauttaan kuolleen tai eronneen hallituksen jzisenenti lalle yhdistyksen kokous valitsee
uuden jiisenen eronneen jAli ell2i olevaksi toirnikaudeksi.

TENTISSA I,ruSI I{ALLITUKSEN

MIIAMINISTERI
2. Jiiseneksi liityin r,rrosi
sitten ja olen osallistunut
jrisenkokouksiin mahdollisuuksien mukaan.

4S
Hallitus esitti jzisenistdlle hyvaksyttzivaksi muutoksia
pykel#in nelja.
Muutos mahdollistaa siis sen,
ettti jos hallitus on joutunut
valilsemaar jonkun hallituksen jAsenen lilalle uuden jiisenen kesken hanen hallituskauden, teme uusi hallil uksen jesen pystyy jatkamaan
hallituksessa pidempAZln.j os
han on toiminut siina alle 1,5
mlotta.

Ny4hiin eronneen tilalle valittu uusi hallituksen jasen
joutuu eroamaan, silloin kun
alkuper2iisen hallituksen jAsenen kuuluu erota hallituksesta, eikA hiintA voida valita uudelleen j atkamaan hallituksessa, vaikka hZinen hallituskautensa olisi vasta muutaman kuukauden mitl"ainen.
Kokousviiiki hywAksyi hallituksen muutosehdotuksen
yhdisryksen szizintojenpykzi
lAiin neljrl.

Uusi hallituksen
jdsen
Vasta valittu yhdist5rksen uusi
rahastonhoitaj a Tuire Tuomi
joutui eromaan hallituksesta
samantien. yllAt tZivienu usien
ty6kiireiden l'uoksi. Hiinen tilalleen valittiin uudeksi hallituksen jAseneksi Minna Ruotsalainen Suomen Osuuskauppojen Osuuskunnasta.
Puheenjohtaj a piiAtti kokouksen minkd jdlkeen siirryimme viihteelie.

Rahastonhoitaja
Mlnna Ruotsalainen

l. Missd r,ritvksessii
tvdskentelet. tehtzivasl la taustasr'/
Z. toimintasi yhdistvksessAmme: koska
olet tullut ieiseneksi
lne.
3. Mita asioita yhdistyksen tulisi kehittAri
toiminnassaan ia
mltKa ovat vlerset
kehitystarpeet?
4. Onko luottoalan
a.rvostus mielestdsi
riitttivA?
5. Mita ongelmia
nd.et luottoalalla
olevan tri-lki hetkellA?
1. Olen tyoskennel\'t rmoden 1997 alusta alkaen SryhmZin asiakasomistajapalveluiden sAAstdkassa-j a
S-Tilihallinnossa suunnittelijana. Luottohallinnon
kokemusta on karttunut
huolinta- ja pankkialalla
yhteensEi kahdeksal l'uotta. Valmistuin vuonna 1995
maataLous- ja metsatieteiden maisteriksl kuluttajaekonomial koulutusohjelmasta. Opintoni painottuivat paeasiassa talousueteiden puolelle.

3. On tiiLrkeiiei,ettA jrisenet
saavat yhdistyksen toiminnasta ammatillista
hyotyA. TiimA edellyttAA
vired.A, ajankohtaista ja
vaihtelevaa toimintaa,
joka aktivoi mahdollisimman monet jasenet osallistumaan tilaisuuksiin ja lisAAkeskustelua seke mielipiteiden vaihtoa. EikohAn tAllzi rintamalla ole
aivan tarpeeksi kehittamistii moslksi eteenpiiin.
4. Kenen arvostamisesta
tZ[ssAon lrysyrnys? Arvoa
siat ovat aina yksilo- ja
ryhmZikohtaisia. Oleellista
on, ettii itse arvostamme
omaa tyotamme, j otta
meillii on edell1'tykset saar,'uttaa yleisempae arvostusta. Oman tyomme arvostus kasvaa pAtevoitymisen kautta. Siksi jatkuva itsensii kouluttaminen
j a ammattitaidon kehittAminen on luottoihmisillekin tArkeitii asioita.
5. Toipuminen lamal aiheutamista traumoista lienee suurin ongelma vielAkin luottoalalla, ainakin
luottoa tuotteena m1ry'vdn
tahon osalta. Tilanteet ia
toiminta)rrnpfi sto muuttuvat aina vain nopeammin, mika voi tuoda tullessaarr ongelmia myos luottoalalla, ellei ole kykyA
reagoida muutoksiin ripeAsti ja oikealla tavalla.

T
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ONKO REHELLISTA
RIKASTA VENAIIUSTA?
aa

aa

Teksti: Risto Suvlala
ErZipiiivii Oy
Piirrokset: Teemu Suviala
Viennin perus\_-n
teella VenAjA on -(
Suomen viidenneksi Uirkein
-$
kauppakumppani Saksan, Ruotsin,
Iso-Britannian ja
Yhdysvaltojen
jriJkeen.

Suomalaisyritysten kauppa
VeniijAn kanssa

SOTKU"

\

\\
on voimakkaassa
nousussa. Vuonna
1996 vienti kasvoi
34 o/oedelliseen
!'r-roteen verrattuna
ja tuontikin kasvoi 10 o/0.Viennin arvo oli I 1,3 miljardia
markkaa. Viennissa olenrmejo
ylittiiLneetvuoden 1980 tason.
Itrikaupan huippuvuosi oli
1983, jolloin vientimme oli yli
l8 miljardia markkaa.
Suomalaisten tavarakauppa
venelaisy'ri tysten kanssa perustuu peeosin ennakkomaksukauppaan. Ikrivrit kokemukset neuvostokaupan
aikaisista milj ardisaatavista
ovat vield luoreessa muistissa. Jonkun verran kdyddiin
remburssika uppaa. Sen sij aan avoimen maksuaj an
myon Laminen vendldjselle asiakkaalle on harvinaista.
Luoton kziytt6 kilpailutekijaiflai tulee kuitenkin vajst amzittzi vastaan. Esim. Saksasta ja Espanjasta my6nnetaen jo 6O-90 pziivdn maksuaikoja. Nziiski syistA Valtionl4

"VENA.IA ON ISO

takuukeskus on alkanut
mydntee ostajakohtaisia
luottoriskitakuita.
Takuun
my6ntzfnisen kriteerejd ovat:
- kukin oslaja hael"aantakuuseen erikseen
- luottoaika enintzidn 6O piiivAA
- luottotiedot ostajasta eivat
yli kolme kuukautta vanhoJa
- luotteen korkea kotimaisuusaste
- vieja hJrvemaineinen Suomessa toimiva yritys
- kauppasuhde kestiirryt ostajan kanssa vfiintaan
f2
kuukautta
- moitteettomatmaksukokemukset ostajasta
- luottoraja 1/3 viej ayrityksen viimeisten 12 kuukauden myyrnistii ostajal le.

VeniijiiLltii ei ole saatavissa ehdottoman oikeata tietoa. Lakiin perustuva keyt?into ei ole
maassa vakiintunu 1,.PitkAjiinteisen yritystoiminnan perusedelly'tys oikeusvarmus puuttuu. Samaa lakia voidaan tulkita eri tava-lla Moskovassa ia
Pietarissa.
'VenZijA on iso sotku", on
amerikkalainen taloustieteen
professori Douglass North
hilj attain todennut. HEinen
mukaansa siirtlnnetalouksien
uudistamisessa on ment5rpieleen siine. ette talouden rakenteita on Ilylh uudistettu,
mutta sosiaaliset ja poliittiset
rakenteet ovat jaiineet ennalleen. KetdAn ei kiinnosta
hankkia omaisuutta tai tehde
investointej a, jos mrosisatoj en
ajar omaisuus on aina ryostetty. Jos kansa oppii, ettii
hankkimansa omaisu-uden
saa yleenszi pitAii, se uskaltaa
ostaa maata ja tehtaita.
Veniijiin liittaminen kansainvdliseen taloudelliseen
jiirj estelmAiin on maailmanrauhankin kannalta ttirkeea. Bill Clintonin ja Boris
Jcltslnln Askeisessd huipputapaamisessa Helsingissa sovittiin, ettA Veneje saa suuremma.n vaikutusvallan rikkaiden teollisuusmaiden G-7
-jerjest6ssa, tosin ei sen jesenyytl"ii. Yhdysvallat edistaa
Veniij iin pAiisyii Maailman
ka uppajiirj eston ja Pariisin

klubin eli val liovelkojien jiir
jestdn jAseneksi monna 1998.

PJIATOKSENTEKO
KESKITETTYA
Yrirysjohto VenAjAIIA on dramaattisesti nuorentunut. Keski-ikA on noin 28 \'uotra. Yritysten omistajista valtaosa on
alle 35 l'uotiaita. Nuoren yrltysjohdon Suomi-kuva on rajoittunut tai se puuttuu kokonaan.
Piiiit6ksenteko on edelleen
keskitettya kuten se oli komentotalouden aikana. Delegointia ei tunneta. Suurenkin
yrifksen piiAttAjA on kAy'tAnndssii piiiijohtaja. PZiettajien
tydaika kuluu pienten, yleensa toisistaan irrallisten piiiitosten tekemiseen.

veronsa ajallaan, 5O prosentilla on kroonisia maksuvaikeuksia ja 34 o/oon "kuolleita
sieluja", jotka eivAt esiti verolaskelmia eiviitka maksa veroja.
S u u r v e l a l l i s l e nr y h m d d n
kuuluu kaikkiaan 83 yritysta,
j oista jokaisella on verovelkaa
vahintaai(l IOO miljardia ruplaa. Yli biljoonan mplan velalIisiin kuuluu kolme 6ljy- ja
kaasuyhtiotA (Juga nsknelt egaz, Nizhnevartovskneftegaz,
Noj abrskneftegaz) ja yksi autotehdas (AvtoVAZ).

LI\SKUN OLTAVA

MiijiiliMuoroINEN
VenAjZilliion tarkoitus entista
paremmin valvoa a rvonlisdveron perintaa yritysten vAIisessA kaupassa. Ma:iramuotoisissa laskuissa on entistA
tarkemmin miiiiritelty sekA
kauppaa kiiywAt yritykset ettii
kaupan olevat tavarat. NAitZi
seuraamalla verottaj alla on
paremma t mahdollisuudet jiiLl-

jittaa vazirinka]'tdksiii. Vuoden
1997 alusta voimaan tullut
uudistus koskee my6s ulkomaisia myJiie, siis myos suomalaisia.
Lasku on laadittavakahtena kappaleena lO p2iivdn kuluessa myydyn tavara eran
toimituksesta. Mika[ m]T'jA
on ulkomaalainen, vendldinen
ostaja maksaa aikaisempaan
tapaan mjryjan puolesta arvonlisAveron siina vaiheessa
kun maksusuoritus tapahtuu.
Mikiili myynti tapahtuu ennakkomaksuna, mg,jA tekee
tzistA lO pdivAn kuluessa ennakkolaskun omaan ki{ anpitoonsa verotusta varten. Siina vaiheessakun tuote loimitetaan tai kun tyd- tai palvelusuoritus on h)'vaksytty, tehdean normaali vakiolasku.
Tavaroiden ostajat eivat tee
ennakkolaskun perusteella
kirjausta. Jos ml,T/ja ei tee
suorituksestaan maaramuotoista laskua, hiin joutuu
maksamaar l0 %:n rangaistusmaksun.
Df

SUOMENJA VENAJANVALINENTAVARAKAUPPA
vuosina 1970-1996 (mlli.smk)
20.000

t,
15,000

VEROVELIIT
ONGELIT,IA
Veronkierto VenAjiillii on todella laajaa. Koska veroja vastaan
yhteiskunnalta ei saada palveluj a, esim. turvallisuutta,
niin verojen maksuun ei ndhdai slyle. Verol l"aja kZiyttAA
verojen perint?izin kovia otteita. Se voi viedd esim. rahat
pankkitililtzi.
Ven?ijiin verovirasto on julkaissut tiedot maan suurimmista verovelallisista. Veroviralomaisten rekisteris s2i olevista 2,7 miljoonasta oikeushenkil6stii vain 16 o/omaksaa

\,

Y

:l

r{

(r

:{

10,000
d
6

ic
z P

I

e
n'

: e ?
5.000

E

ttEr.mruowr

.EIF
5 >

-

aat

S
co P
eft

s

VUODET
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kinta sekZi ylipiiiinsii tiedot
Venaj.ilta muuttuvat j atkuvasti, on tiedonhankinan naapurimaasLa oltava sAdnnollista - ikaan kuin loppumaton
VeniijAllA ei pidri kainostella
prosessi. Tieloja voi hankkia
kysyA maksua heti jos se on
paikan peele mm. kaupallimyohessa, se kuuluu asiaan.
sista edustustoista, kauppaTavallista on lfiettAii yksi tai
killoista. viranomaisilta {rekiskaksi maksukehotusta ennen
o i k e u d e l l i s i a t o i m e n p i t e i t a . teriviranomaiset. tullit. veroviranomaiset, poliisi), yritykMaksukehotus voidaan liihetseltri itseltAiin, muilta yrityktaa jo ensimmriiselki viikolla
siltii. lehd isl ostii. palveluja
Iaskun erzipriivrin j iilkeen.
Maksu kehotu kseen on sy5rtdr tarJ'oavilta konsulteilta, konsulaateilta [Supo) ja pankeilliittAA laskukopio. Normaali
ta.
velkomusoikeudenkrilmti kesSuomessa tietoja Venejastzizi keskimziArin kuusi kuuja
tA
siellti loirnivisla yrityksiskautta.
tA antavat mm. Suomalais-veVenAjZilIAei ole perimistoimisloja. YleensAkin on sy)'1e n A l d i n e n k a u p p a k a m a r i j a
luottotietotoimistot.
olla varovainen "perinte"-saVaikka )Titystoiminta onnan kriy'tossA. Venrij riLliii "pekin jatkuvaa uurastusta ja risrinta" ja "perimistoimisto" tarkino oa. tiiytyy viilillii myos
koittavat muuta kuin SuokerAtA voimia ja nauttia elAmessa. Perintazi hoitavat henmaista laajemminkin. On hy'v?i
kil6t veloittavat provisiona 50
o/osaaduista suorituksista.
muistaa, ettzi lzi] ellzl Suomen
M i n i m i p a i k k i o o n 2 0 . O 0 O rajaa on paitsi vilkas liikekaupunki niin ennen kaikkea
markkaa.
mahtava kulttuurikaupunki
Pletari. Suurkaupungin tunnelmaa on kuvannut iAmpiTIEDONIIANKINTA
mAsti V. Schwartz kirjassaan
LOPPUIUATON
l€ningrad.
PROSESSI
"I-eningrad on kaunis kaikKoska lainsiiziddnto ia sen rulkina !'uodenaikoina: talvisin

OLE VAROVAINEN
"PERINTA"-SANAN

ruiyrossA

huurteen hopeoidessa sen
muistomerkkejA ja ristikkoaitoja, kev:iisin purosten iloisesti solistessaja sekenoivien
jiiAtelien kiiruhtaessa Nevan
viemina alavirlaan, kesiiisin
puistojen ja aukioiden peittyessA vihreAdl nurmivaipp aan
ja my6s syksyisin, kellastuvien lehtien kuvastuessa hilj aisten rantavesien plnnassa.
Mutta kauneimmillaan kaupunki sittenkin lienee syddnkesdr kuulaina 6ine. Se, joka
kiiyskelee tuolloin aamuyon
vijmeisillA tunneilla l,eningradin katujaja aukioita, el koskaan unohda Nevan ylvAst:i
vesilakeut la avattuine siltoineen, et2iEillA
hohtavia kullaltuja suippotorneja, leveiden
prospektien viivasuoria perspeldiiveja, viiljiii nukkuvia aukioita, veistosten ja ristikkoaitojen teravina piir[wiii siluetteja - koko tuota p.rnoraamaa, jota runoilUat ovat monesti vlistaineet."

Luottomiehet
jiirjestnii matkan
Pietariin
12.-14.0,6.t997.
Ne kestiyiit!

l
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VENALIUSTEN SUOMI-KTryA
*
*
*

Suomi? Hieman Baltian maita parempi mm. elintarviketuottaja.
On ollut osa ita-Eurooppaa.
Entinen SEV:n jd.sen.

* Ollut laadukkaiden kenkien ja miesten pukujen valmistaja.
* Viola. Tutteli. Piltti.
/< EU:n jAsen?
LAhde: Suomalais-vendldinen kauppakamari/toimitusjohtaja
Wladimir Ljapidevskij

I
I
I
I
I
I
I
I

Taloushallinnonammattilaisilleuusi messutapahtuma
Talous 97 -tapahtuma jei-rjestetAiin Wanhassa Satamassa
6. -7.5. 1997 ensimmziListzi
kertaa. Kaksipaiveinen messutapahtuma on suunnattu erityisesti taloushallinnon piiiitdksentekij 6ille. Tapahtumaan
odotetaan osallistuvan vli
2 0OOa-lan ammattilaista.
"Trrlalshallinnon amnattt
Laisille ei ole aiemmin kohdennettu omaa rrles sutapahtunlaa. Tallais elle tap ahlumnlIe on ollut selkea tanse", selventae tapahlu man jzirj esuij ei.
toimitusjohtaja Olli Muurainen Kontaktimessut Oy:sta.
Muurainen haastatteli viime
kevdiiLnzi
talousjohtajiaja kartoitti heidan toiveitaan tapahtuman siszill6n suhteen. Muuraisen mielesti yritykset ovat
ottaneet uuden tapahtuman
hy'vin vastaan. NAyttelytila
myytiin loppuun kolmessa
kuukaudessa.
Niiytteilleasettajat
ovat
ta-loushallinnolle erilaisia palveluja tuottavia yrityksizi.
Mukana on noin 45 yri tysta
muun muassa seuraavilta
aloilta: taloushallimon ohj elmistot, rahoituspalvelut, perintd- ja lakipalvelut. tilintarkastustoimistot, koulutusja konsultointipalvelut, tietopalvelut ja julkaisut. Ohjelmistoja tuottavia yrityksizi on
puolet nriytteilleasettaj ista.
YIi puolet nAytteilleasettajista je{estaa oman messuosaston liseksi seminaarin,
tietoiskun tai oman asiakastilaisuuden. LisAksi mukana
olevat liitot ja jzirjesttit pitAvrit
m e s s u j e n a i k a n a e r i l a is ia
koulutustilaisuuksia.

Talous 97 -tapahtuman
jeirl'estziZiKontaktimessut Oy
yhdessa toimikunnan kanssa,
jossa ovat mukana Ki4anpitotoimistojen liitto ry, Helsingin
Ekonomit ry, TIPAL tietojen-

kzisittelyn palveluliitto ry,
HTM tilintarkastajat ry, Unic
Oy ja Intrum Justitia Oy. Toimikunnan puheenjohtajana
toimii professori Jarmo Leppiniemi.

Ma rjo Hevonoja, tiedottaja
Kontaktimessut Oy, puh. (Og) 612 3088
Liszitietoja Talous '97 -tapahtumasta:
Olli Muurainen, toimitusj ohtaj a
Kontaktimessut Oy, puh. (Og)6f2 3016 tai 050-555 1375

SuomenPerimistoimistojenLiitto ry:n
\ruosikokous
22,1.1997
Liiton puheenjohtajaksi on valittu varatoirnitusjohtaja
Timo Miiki Perimistoimisto Contant Oy:ste ja varapuheenjohtajaksi yhteysp2iiillikkd Pirjo Ahola Intrum
Justitia Oy:stri.
Muut hallituksen

jesenet ovat:

Peter Adams, Kreditstyrning
Lassl Karppinen,
Ritva-Lilsa

Oy

Perimistoimisto

Contant Oy

Paanao.en, Luottorekisteri

Oy ja

Eero Sundqvist, Cash-In Consulting Oy.
Liiton jasenyritykset vastaanottivat vuonna 1996 noin
miu oona perimistoimeksiantoa.
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VIROIIUNEN
PERINTA
aa

Teksti:
toimitusjohtaja
Raivo Paiste
Intmm Justitia AS

1t'

Onko huhussa "virolaisesta
perinnzistrf' mitiian totta ? Viime Vuosien tapahtumat ovat
luoneet perinntille taalla Vj'neen.
rossa kovan m
Fb/sistii viikivaltaa on kAytetty sekA
velkojan etti velkojien toimesta. Aikaisemmin velkojan
likvidointi ratkaisi rahapulan
tai ai nakin muutti luoton investoinniksi halvimmalla
mahdollisella tavalla. Uskoakseni sita ei tapahdu teella
enee useammin kuin muualla maailmassa, mutta sellaiset lapauksel ovat tiedotusvelineille oikea makupala ja erottuvat muuten rauhallisessa
ilmapiirissii erittiiin selvasti.
Uskaltaisin vAittrid, ettii
pahin aika on ohi. Viron lainseadiintd antaa nykyaen selkedn mahdollisuuden peria
saatavat tiiysin laillisesti.
Virossa perinta onnistuu
yleensa erittain hyvin $li 90
o/otapauksista), mikdli seuraavat kolme ehtoa tiiyttyviit:
I. Saatava perustuu asiakirjoihin
2. Velallinen on olemassa
3. Velallisella on varaa suorittaa maksu
l8

Saatavanlaillisuus
Virossa kaupasta ja sen ehdoisla. esim maksuehdot ja
viivAstyskorko tulee sopia kirjallisesti. Dokumentin tulee
olla ostajan a11eki4oittama.
Myos tavaran toimittaminen
kannattaa vahvistaa ostajan
allekirjoittamalla
dokumentilla. Perinniin aloittamiseksi
tarvitaan lisdksi maksamaton
lasku tai muu vastaava kirJalIinen vaatimus.

Petoksienvarominen
Intmm Justitian kokemusten
mukaan Virossa erilaiset
petokset ovat yleisempiZikuin
esimerkiksi Suomessa. Joutuminen petoksen tai petosyrityksen kohteeksi riippuu
merkittavesti toimialasta.
Aina kauppa ei anna petoksen kautta mita,in hyotye.
Esimerkiksi mainonta: Jos
mainos on tilattu viiiiriin yhti6n nimeen, siite ei synny
mita:in hydtyZi petkuttaj alle.
Tama merkitsee sita, etta
asiakaita joudutaan perimaaifl
"vain" maksuhaluttomuuden
tai maksulryvyt t6myyden takia. (Maksuhaluttomuus joh-

tuu tZiiillAkin usein maksuvaatimusten esittiimisen sekA
perinndn aloittamisen hitaudesta.l
Osa toimialoista on jatkuvasti petosten tai ainakin
pel"osyritysten kohteena. Esimerkiksi matkapuhelinliittymat. Tealla vAh2ituloisia ihmisiA huijataan alleki{ oittamaan liittymdsopimuksia,
koska ihmiset eivat aina )ryndomiirrii allekirjoittamansa
kumentin sitovuutta. HuUari
mJD/ saamansa GSM -kortit
eteenpiiin. Luotonantaj aIIa on
ongelma, kun alkuperiiisellii
velallisella ei ole varaa maksaa puhelinlaskua. Korttien
uusia omistajia on usein vaikea tavoittaa, puhumattakaan
vrilissii olleista huij areista.

Luottotiedot
Virossa henkilo-. yritys- ja
osoiterekisterit eivat ole vieH
lainsimaista tasoa. Kuitenkin
monelta huij aukselta olisi vZiltyl"ty keyttamiillii nykyisiti
tietoliihteitii. Erityisen tarkkana tulee olla oslajan antamien )'ritystietoj en suhteen.

Inflaatio, maksuaika
ja vilviistyskorko
Vtossa on huomioitava, etta
maksun vijv,is ry'rninen aiheuttaa velkojalle suuria vahirrkoja, koska inflaafio on nopeaa,
1996 vielA ylj 23 o/o.Toivottavasti inflaatio laskee tulevaisuudessa, mutta Suomessa
kAytett?ivnt viivZistyskorot I 30lo
tai 16% kuulostavat ta.i a lahialta. Niiki kannattaa viilttiiit
Viivristyskorko ja maksuaika tulee mainita sopimuksessa sekA laskussa. Velallisen allekirj oitettu suostumus
maksuehtoihin on ainoa tapa
saada viivAslrskorko perittyA.
Ka)'t-{innosse koron prosenttimddrd on suunnilleen O,l-O,5
o/opdjvdssd. '\aleisestisovittu ja
my6s oikeudessa hyviiksytty

korko on 0,5 o/0.My6s korkeampia viivestyskorkoj a kiiy'te-

messa. Oikeuskiiytiint6kAAn
ei ole vielA vakiintunut. Uskomme kuitenkin asian selkey'tyvdn liihitulevaisuudessa.

taan!
Varsinaista lainakorkoa
saavat kziyttiiri vain luottolaitokset, riippumatta siita mita
sopimuksessa lukee. Lainakoron asemasta kdyleliiiin esimerkiksi sopimusmaksua tai
muuta vastaavaa.
Korkeasta infl aatiosta johtuen Virossa keilteteen lyhyitti maksuaikoja. Yleisin on 5 l0 paiivaa Vasta viime aikoina
on 30 ptiiviin maksuaika ollut
enemmen kayt6ssa.

Perintdkulut
Myds perintAkuluj en korvaamisesta tulee sopia kiq'allisesti. Ilman kirjallista sopimusta
perintrikuluj a ei yleensii saada perittyzi velalliselta.
LainsAAdAnto ei valitettavasti ole yhtti selkeA kuin Suo-
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Perintdtoimiston
keyttd Virossa
Virossa annamme asiakkaidemme kaltt66n perintaleimasimen. Se tehostaa merkitiAvAsti yrityksen omaa perintaa. Toimeksiannon saamisen
jziLlkeenaloitamme vapaaehtoisen perinndn. Vapaaehtoisen
perinniil tulokset ovat olleet
ylliittiiviin hyviA. Yleisin maksamattomuuden s54ron Virossakin maksuhaluttomuus.
Kulttuuriimme on aikaisemrnin kuulunut, ett?i kaikki ovat
velkaa kaikille ja kaikilta.
Perintd I oiminnan kehittyrninen on muuttamassa kulttuuria nopeasti.
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Toimeksiannot perintZlLoimistoon kannattaa ldhet LiiA
nopeasti, vaikka viivestyskor ko onkin houkuttelevan korkea, koska Virossa osoiterekisterit toimivat viela puutteellisesti. Velallisen katoaminen
maan alle on tii2illZi helpompaa
kuin esimerkiksi Suomessa.
Mikzili velallinen ei maksa
saatavaa vapaaehtoisesti, haemme asiasla oikeuden pzidtdksen. My6s konkurssimenettely on mahdollinen. Ulosotto toimii kohtuudella. Tallinnan alueella ulosotto on eniten ruuhkautunut.
Asiakkaidemme kanssa
teemme kirjallisen sopimuksen. Konsultoimme asiakkaitamme luottopolitiikan laatimisessa seka perinnassa. Virossa lainmukainen perintetoiminta on voimakkaassa
kasmssa.
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VEII\LLISEN
SUOJA
ULOSOTOSSA
PAREMITIAKSI
Varatoimitusi - ohtaia
Timo Mdki
Perimistoimisto Contant Oy

Hrrllittts eh:dotta;lr 2 7.2. 7997 eduskunno'lle annetussrr esifuksessA
ulosottolakia muutettavaksi niin, ettA uelallinen saisi ngkgistii laajemrnin
erottao omqisuutto;qn ulosmittauksesta. Ulosmittao;mo,tt(r olisi jiitettiioii
aelallisen ja hiinen perheensii kiigtiissii oleua TAVAIiTOMAINENKOTI-IRTAIMISTO
sekii ko/n;tuullisen torpeen muko;iset HEN'KIIdIKOEITAIS,ETESINEET,
TARPEIEILLIS,ET
TYOUALNEEI erotettaisiin o;ruosta riippumatta sekii
7 O.OOO-I 5.OOOmo;rko;n raho;niiiiriiiin
esineet, jotka rinnastuuat tgduiilineisiin,
kuten tgiimatkallakiigtettiiuii
auto. Elinkeinon harjoittamisessc to;ruitto'uo,t
ELiiIMEf erotettaisiin kohtuulliseen aruoorr. Velo:llinen saisi siiilgttiiii
ARVOICASTAIflN omaisuutto.rrn, jos hiin ho;nkkii sen o,uulla riittiiaiisti tuloa.

Jos palkan ulosmlttaus on jatkunut
keskeytyksette tai
liihes keske5rtyksettd
yhden vuoden ajan,
ulosottomlehen olisi
velalHsen pyynniistii
KESKDYTRTTAVA
ULOSMITTAUS
ENINTIIJIN KAHDDN
KIruI(AI'DEN A.'AKS]
pyynniin esittdmistii
seufanneena 12 kuukaudenjaksona.
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Esitykseen
johtaneita syitii
Ulosottolain 4. lur,rrssa sdiidetean ulosmittauskiellosta ja rajoituksista velallisen I oimeentulon turvaamiseksi.
Erottamisetua
koskevien
sAiinnoslen nojalla jokin esine taikka osa velallisen varoista tai palkasta on jetetteve
ulosmittaamatta. Nylryistti luetteloa ulosmittauksesta erotettavasta velallisen omaisuudesta on pidetty vanhahtavana, mutta ulosottokiytiintii
on ollut kohtuullinen johtuen liihinnii liiallisen ulosoton
kieltiivAstii yleisohjeesta; ulosm jttaus on jdtettiivii sillensd
ellei siitri ole odotettavissa kuIujen jAlkeen velkojille tilitettAviii varoia.

Viime helmikuun alusta
tuli voimaan yksityishenkildn
velkaj Arj estelysta annetun
lain muutos, j onka mukaan
velkaja4estely voidaan evdI d.
jos velallisella ei vdliaikaisena
pidettzivtisti syysli ole maksuvaraa l"ai velallinen ei sellaisen sj0,'n vuoksi lqykene maksuvarallaan maksamaan tavallisia velkojaan viihiiisend
pidetreveii meii-raa enempea.
Jos velallinen laiminlyd maksuohjelman mukaisen suorituksen. velkoja voi vaalia teytiinto6npanoa ulosol"tolain
mukaisesti, kun suorituksen
laiminlydnnist2i on kulunut
enemmAn kuin kolme kuukauttaja suoritus on edelleen
maksamatta. Hyvaksyessaain
mainitun muutoksen eduskunta edellytti, ettZi hallitus

antaa kiireellisesti esityksen
marr vuoksi tarpeelliset vZiliu losottolain muuttamiseksi
neet.
ainakin niin, el td asuinifiai2. Ulosmittauksesta on
misto suojataan ja vapaaerotettava esineet, joilla on erikuukausimalli otetaan k?iy't- tyisen suuri tunnearvo velalt6on. Esityksen tekemiseen
liselle tai hZinenperheellensd.
jos esineiden erottamista voiovat vaikuttaneet myos tutkimukset, joiden mukaan ainadaan pitee niiden arvo huomikin osa ulosot tovelallisista oon ottaen kohtuullisena. Esij o u t u u t u r v a u t u m a a n t o i - merkkeina mainitaan lemrnikmeenIulol"ukeen ulosmittaukkielziLimet,palkinnot ja keriiLilysen l'uoksi. Ehdotuksen on oiharrastuksen vuoksi syntykeusministeri6ssA valmistelneet kokoelmat.
lut lainsAAdiintoneuvos Tuu3. Velalliselle tarpeelliset
la Linna. Laki ehdotetaan tutytiviilineet sekii vela-llisen tai
levaksi voimaan ensi tilassa
hiiLnenperheenj asenensa ta-rsenjelkeen. kun se on hywdk- vitsemat koulu- ja opiskelusytty ja vahvistettu.
tarvikkeet lulee erottaa niiden awosta riippumatta. Varsinaisten tyokaluj en lisAksi
Erottamisetu
myds mikrotietokone tarvittaI. Ulo s mittauks e sta tulisi
vine ohjelmineen kuuluu eroterottaa velallisen ja hiinen
tajnisetuun. jos tyotii tehdaiilr
perheensA tavanomainen
sen amlla.
koti-irtaimisto sekA kohtuul4. Vakiintuneen oikeuslisen tarpeen mukaiset henkikaytannon mukaisesti au toja
liikohtaiset esineet. Huonemuut moottoriaj oneuvot eivZit
kalut kuuluvat tavanomaiseen
ole varsinaisia ty6vAlineitti.
k o t i - i r l " a i m i s t o o n ,s a m o i n Auto voisi olla kuiter tin tyiiuseimmat kodinkoneet kuten
vdlineeseen rinnastettava
jAiikaappi. pakastin. astiain- esine, jos velallisen toimeenpesukone, pyykinpesukone,
tulo edellyttzizi auton s€i,ilytluipolynimuri, liesi ja mikroaalmistai. Myynl iedustaja saisi
touuni. Esimerkkiluettelosta
seib'ttaa autonsa. Velallinen
puuttuu yleiskone ja shamsaisi sailyttae autonsa my6s
panj avispilii (latojan huomio).
silloin. kun se on heikkojen
Vapaa-ajar viettoon liittykulkuyhteyksien vuoksi vZ[tvd lava nomainen koti-irtaitAmiit6n ty<imatkoj en kulkemislo. kulen tavallinen vdri miseksi tai lasten pziivzihoidon
televisio ja radio, tulee erottaa
j arj estamiseksi. Siiziln<iksen
ulosrnittauksesta. Muuta viihsoveltamisalaan kuuluisi
de-elektroniikkaa kuten videomy6s tilanne, jossa velailinen
ja stereolaitteita taikka tietoon ulosmittaushetkellZi tilakoneita ei sen suaan yleensii pii'isesti ty6ton, mutta pyrkii
luetlaisi erot tamised un piiriin.
ldytemAdn Lydtii ja ty6n suoTavanomainen maera sivistvsrittaminen tai ty6matkat edelj a k a u n o k i r j a l l i s uu t t a s e k d lyttiinsivAt auton kii]'ttimistii.
erilaisel I allenteet tulisi jtitliiii
Toisin kuin tyovtilineiden osalulosmittaamatta.
ta ehdotetaan, etta niihin rinHenkil6kohtaisia esineita
nastettavaa esinelle ei saisi
ovat muun muassa vaatteet,
erottaa arvosta riippumatta,
kihla- ja vihkisormukset, kelvaan omaisuuden arvo miidlo, korut sekA harrastus'
riteltdisiin asetuksella 10. OOO
- I5.OOOmarkan tienoille. Jos
vdlineet. TAllaisia ovat myds
erilaiset sairauden tai vamesine selvasti ylittii&i ase-

tuksessa ma:irattav,in rajan,
se tulee ulosmitata ja my1'ntihinnasta palauttaa kohtuullinen rahamaArA velalliselle
korvaavan esineen hankkimiseksi.
U l o s m i tl a u k s e s t a t u l i s i
erottaa myos elinkeinon harjoittamisessa tar-vittavat eliii'
met kohtuulliseen arvoon, jos
ne ovat velt temiittomia velallisen ja hAnen elatuksensa
varassa olevien toimeentulon
turvaamiseksi. t€hmien, kanojen, sikoj en ja lampaiden
lisAksi kysymykseen voisivat
tulla hevoset, stmtsit ja villisiat.
5. Jos vela.llisen ammatti
artai elinkeino edellyttdii
sita
ei
vokasta omaisuutta.
voida vaihtaa asetuksessa
saadettavain rajan alittavaan
omaisuuleen. Taksi- tai kuorma-autoilija taikka maansiirto- tai metsdty6koneella
urakoiva velallinen voisi seilyttAA tyovrilineense niiden
arvosta riippumatta. jos h:in
niiden amlla voi hankkia riittdvAsti ulosmittauskelpoista
tuloa hakijan saatavan suorittamiseksi. MitA arvokkaamman omaisuuden velallinen
saa siiilyttiiii. sitd enemman
omaisuuden tulee tuottaa
myos velkojille jaettavaa tuloa.
Tulon riittiivyytta arvioitaessa
sitd tulee verrata siihen kerb'matin. joka hakijalle tulisi.
jos omaisuus myy'tziisiin huomioonottaen mahdollinen
omistuksenpidAtys ja muut
vakuusoikeudet. Merkit tavaizi
on paitsi se, minkZi ajan kuluessa velka tulisi maksetuksi, my6s se, kuinka paljon
erotettavan omaisuuden arvo
sine aikana alenisi.
Erottaminen ei saisi tapahtua hakijan edun vastaisesti.
Jos hakij an saatava uhkaa
varrhentua tai hdnen asemaltsa odotetl avissa olevien uusie n u l o s m i t t a u s t en v u o k s i
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heikentyisi, voidaan omaisuus
ulosmitata j a m1rydzisAdnnoksen estamatl d. Ulosottomiehen harkinta ratkaisee loppujen lopuksi kziytdnn6ssA erottamisedun toteutumisen kuten nykyisinkin.
6. Velallinen saa erottaa
rahavaroista tai muusta vastaavasta omaisuudesta md.iirin, joka on ta4reen velallisen ja hanen elatuksensa
varassa olevien Perheenjesenten vt ttemetiinta toimeentuloa varten yhden
kuukauden ajaksi, jollei velallisella ole muuta teta tarvetta
vaslaavaa t uloa. Ulosmittauksesta olisi erotettava murtakin kuin edellei lueteltuja
esineila, jos erottamista voidaan pilzie hyvtiksyttzivein ri
velallisen tai hiinen perheensajasenen sairauden tai varnman perusteella.
Velallinen saisi ehdotuksen
mukaan suiillttea toimeentulon turvaamiseksi
velttemettdmen esineen, jonka
al'ulla hdl saa riittziviisti ulosmittauskelpoisla tuloa. TziLllaisen esineen arvo voi olla huomal tava. Ulosottomies saisi
ehdoluksen mukaan ulosmitata esineen, jos se on tarpeen
esineen arvon, hukkaamisvaaran tai muun s14mI'uoksi.
Esinetta ei saisi myydii niin
kauan kuin tuloa voidaan
ulosmitata. KyseessAolisi niin
sanottu turvaava ulosmittaus.
Jos esine on kiiytt6tarkoitukseensa ndhden liian arvokas, voisi ulosottomies velkojien suostumuksella antaa
velal liselle luvar esineen vaihtamiseen. Menettelysszi tulee
ottaa huomioon esineeseen
kohdistuvat vakuusoikeudet,
omistuksenpidatys, yrityskiinnitys 5rms. Vaihdossa esineen ulosmittaus raukeaa
vaihtamisen tapahtuessa, ja
ulosmittauksen katsotaan

22

kohdistuvan vaihdossa ker$neeseen erotukseen ja tilalle
tulleeseen esineeseen.Ulosottomies jakaa vaihdossa kertyneen erotuksen lain mukaisesu.

Hallitus esittA?i, etta sen
jriJkeen kun palkan ulosmittaus on jatkunut keskey$ksettzi tai ldhes keskeytyksettzi
yhden l'uoden ajan, ulosottomiehen tulisi velallisen pyynn6sta keskeyttdd ulosmlttaus yhdeksi tai useammakPalkan ulosmittaus
si kuukaudeksi pyyrrnon esittzimisen jdlkeisten 12 kuukauUlosottolainsAedannosse ei
den aikana. Vapaakuukauole rajoitettu sita aikaa, jonka
palkan ulosmittaus voi jatkua.
sista paasisi naul.timaan noin
2O.000 velallista.
On arvioitu, ettri r,'uonna 1995
Ehdotettua saanndsta ei
neljzinnes palkan ja elAkkeen
sovellettaisi elinkeinotulon
ulosmittauksen maksukielulosmittauksessa, jossa ulosloista kesti yli I'uoden. Velallimittaamatta voidaan jrittzi:i 5/
sen suoja on palkan ulos6 suurempikin mzizirzi velallimittauksessa j:irJ'est"el"ryensi
sen sairauden tms. s51mjohsijassa raj oittamalla ulosdosta.
mittaus koskemaan vain osaa
Keskeytys edellyttAii velalpalkasta. Velallisen palkasta
lisen pySmtoti sekA sitii, ettA
on jetettava ulosmittaamatta
h:inen kalttdonsd on ulosmitkaksi kolmasosaa siitA, mitA
palkasta tulee ulosmittauksen
tauksen jAlkeen jeanyl vain
ja seuraavan palkanmaksuasetuksen mukainen suoja pAivAn vziliselle ajalle. Tuloosuus tai vain jonkin verran
sen ylittAvA mirirri. Keskeytys
rajaulosmittausta
koskeva
tulee my6n tiiA myos silloin.
suoj asziAnn6s kieltAA ulosmitkun velallisen vzilttiirnAtt6miit
taamasta enempdd. kuin kolelinl<ustannukset ovat henelme neljdsosaa siilzi palkasta.
joka ylittdd asetuksessa saa- le j Aiiviiiirr rahamiiiirriiin nAhden korkeat. Myos jokin muu
del1.n suojaosu uden meiirzin.
erityinen sll/ voi oikeuttaa
Velalliselle on aina jeterriive
keskeytykseen. Velalliselle
asetuksen mukainen suojat,irkea kertahankinta,
osuus, joka on velallisen osalkuten
silmalasien tai kodinkoneen
ta 92 markkaa plMinte Q.76O
hankkiminen, voi olla ri i tl,ziv€i
markkaa/kk) ja huollettavan
peruste keskeytykselle.
osalta 33 markkaa paivalte
(velallinen ja kaksi perheenUlosmittaus saadaan iljiisentzi = 4.75O markkaa/kk).
man hakijan suostumusta
keskeyttiiii enintaiin kahden
Ruotsissa palkanulosmitkuukauden ajaksi lrrodessa.
taus uudistettiin'r,rrosi sitten.
Vapaakuukaudeksi voidaan
Nyt siinei otetaan huomioon
myontea kesiilomakuukausi
asumiskustann ukset seka taja joulukuu, jolloin velallinen
vanomaisen kustannustason
ylittave t muut elinkustannuksaisi hyveikseen kuukauden
set kuten ryomatkojen ja sai- palkan liseiksi mahdollisen
lomarahan. KeskeSrtys toteurauden aiheultamat kustantetaan toimittamalla velallisen
n ukset. YlimenevA osa voity6nantaj alle kirjallinen makdaan ulosmitata kokonaan
toisin ku in Suomessa.Ulosot-- sukiellon muutosilmoitus.
tomies voi Ruotsissa keskey'1- Lapselle tulevan elatusavun
perimisessa ei vapaakuukau tAA ulosmittauksen jomman
kumman asianosaisen pJOm- sia voida antaa.
ndstii.
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In early February 1997, a ll]LeetirLg
took place between representatives
of FECMA and DG XXIII of the
European Commission. The purposeof the meetingwas to discuss
the progress made by Member
States'governmentsin responseto
the EuropeanParliament'sRecommendatio4 issued in November
1994,on late payment in commercial hansactions.

companieswould benefitfrom better educationin credit management.
FECMA representatives
askedthat
the Commission should consider
such educationas anotherpositive
weapon to combat the late payment
problem. The need for swiftet morc
efficient and less expensivecourt
proceduresin marry Member States
was alsostressed.

note the q?e of information that the
Commission is seekhg:
1 The average contractually
agreedcreditperiod (in days)for
expoit and domesticsalesin the
countdeswhere FECMA is reprcsented.
2 The actual average payment
period (in days) for export and
domestic sales.The difference
between 1 and 2 is by definition
the avelage number of days
overdue.

The Commissiondiscussedthe posDuring the meeting the Commissibility of FECMA Member Associasion representatives
indicated that tions providing detailed statisticsto
they are lookhg at the possibility of
inform the EC'sresearches
into the
introducing across all Member problem of late payment.Sincethe 3 The percentageof invoicespaid
Statesa legislative framework simimeetin& FECMA s President,Arme
within the due date and after the
lar to that already in place in Fin- Lejeune,has written to the Commisdue date and for the latter, the
land and Sweden. It was made sion to conJirm that the French
percentageof invoicespaid more
clear, however, that any such proAssociation already has a project
tharl 15 days, 60 days and 120
posalwould ultimately requirethe under way.The BelgianAssociation
days after the due date.
approval of the Council of Minisis alsoconsideringa similar project.
ters. Given the resistanceby some Anne Lejeunehastold the Commis- 4 The volume as a percentageof
total credit (salesmade on credMember Stateswhen the possibility
sioD however, that many FECMA
it) paid alter the end of the cedit
of a Directive has been suggested Member Associationswould not
period.
previously, the Commissionrealises have sufficientresoutcesto devote
that they cannot be entirely confi- to compiling detailed statisticalsur5 The causesof late payment, also
dent of successthis tirne.
veys of the kind required by the EC
for export and domestic sales,
unless some EC funding can be
for examplegrouped in the folFECMA representativesstressed found. A reply to her letter is
lowing way: intentional late paythat, whatever the outcome of the
awaited.
ment
debtor in financial
Commissiorls cErent prcject there
difficultiet disputes regarding
is a stront view acrossall Member In the meantime,FECMA Member
goods and services delivere4
Statesthat small and medium sized Associationsmay be interestedto
and adninistrative inetriciency.{p
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Dr Osuold Roysqrds
(Ieft) with PrebenHo
Irom DnnskKreditchef
Forening.

n 1996,after a sedes of meetings with a pro{essional
institute of educatiorL the
Dutch Credit Management Association asked the institute to
develop and introduce a credit
management education course.
In September 1996 the first group
of 20 students began their studies, and a second group started
in January 1997. The two-year
course is open to individuals
on the basis of their capabilities
and takes the form of 60
three-hour evening classes at
college. This format allows
those employed in credit management to incorporate the education scheme into their working
life.
The course is designed to provide students with the ability to
add credit management skills to
a solid core of business knowl-

edge. This business knowledge
will encompassall those aspects
of credit management which
credit professionals require
in the course of their employment. The course comprises six
(economic theory,
modules
and
management
financial
accor.rnting,marketinp law, communication, automation and
organisation), each of which
is exanined separately, and a
final proiect which draws all
the elements of the course
together. After passing all the
examination subjects,graduates
are allowed to describe themselvesas certificated credit nanagers. On completion of the
course, students will have
acquired
a
comprehensive
understanding of credit management both in theory and in practice, together with a broader
knowledge of the various business disciplhes, and a better
understanding of the role of the
credit manager in a large organisation.
For the students, who by the
very nature of their jobs as
credit managers are fairly isolated from others, the course provides an excellent opportunity to

share experiences in their
specialist area. Quite apart fiom
the educational content of the
course, in their informal conversations they will discover, for
example, that the type and size
of a company and its position in
the marketplace will help to
determine the successof its credit policy.
The lecturers, on the other
hand, are provided with an
excellent opportunity to adjust
their general business theories
for the credit specialism. Those
adjustments will make clear
that in rnainland Europe, credit
management theory continues
to evolve. In older to take this
evolution in a practical directiorL
it will be essential that credit professionals, whenever necessaty,
make clear that sometimes a general theory is not appropriate.
Using such situations as a catalyst will cetainly influence the
content of the course as it develops. Ensuring that the course
applies to modern practical circumstanceswill help the Dutch
Association both to promote the
profession in Holland and to
raise the status of the credit
manager.
O

We are dclighted to announcethat SoenskaKreditmannaforeningenhas
formally applieil to join EECMA. It is expecteilthat their application
will be approoedat the Annual GenetalMeeting of FECMA it May 7997.

I
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TheFinnish
Credit
Ass
trllnnngement
ocintion
Luottdmiehet-k editm
nnn
enRY
The Finnish Credit Management
Associationwas founded in October 1961. Its foundation was a
responseto the growing need for
an exchange of experienceswhere
trade, including credit-granting,
was emerging rapidly. This pioneer work restedon the shoulders
of a handlul of industrious individuals
whose contribution
would influence the development
of Finnish credit managementfor
decades.
Contacts with foreign associations
were establishedas early as 1962
and in 1986 the Association
became a founder member of
FECMA. During the Association's
first year, the number of our
membersreached94 and grew to
240 within 10 years. It should be
stressedat this stage that all our
operations are based on individ-

ual membership,with only a few
companiesjoining as supporting
members. During the 1990s,the
increasein membership has stabilised and as employees either
rctire or move to different rcsponsibilities, the total has remained
fairly constantat 700.It is charactedstic of Luottomiehet that most
menbers are credit controllers,
with only a minority holding
managementpositions.

From the beginning, the most
important way of padicipating in
our activities was by attending
the meetings,which are held four
or five times a year.Formal meetings are held in the Spring and
Autumn and are typically attended by 70-100people.In addition,
there are normally two additional
meetingsfor all to attend,and the
popular Credit Days, which are

usually arrar-rgedas a ferry cruise,
eg to Sweden, where visits are
paid to companies who are considered as being of interest. During the Credit Days, we also
appoint the Credit Petson of the
Year,a covetedaward, which is in
the {orm of a diploma.

The Board consistsof nine members with a Chairman, Deputy
Chairmary Secretary Treasurer,
the Chairman of the Education
Committee, a Social Secretary
who arrangesour informal meetings, and three other members.
The Committees play a very
important role in our activities.
The Legal Committee, for example, looks after our interests as
new legislativeproposalsare prepared and the Committee gives

The Second International Stockholm Seminar
on

I
I

Risk Behaviour
and Risk Mana$ement
\villbe heldat

The School of Business,Stockholm University
on 9 - 12 June L997
Thisacademicseminar(cost SEK3,500)will coyer;
Day One

RiskAssessment
andCreditl\,4anagement

Day Two

Psychology
in BusinessLife

Day Thfee

RiskandCreditlManagement
in SmallcrowingFirmsandInnovation
Projects

Day FOUI

Thelmpactof Lawon Commercial
Activity

For further infolmation contact: Plogramme Ditectot at Stockholm Uniyetsity, Bo Green
(Telophone +46 8 163264, Fax +46 8 !53054, E-mail <gre@fek.su.se>)

statemcnts on these to the Government in the name of our Associa
tion. The Education Committee
handles all matters concerning
education for the Credit Examination
which
is arranged in
co-opelation with Markkinointilnstituutti, r'!'hof acilitate various
colrrses in economics. The Foreign
Affairs Committee is our chamrel
for conmunication rvith oul fel
1ow associations in other countries. Most of its activities clerive
from cont.rcts with IECMA and
our colleagues in othel Nordic
countries. Finallv, l'e have a
Negotiations Committee for the
Credit Industry, rvhich mainlv
consists of members w'ho plav key
rolcs in our operations or have a
broacl experience in relevant ateas.
The Committee is chaired bv thc
Chairmar-roI our Associatjon, and
its mission is to be the voice of all
our membcrs in matters of genetal
interest to our common cause.

Cont'ributions
Jbr
the ncrf eLliliul
o.fthe FECMA
Ncr.L:sLetter
shoukl
be scrLfby
3A luue 1997to l:hc
f ECMA
Sccret'ariatat:
't'he
WtLterMill,
StstianRond,
Sottth LtLJfcnhan,
Olkllqm,
LeicesterslLirt
LEi5 8NB
Llnifcd Kittgdom

free to members as part of theii
membershippackag;e.

Thc organisedcducation schcmeis
carded out in co-operation with
Markkinointi-lnstituutti who are
teaching profcssionals, ihough a
great deal of ihe leaching material is
prcpared and updated b_vour own
menbers who, in sorne cases, a15{r
act as lccturers on the courses.In
general, 30 to 40 students pass the
examination evcry year and thc
diplomas are presented by tl-reAssociation ai a special banquet. We see
our educatioll course as one of the
most important activities in recruiting new nembers and our Board is
therefole considering the feasibility
of grantir-rgone year's free irembership to all those students rvho suc
ceed in the examination.

We also arrange educational lectllles given by gucsi speakcrs at
our meeiings and seminars. The
topics represent the great varietv of
current developments in credit
The magazine is our most irnpormunagenlent.I-ately,n'e have also
tant channel for communication
held panel dc'bates,often including
with our members ltho, because professionals from outside our
of great distances in many cases, Association. These have attracted
cannot attend our rneetings and
considerableattention and appreciother activities. The magazine is ation at our educationalseminars.
ihe biBgcst conttibutoi io our
association's economv but also the
mosf expensive of our activities.
The Chief Editor is one of our
Board Members and foi the addiIt is obvious thai the future suctional rvork u,e consult an adver- cessof our association lies within
tjsing
bureau.
The
main
ihc hands of our olvn members,
contlibutiolls
to the magazine
and their ability to update and
come frorn our own men-rbers and
invigoraie our activities. This will
members of the Board in the form
certainlv provide the key to
of arlicles and, of course, advertisattractinti new and vounger memers, rvho typically are companies bers to whom our mission may
rvith a close relationship to our
not be immediately clear when
inclustrr'. The magazine is pub
they begin rvorking as credit manlished quarterlv and is provided
agers or credit controllers.
S

Brussels
19&20

For information
please call

Belgian Credit
Association:
32 2736 L238
(faxt 32 2 73661 07)
or Kate
Bedding$on.Brown,
IGM:
44 1780721888
(fax;441780721333)

TARVITAANKO
POSITITVISTA
LUOTTOTIETOREKISTERIA?
aa

TtetosuojaLatnsaadanndntultua
Duonna 1988 uotrLaan,joudutttin
henkildluottotietorekisteristapoista-

tr
Teksti:
Reijo Aarnio
Suomen
Asiakastieto Oy

maan sinne tuolloin taltetettuina oLLeet
tiedot rekister6ttgjen saamista
kulutttsltntoista. EU :n tteto suoj adirektiiutntmplementotnninghtegdes-

sa onjalLeen nostettu estttekgsgmgs
Luottojenj a u astutden rekisteriitnnin
tarpeellisuudesta.
EU-maista ainoastaan Sut.rmessa ja Ranskassa ei trilki
hetkelki ole mahdolhsta rekister6ida luottotietokayttoa varten positiivisia tietoja. Hiuattain tzillainen rekisteri on perustettu Belgiaan, erityisesti
kuluttaja- ja sosiaalijArjest6jen vaatimuksesta. Nuo tahot perustelivat vaatimuksiaal tarpeella ehkziistii kuluttaj ien ylivelkaantumista.

Velkaongelmat
Suomessa
Ylivelkaantumisen mearitelmii on edelleen horjuva. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos
tyypittelee tutkimuksessaan
"Kuluttajien maksuvaikeudet
j a vtilttAmAttdm5r5rspalvelut"
(julkaisu nro l3 I , Helsinki
1996) maksuvaikeudet kolmeen laatuluokkaan:

l) ohimenevi,
maksuvaikeus.

lyhytaikainen

2) pitkaaikainen, ko{aantuva
maksuvaikeus ja
3) pitkAaikainen, korjaantumaton maksuvaikeus, jolloin
2) -kohdan maksuvaikeust54rpillii tarkoitetaan tilannetta,
j ossa maksuvaikeus korjaaltuu joko vapaaehtoisella tai
tuomioistuimen mydntAmdllai
vekajedestelyfla.
Suomen noin 2,2 miljoonasta
kotitaloudesta puolella on
luottoja tai vastuita. OP|Ul,An esitkimdn awion mukaan
noin nelj iinneksellA kotitalouksista on vaikeuksia velanhoidossa. Tilastokeskuksen
mukaan vastaava luku on io-

pa 49O.OOO
kotitaloutta. Vakavien talousvaikeuksien arvioidaan siten koskettaneen 1,2
miljoonaa suomalaista! Tuomioistuimesta velkaj e{ estelyii
hakeneilla oli mediaanina ilmaistuna kuusi eri luottoa.
Vaihinkiin k]rynmenen luottoa
oli 31 o/o:llavelkaj:i{estelyyn
paatyneiste. Ongelma on siis
ilmeinen - mikA neuvoksi?

Lainsiiiidiintiitoimia
Kulutusluottolain tarkista(KM 1993:7)
mistoimikunta
selvitti loppumietintd:iEin varten mm. luottokelpoisuuden
ariointiin
liittyvia
sid. Toimikunta paatyi esittamaan luottoja ja vastuita koskevien tietojen keskitettyA
rekisterdinua mm. seuraavilIa perusteilla:

1. Kulutusluottolainsiiiidiintii
oli ETA-ratkaisun seurauksena ulottunut koskemaan l?ihttikohtaisesti kaikkia kuluttajille ta{ottavia luottoja ja luottomuotoja.
2. Toimikunnan mielestii; koska luot topiietoksen tulee aina
perustua velallisen maksukyk11'n, pitaa luotonantajilla
olla tarvittavat keinot luotonhakijan maksukyv)'n arvioimiseksi. Luottokelpoisuuden
arviointiin liittyi toimikunnan
mielesta olennaisesti kysymys
siita, miten luotonantajat voivat saada an'iointiensa tueksi riittavatja luotettavat Uedot.
3. On sekii luotonantajan etta
luotonhakUan edun mukaista
pyrkia selvittemaiiin, kykeneekii hakija selviyt5nnAiin velvoitteistaan.
4, Takaajien asema edell!1tae.
etta myds takaajilla on kaytettavissa?in takauspaatdsta tehdessdiin olennaiset ja riittevet
tiedot luotonhakijan maksukyklyn vaikuttavista seikoista (kts. KK lO: l4).
5. Toimikunta viittasi myds
tehtyihin, ylivelkaantumista
koskeneisiin tutkimuksiin ja
viranomaisselvityksiin sekii
kuluttaja- ja velallisje4estdjen
kokemuksiin, jotka olivat
osoittaneet, etta henkild le voi
olla tuloihinsa nehden liian
suuret velat.
Toimikunnan ty6 el kuitenkaan tuolloin johtanut tavoiteltuun lopputulokseen, liihinnii koska jouduttiin toteamaan, ettii rahoitustoimintaa
koskevat voimassa olleet salaisuussaanndkset estivit rahalaitoksia ilmoittamasta
luottoja ja vastuita rekisterditeveksi. Teman johdosta,

paeosin edena esitetyila perusteilla kesala 1996 saatettiin voimaan Luottolaitoslain
94 a S,joka nyt mahdollistaa
tietoj en llmoittamisen,
Suomen Asiakasiieto Oy:n
Velkakierre-nimisen julkaisun
numerossa 9 on esitelty Suomen Pankissa huhtikuussa
1993 valmistunut tutkimus,
jonka j ohtopazitokset puhuvat
voimakkaasti luottoasiakkaiden tarkemman tutkinnan
puolesta. Tutkimuksessa saatiin isolla ja kattavalla aineistolla selvad nelttda siita, ettii
lainan suuri koko tai suuri
luottokanta (useita luottoja)
nostaa todennekijisyytta, etta
asiakkaalle tulee hoitamattomia luotl.oja.Kotitalouksien
aiheuttamat luottotappiot
ovatkin valitettavas ti miljardien luokkaa, onneksi kuitenkin
huomattavasti vehemman
kuin yritystoiminnasta aiheutuneet luottotappiot.
On siis useaan otteeseen
todettu tarve positiiviselle
luottorekisterille. Samoin on
olemassa voimassa olevat
saiinndkset jotka mahdollistavat tietojen ilmoittamisen. Verotusta koskevien saamdsten
uusimisen yhteydessii on luotu jerjestelme, jossa luotonantajien tulee vuosittain tammikuun loppuun mennessa
ilmoittaa verottajalle henkil<iiden luottoja (ja korkoja) koskevat tiedol (VHp 20.12. f995 /
l8O5). On siis olemassa mytis
testattu jiirjestelmii Lieiojen
atk-pohjaiselle vahttamiselle.
Sen sijaan henkildrekisteriasetuksen 5 S estiiA edelleen niiiden tietojen Lallennuksen! Asiassa ei ole toteutettu
ko. asetuksen erillismuutosta.
vaan asiasta paattaminen on
kytketty sanotun tietosuojadirektiivln implementoinnin
vhtelteen.

Vasta-argumentteja
Luottojen ja vastuiden rekisterdinua on julkisuudessa eri
yhteyksissii vastustettu useammallakin perusteella. Ensinniikin on esitetty huolestuneisuutta ehdotetun rekisterin suuren koon johdosta,
rekisteriinhan tulisi n. 2 miljoonaa henkilda koskevia tietoja. Tiimiin ongelman osalta
lainaan hallituksen esitysta
3II/93 vp: "Pelktistddn se,
etta rekisteri siseltaa paljon
Lietoa, ei aiheuta tietosuojariskiii, kunhan rekisteri on
asianmukaisesti suojattu".
Kyseisen hallituksen esityksen perusteella muutettiin tiedotusvelineiden toimituksellisia rekistereita koskeneita
tietosuoj aseenndksia seke
yleisten asiakirJ'ojenjulkisuudesta annettua lakia.
Toisaalta on katsottu, ette
lapieletty lama olisi tehnyt ko.
rekisterin tarpeettomaksi. Tamekin kasitys tuntuu melko
jalkijatttiiselta, koska luottojen rekistertjinnilliihiin pyritaan juuri estamaan uusien
massiivisten velkaongelmien
s).rrty jo ennakolta. Kasitykseni on, ettei luotonantoon liittyva informaation tarve ole hevinnyt mihinkean, painvastoin. Kolmanneksi on arveltu,
ett?i luottoja ja vastuita koskevia tietoja jaeltaisiin kaikille kiinnostuneille ja kaikilla
tavoilla. Tiillaisille kommenteille ei tieteakseni ole relevanttia perustetta. koska jo
kulutusluottolain tarkistamistoimikunta hahmotteli mallin,
jonka mukaan neite tietoja
Iuovutettaisiin valn luottolaitoksille ja sellaisille luotonantajatahoille, joille luovuttamiseen tietosuojalautakunta antaisi rekisterinpitejalle
luvan. Tiistii ja tietolehteita
(_
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noittelussa kaikille kuluttajilIe maarataan osapuilleen sama korko." Huhtamaki arvostelee vallitsevaa tilannetta
myds sen johdosta, ettii luotona ntajat joutuvat luototuksessaan keskittymzirin vakuuksiin. Nein vailla sanottavaa omaisuutta oleva vdest<inosa kersii tilanteesta.
Asiaa tulee listit?i myds "eurooppalainen" netk<jkulma.
EU:n tarkoituksena on taata
tavaroiden. henkildiden. palvelujen ja peaoman vapaa liikkuvuus, mikii edellyttiiii, ettii
myds henkiltitietoja voidaan
vapaasti siirtaa yhteisOn siselIe. Mikali suomalainen rekis-

terinpitotoiminta edelle esiterylle tavallapoikkeaisi yhteisdn muiden jesenmaiden vastaavasta, joutuisivat suomalaiset muita huonompaan asemaan.

Lopuksi
EsitAn Luottolinkin lukijoille
toimitusjohtaja Mikko Parjanteen laatiman tietokilpailun,
johon jokainen varmasti tietaa
oikeat vastaukset. Kysymykset ovat: 1. Missa EU-maassa
luottotappiot / kansalainen
ovat kaikkeen suurimmat
l99o-luvulla, 2. Missii EUmaassa Ranskan lisiiksi ei ole

positiivista henkil6luottotietorekisteriii tai sen perustamista koskevaa paatosta, 3. Missii EU-maassa maksu- ja
luottojarjestelmat ovat kaikkein kehitr)'neimpiii. 4. MissA
EU-maassa on ylivelkaantumisongelmien ratkaisuissa
enemmen panostettu jalkihoitoon kuin ennaltaehkaisy]'n?
Belgiassa kuluttajajarjestiit saivat tahtonsa lapi, maahan tulee positiivinen luottotietorekisteri. Suomessa vastaavat tahot rekisteria vastustavat. Aika nayttea, miten

't
I

taanetuleekaymaen.
I
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Sundmans Grouk on paikka
nauttia rauhallista liikelounaasta Helsingin sydamessa.
Ravintola sijaitsee keskeisella
paikalla, kuitenkin ulkona
ydinkeskustan halineste aivan vanhaa kauppahallia vastapaeta. Automiehelle paikka
on helpotus. sille parkkirilaa
loltly aina runsaasti kauppahallin parkkipaikoilta. Autoilijoiden on kuitenkin slJ'ta
muistaa, etta pysakdintialue
on lappuliisojen pal uureitilla.
joten vehennyskelvottomia pikavoittoja on jaossa helposti.
Paikkana ravintola on hyvin idyllinen ja rauhallinen,
joten siela voi vaikka kayde
luottoneuvott eluja palan painikkeena. Kovin suuren lakiosaston kanssa ei kannata
kuitenkaan rynnie, ettei tulisi liian tiivis tunnelma. Palvelu ra\,'intolassa pelaa kiitettavasti, joskin kovalla kiireellA
kannattaa valitava hieman
turbulentimpi paikka. Ruoka26
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FIRMAN PIIKKIIN

lista on hyvin pelkistetty sisiiltAen herkkuja eri makuihin.
Valinnan vaikeutta ei kuitenkaan synny, silla listalta loytly aina kanista kalaan. Jokuhan niista tiirppiiii aina.
"Asiantuntij a"-raatimme
maisteli ruokalistan parhaimmat palat. Alkuruoat olivat
kaikki herkullisia ja kiihottivat
sopivasti nelkaisia vatsoja.
Lamminruokana nautimme
listan aina janiksesta herkean
ja kaikki annokset tayttivat
vaativimmatkin maut. Annokset olivat tosin pienehkdja,jo-

ten nalkaisimmat joutuivat
koukkaamaan kotiin vielii
nakkikioskin kautta. Jalkiruoat olivat suussa sulavia ja
talon erikoisuutena oli mm.
kotitekoista vaniuaista tervalle
maistuvaa jaatelda. Myds juomapuoli oli hyvin hoidettu,
eikii kukaan jiiiinyt ilman haluamaansa laatua.
Hintatasoltaan paikka on
luokkaa "firman piikkiin",
mutta perintalakimiehet ja
luottopiiiillik6t voivat ajatella
ravintolaa myos perheidensa
kanssa. Nauravia nakkeja tuskin listalta kuitenkaan ltiytyy
perheen pienimmille. Myiis
laihduttajien kannattaa nain
ennen kesee kiertea paikka
kaukaa ja hakea vaikka tuoreita vihanneksia "ihmekaalisoppaan" viereiselte kauppatorilta.

Makujen maailmassa
Ari Rajala

HUIPPUKOKOUS
HETSINGISSA
tt

20.3.1997
Toden totta, mg 6s tctna uuonna Luottomiehet
kokoontuiu at keuatkekke reihin.
Onneksi oLi akattg juuri oikea paiua nctinkin
tctrkedan tapahtumaan. Olihan naet uarstn
j annittauCta astella paapostitaloon poLiisilauman
s ruuitse taiu aalla pbrr actuctn heLikopterin roottortn
Lapojen laplatgksessa. Eika metta ulko-ouen
sulkeuduttuctlainkaanuaiuannutulkoprnlelle
j aane et tap ahtumat tai suuru aLtojen
presidentit - sen uerran Lgstia
oLiitselLrtmme.
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Teksti
Helena
Lajunen
Kuvat:
Kai Palm6n

LLLottoLutkinnon suot ittiDat seuraaL)at henkil1t: EeL)crAdo.n]6son, Kirs i ,,\saia, Mika -Bohm,
Pir:loEsi(olin, HeidI Grasbeck, Liisa Ho.lonen,Alja Hes.rlir6. Kirsi Hdm.ilaiften. Meria
Hairlninen, Riifta {tris , SirLkrr JaLLhiainen,Maija JArL)enpAA.Anne KdnerL)o.San Koisti
ften, Elja Kosotlerr, Aulikkl KLLism.l, AiId Lappalairen, Riitta Matcro. Mcrja Melkko, Sei
je Mdkinen, Sdri PiLkAnen, TertLi Poua.lo.inen, Mari Roiklco.lo.,Mari Ri.ssanen, Riitta Roos.
Heidi RufqDist, Margit RuAndnen. Jaana S.Jlnrinen,Janel. Stranden. Leilct Sll'rdelhL
Pail'i Sllominen, Rituc' Sromirren. Mo.o.retToiL)onetr.Terli VaLto,I{ristiina Wailin.
p.i.isseet poikanpaaLle lodislrl5'.laan nolrtanra.an, nrutta onKaikki eiDcil LtaLiLeLLoDasti
neksi L,all(1osakuitenkin.
Palanpainikkeeksi ankarae pohdintaa ja keskustelua.

Jo aulassa ilmoittautuessa
nahyi tuttuja; enimmdkseen
nvkyisiri, mutta j oukossa
myos joku eronnut (1ue:karannut) Luottomies. Alkuhy-

mistelyjen jAlkeen nalmme
ryhmzininnokkaila ja a h keria
opiskelijoita, jotka olivat hienosti tyon ohessa saattaneet
pZi?ilokseen
luotloaIaIla kovin
arvostetun LTS-tutkinnon.
TAnAr,'uonnaheira olikn yh
teensA 36 kpl. Kurssin prii
muksena palkittiin Eija Kosonen ja stipendin saivat Liisa
Halonen ja Heidi Rotqvist.
Luottomiehet ry:n puolesta
todislukselja ruusun jakoivat
puheenj ohtaj a Jyrki Pekkala
ja koulutustoimikunnan
puheenj ohtaj a Kari Miikikiirki.
Poydrin antimet saivat suut
maireaksija kielen kerkeiiksi.
Puheen sorina oli viilillZi korvia hipovaa ja kA1'tiinpii muutamia keskusteluja varsin
bisneshenkisestikin.

PoVtd suorastaan notkui herkuista.

_Ioki

re,l,lommin/cur

sai ortcc,

TauoIIa oli luL)allisla lel'LdA L)aikl(a
tLecrkistct ctsictct,

+
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Tlno Jdmsen & The Esqulrcs soitti reipasta rock'n
rollia niin ihanasti, etteivet jalat kertakaikkiaan
tahtoneet
pysyA poydiin alla. Tanssilattialla ndhtiin jos minkdmoista
liikettA ja vartalon hytkytystii
pitkiille iltaan asti. Tunnelma
oli korkealla vielZi kauan. joten j uhlat j atkuivat Postin vaIomerkin jrilkeen Helsingin
ydelAmAssA. Selvy5rden vuoksi sanottakoon kuitenkin, ettii
Luottomiehet eiviit olleet syyllisiA Blll Cllntonln ydunien
hriirintean. EttA tulkaa vaan
toistekin suurvaltoj en pomot.
Esimerkiksi ensi vuonna on
taas kemut...

Tino JdnBen & The Esquires.

Markku Kadaldisen AVL|pitAn-

HgmA olt monella herkassA-

htattoheftkildt

ilakotnassa-

i

f,
I
II

I

I
I
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Luottomiehet-Kreditmtinnen
ry:n hallituksen kokouksessa
09. 12.96 hyveksytyt uudet
Jasenet.
Aalto PtrJo
varatuomari
Sanoma Osakeyhtid
PL24O
O0101Helsinki
Atrttlla Juha
Iuottopii'Zilltkk6
Eliike-Varma
Annankatu 18
O0120Helsinki
Huuskonen MerJa
Iuotonvalvoja
Lemminkeinen
Esterinportti 2
O024OHelsinki

Aurakatu 8
2O1OO
Turku
Sarantola lIlla
yo-merkonomi/konttoristi
Pajakulma Oy
Viinikankatu 51
33800 Tampere
Turtkt Sart
luotonvalvoja
UPS Finlard Oy
PL I4O
0l53l Vantaa

VuoJiirvl Tapio
osastopAiiLllikkd
Pe{ptapritillikk6/

Luottomiehet-Kreditmiinnen
ry:n hallituksen kokouksessa
1O.03.1997 hyviiksyt5rt uudet
jasenet:

Kflrkkdlnen Mirja
laskuttaJa/luotonv
kmrnink2ilnen Oy
Esterinportt 2
OO24OHelsinki

Saramola Juha
osastopiiiillikkii
Perimistoimisto Contant Oy

Llndfors Jan
myyntipntilikkd
Ford Credit Europe PLC
Henry Fordin katu 6
OO15OHelsinki

Pellonpiiii Esko
varatuomari
Telecom Finland Oy
Pl43
15101 Laltti

Kallio Kirsi
luotonvalvoJa
OyAlgolAb
Karapellontie 6
O261OEspoo

Lelnonel Mlnna
LuottopAiiLllikkd
Kesko Tampere
PL 33O
33101 Tampere

Llnden Rafa
Perimistoi Ynisto Contant Oy
Uudenmaankatu 244
O0120 Helsinki

Luldin Pcter
oik. kand /tuoteptitillikk6
Justita JAilkiperintai Oy
Ratapihantie I I
0052O Helsintrd

Hinnlnen Aull
varatuomari
Perimistoimisto Contant Ov
Aurakatu 8
2OIOOTtrrku

Lauren Tbplo
ekonomi
Kaukomarkkinat Oy
PL 40
O263I Espoo

Engblon Tuula
luotonvalvoja/
reskontranhoitaja
ISS Suomi Oy
LaulukuJa 6
0042O Helsinki

luottopddllikko
PT-Credit Oy
Himeentie 33
0O5OOHelsinki
Luottomiehet- Kreditmannen
ry:n hallituksen kokouksessa
27 .02.97 hyvnksytyt uudet
jasenet.

Paula Honkanen
varatuomarl
Asianajotoimisto lahti & Virri
lakiasiaintoirnisto Oy
PL289
2O1O1Turku
Jussl Ronkainen
luotonvalvoja
Oy Radiolinja Ab
PL 5OO
OOlSl Helsinki

Aarnivuo Tuija
varatuomari
I,akiasiantoimisto
Lainvoima Oy
PL5
00241 Helsinki
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LUOTTOMIEHET - I(REDITM;INNEN r.y.
TOIMINTAKERTOMUS

VUODELTA T996

Vuosi1996oliyhdistyksenkolmaslr5nnmenesviides toimintavuosi.

TOIMIKUNNAf

JjISENISTO

Luottoalan

Uusia jesenie hyvaksyttiin vuoden 1996 aikana 91. Jasenmaara of vuoden lopussa 723.
Eronneita on niukasti vdhemman kuin uusia
jasenia.

Puheenjohtaja Mats Nybondas, toimitusjohtaja, Dun & Bradstreet Finland Oy

IIALLITUS
Yhdistyksen hallitus
kokoonpanossa:

toimi seuraavassa

* Puheenjohtaja, toimitusjohtaja Mats
Nybondas, Dun & Bradstreet Finland Oy
* Va-rapuheenjohtaja, asiarajaja Jyrki Pekkala, Asianajotoimisto Jy"rki Pekkala
* Sihteeri, apulaisluottopaAllikkd Veijo t^aakso, Luottokunta
* Rahastonhoitaja, luotonvalvoj a Anne Bjdrk,
Oy Kontino Ab
* Kerhomestari, yhteyspAaiLllikk6 Juha Iskala,
Intrum Justitia Oy
varsinaisia

hallituksen

Jiisenie onrrat:

* LuottopAiillikk6 Kari Mekikzirki, Kaukomarkkinat Oy
x Luottopriiillikk6 Kai Palm€n, Scansped Oy
* Perintasihteeri Gun Stjernberg, Vakuutusyhti6 Garantia
* My1'ntipnzillikk6 Kari Rasanen, Suomen
Asiakastieto Oy
TILINTARKAS'TA.IAT
Hannu Markkanen,
Helsingin KTK Oy

talousjohtaja

neuvottelukunta:

Jisenet:
* Tom-G. Ahlroos, osastopii2illikkd, SLO Oy
* Lassi Kantola, pankinjohtaja, Merita Palkki Oy
* pertti Larva, luottopd{illikkd, Sanoma Osakeyhti6
* Seija khtonen, talousjohtaja, Perheauto Oy
* Kari Makikarki, luottopiiiillikkd,
Kaukomarkkinat Oy
* Mikko Parjanne, toimitusjohtaja, Suomen
Asiakastieto Oy
* Veikko Semi
* Risto Suviala, toimitusjohtaja, Erapairiva Oy

Lakitoimikunta:
* puheenjohtaja Timo Maki, varatoimitusjohtaja, Perimistoimisto Contant Oy
Jdsenet:
* Reijo Aarnio, osastopaZi-llikk6,Suomen
Asiakastieto Oy
* Sari Aspia, lakimies, Merita Rahoitus Oy
* Kari Heiskanen, luottopriiillikko,
Kesko Oy
* Elina Koponen, luottopAAllikko, TNT Suorni Oy
* Jyrki Lindstrdm, johtaja, Tietoperinta Oy
* Juha periilti, lakimies, postipankki Oy
Koulutustoimikunta:

Ma:j a Viinikka,
Neste oy

luottopAiillikko
* Puheenjohtaja, Gun Stjernberg, perintesihteeri, Vakuutusosakeyhti6 Garantia

VARATILINTARKAS'TATAT
Jesenet:
Tom-G Ahlroos, osastopee hkkd
SLO Oy
Helena Fjrider, luottopAeillikko
Machinery Oy
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* Eero Ahlajoki, luottopAiillikkd, Tekrnanni Oy
* Satu Henttonen, osastopaelhkk6, Tietoperintii Oy
* Veijo l,aakso, apulaisluottopr*illikk6,
Luottokunta
* Risto Suviala, toimitusjohtaja, Erripriivri Oy

llltomaantoimikunta:
* Puheenj ohtaja, toimitusjohtaja
Feodoroff, Intrum Justitia Oy

Varslnalnen
Thomas

Jesenct:
* Petri Carp6n, Iuottopiiii-llikkd, Luottokunta
* OlIi Kivelii, markkinointijohtaja,
Tietoperinui Oy
* Virpi Laaksonen, sihteeri, Intrum Justiua
Oy
* Mika Linna. lakimies. Perimistoimisto
Contant Oy
* Mats Nybondas, toimitusjohtaja, Dun &
Bradstreet Finland Oy
Luottollnkin

toimitusneuvosto:

* Piititoimittaja, Kai Palm6n, luottopiizillikkd,
Scansped Oy
Jdsenet:
* Mikko Kallankari, luottotietotutkija,
Suomen Asiakastieto O5r
* Helena Lajunen, Iuottotietokonsultti,
Dun
& Bradstreet Finland Oy
* Jukka Marttila, luottopiirillikkd, Enso Oy
* Ari Rajala, toimitusjohtaja, BalanceConsulting Oy
* Jorma T?ihtinen, lehden taittaja, toimitusjohtaja, AD, Mainosateuee Tehtinen Ky

IIALLITUKSEN

KOKOUKSET

Hallitus kokoontui vuoden. 1996 aikana kvmmenen kertaa.
VARSINAISET KOKOIJKSET
Varslnainen

keviitkokous

Yhdist5rksen varsinainen kevatkokous pidettii
kevd.tretken yhteydessii Turussa 14.5. 1996.
Kokouksessa hyvAksyttiin tilinpaatds ja
toimintakertomus vuodelta 1995 ja my6nnettiin vastuuvapaus hallitukselle.

syyskokous

Varsinainen s)4/skokous pidettiin 14. I l. 1996
Hotelli Marskissa. Kokouksessa hyviikryttin
hallituksen ehdotus talousarvioksi vuodelle
1997 sekii piiatettiin siiilyttiiA jasenmaksu entisen 2OOmk:n suuruisena. Kannatusjtisenmalsu sriilyi 1.2O0 mk:n suuruisena. Hallituksen erovuorossa olevien j5senten tilalle
valittiin seuraavat henkilot:
Tuire Tuomi, luotonvalvoja, Neste Oy. Elina
Vihinen, perint2ipiiiiLllikk6, Yrittajein Fennia.
Marja-Leena Virtanen, osastopiiiillikkd,
Intrum International
Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin hallituksen ehdotuksesta asianajaja Jyrki Pekkala
sekd varapuheenjohtajaksi toimitusj ohtaj a
Mats Nybondas, D&B Finland Oy:stii.
valittiin osastopiiAllikk6
Tilintarkastajiksi
Tom-G. Ahlroos, SLO Oy ja luottopAiillikko
Helena Fjrider, Machinery Oy. Varatilintarkastajiksi valittiin Ritva Kahlla, Tamro Oy ja
Mauno lrhtonen, LTP Oy.
Seuraavaksi vuodeksi valittiin luottoalan neuvottelukunnan j iiseniksi:
Tom-G. Ahlroos, Lassi Kantola, Timo Korkalainen, Pertti Larva, Seija Lehtonen, Kari
Mzikik:irki, Mats Nybondas, Mikko Parjanne,
Jyrki Pekkala sekd Risto Suviala.
Yhdistyksen Kunniaj iiseneksi valittiin
Jiirvisalo.

Raimo

Varsinaisen syyskokouksen jiilkeen Vuoden
Luottomies Sirkka Vallas, Neste Markkinointi Oy, piti esitelmAn uudenaikaisesta ptidtdksenteosta luotonhallinnossa.
Koska yhdistys tayfti 35 lrrotta samana syksynd oli hallitus j2ilestefryt kokouksen jiilkeen
juhlatanssiaiset ja viikea oli l€isnii ennatysmaairiiiset parisataa jasenta. Varsinaisen juhlapuheen piti Jaakko Pohjanpelto ja lainsAiikertoi lainsaadendtinndn uudistuksista
n6njohtaja Mikko Kdnkk6l6 valtionvarainministeriostii.

Kokouksen yhteydessii Turun yliopiston JeanMonnet-professori Esko Antola piti katsauksen aiheesta "Tulisiko Suomen liittyA
EMUun". RetkellA tehtiin my<is vierailu
Kvaerner Masa-Yardsin Pernoon telakalle.
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MUUT KOKOUKSET JA TAPAIITUMAT
Jisenkokoukset
Yfime€irainenjesenkokous pidettiin 24.1.1996
Hotelli SAS-Radissonissa, jossa esiteluin yhdistyksen toiminta- ja strategiasuunnitelma
vuoteen 2OOO,jonka jeilkeen siiki kAytiin vilkas keskustelu.
Syksyle 4.9. f 996 pidettiin toinen ylimAiiriiinen jS.senkokous, jossa esitelmoitsijrinri toimi ulosoton erityisasiantuntija
Hannu T6yoikeusministerioste.
rylzi,
Vuoden luottomies
LuottopriivAt j eirjestettiin 2=4.10.1996 m/s
Silja Serenadella. Matkalla julkistettiin Vuoden Luottomies, joka oli luottopadllikkd Sirkka Vallas, Neste Markkinointi
Oy. Sirkka
Vallasin ansioiksi katsottiin mm. h:inen ennakkoluuloton ldhestymisensa alan uudistamiseen seke hdnen uraauurtava panoksensa
omalla ty6paikallaan, joka on vaikuttanut
alan palvel u iden parantamiseen.
Iltamat
Iltamat jairjestettiin 28.3. 1996 YIT:n tiloissa
Lensi-Pasilassa. Mukana olivat ennAtykselli,
set yli 150 jeisenti, jotkajuhlivat mm. Luottotutkinlon kipeiisseitri opiskel!oita.

Saatavien perintaa koskevan lain valmistelu
jatkui keviiiin ja alkusyksyn. Toimikunta seurasi valmistelua kiinteasti ja pyrki vaikuttamaan hallituksen esitykseen, joka annettiin
eduskunnalle 25. fO. f996.
Paikallishallintouudistukseen
liittyviit substanssilait vahvistettiin kevririn kuluessa. Niiden keisittelyn yhteydesse toimikunnan puheenjohtajaa kuultiin eduskunnan lakiva.liokunnassa kahteen otteeseen. Uudistus
toteutui 1.12.1996, jolloin 7O kihlakunnan
yhteneinen ulosottotoimi tuli oikeusministeri6n alaisuuteen. Joulukuussa eduskunta
paatti, ette Suomi jakautuu 1.9.1997 viiteen
suurlZiiiniin ynnA Ahvenanmaan maakuntaan.
Tammikuussa annettiin kuluttajavalituslautakunnalle lausunto perintapalkkioiden
yleisesta hintatasosta. Lautakunta antoi
velalliskuluj en kohtuullisuudesta kiysistuntoratkaisun 26.8.1996.
Toimikunta valmisteli yhdistyksen lausunnon
yksityishenkildiden
velkaj iirj estelylain muutoksesta. Puheenjohtaja osallistui aiheesta
jeq'estettyyn debattiin 6.6.f996 SAS Radissonissa. Hallituksen esitys annettiin eduskunnalle 11.10.f996.
Takaustoimikunnan
mietinndstei annettiin
Iausunto 2.6.1996. Asia on siirretty jatkovalmisteluun.

.rjisENLEHTI
Yhdistyksen jiisenlehti Luottolinkki
moden aikal neljei kertaa.

ilmestyi

TOIMtr(UNTIEN TOIMINTAI(ER'TOMT'KSET
VUODELTA 1996
Luottoalan

Neuvottelukunta

Tdn6 vuonna puheenjohtaja oli paettenyt
antaa eri toimikuntien hoitaa itsenaisesti
kuhunkin alaan liittyvat asiat, eikA sen takia
katsonut aiheelliseksi kutsua kokoukseen
yleisten linjaustarpeiden puuttuessa.
Lakitoimikunta
OikeudenkAyntimaksuja korotettiin 1.3. f 996,
jolloin myds oikeusrekisterikeskus
aloitti.
Suomen Pankin viitekorko pys;ii 6 o/o:na.
Markka kiinnitettiin ERM:iin 13. 10. 1996.
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Ulosottolain muutoshankkeesta jiirjestettiin
oikeusministeridssA 18.6. 1996 kuulemistilaisuus, johon puheenjohtaja osallistui.
Muutosesitystai keisiteltiin eduskunnan lakivaliokunnassa 30.10. f996, jolloin yhdistyksen puolesta esitetyt ntikdkohdat uudistettiin.
KesAkuussa eduskunnalle jatettiin lakialoite
osamaksutilityksen
hakij akuluj a koskevien
seenndsten muuttamiseksi vastaamaan
oikeudenkiiSrntikulujen s5iintelyzi. Aloite vastaa asiasisa[dltean yhdistyksen I2.5. 1995
oikeusministeri6lle jetftimea esityst€i, joka ei
johtanu t lainsaadantdtoimiin.
Oikeusministerid asetti 5.6. f 996 Ulosotto
2OOO-toirnikuman, jonka tehtaviinii on pohtia ulosoton toimenkuvaa ja kosketuspintoja
tuomioistuinten ja yksityisen perintatoimfumarr suuntaan sekai kansainvalistii yhteisty6te ja ihmisoikeuskysymyksiii
taiytrint6onDanossa.

Puheenj ohtal a kutsuttiin jaseneksi toimikuntaan, jonka m:itaritalka pedttyy 3 f.72.7997.
Vuoden lopulla Suomi liittyi Brysselin yleissopimukseen (1968), joka korvaa aikanaan
Luganon sopimuksen. Liittymista ei ole vielA
ratiffoitu.
Lakitoimikunta
kousta.

piti vuoden aikana kolme ko-

KOULUTUSTOIMIKIINTA
Kokoukset
Toimikunta piti vuoden aikana nelA kokousta.
LTS-tutkinto
Kurssilta 06 jaettin 35 opiskelijalle diplomit
yhdistyksen jairjestaimiss2i iltamissa 28.3.
Kurssin O8 avauspiiiivii oli 4. I l. Toimikunnan
puheenj ohtaj a kevi esittamessZi yhdistyksen
terveiset em. kurssin opiskelijoille. 3O0 LTStutkinnon suorittaneiden raja on nyt ylitetty,
valmistuneita oli vuoden lopussa kaikkiaan
312.
Markkinointi-instituutissa
pidettiin 26.3.
luottotutkinnon
kehittrimispalaveri, jossa oli
lasna yhdistyksen puheenjohtaja ja toimikunnarl puheenjohtaja, tutkinnon opettajia sekii
insutuutin edustajia. Keskustelujen pohjalta
ohjelmaan on nyttemmin tehty useita muutoksia mm avausseminaarin pituus on muutettu kahdeksi p:iivaiksi. Lisiiksi kirjanpidon
perusteet on tullut pakolliseksi oppiaineeksi
(ellei sitii suoriteta nriyttdkokeella). Koulutusohjelman sisiiltddn ja rakenteeseen on tehty
lis:iksi muitakin muutoksia.
Erikoisluottopeiivat

I'LKOMAANTOIMIKUNTA
Luottoalan vuoden -96, Euroopan huippukohta oli FECMAN, Brysselissii jzirjestema
luottoalan nayft ely&seminaari.
jarjesti pakettimatkan
Ulkomaantoimikunta
Brysseliin, johon osallistui toista tusinaa aktiivista Euroopan valloittajaa. Olimme myds
KaukoKari Mikikarki
vaikuttamassa:
markkinoista piti kiinnostavan esitelman aiheesta, "Credit Policy in Russia and the Baltic
States".
Mats Nybondas ja Thomas Feodoroff osallistuivat Fecman hallituksen kokoukseen. l)rytyvAisyydellA voimme todeta, etta Fecman
Newsletter on toiminut hyvin.
FECMA ' 96 oli varmasti alal suurin tapahtuma kautta aikojen ja onnistui varsin hywin.
oli oma pieni osasto na]'tLuottomiehilliikin
telyssii, misse jaoimme informaatiota luottomiehistA ja luottohallinnosta Suomessa.
Toukokuussa 22 pettriNtii, Svenska Kreditmannaforeningen oli vierailulla Suomessa,
Hanasaaressa. missA Neste esitteli toimintaansa.
Jo perinteisen laivaseminaarin yhteydessA,
puheenjohtaja Mats Nybondas j?i{esti tilat
D&B:n Tukholman konttorista, jossa AEIB
kavi esittelemassd toimintaansa.
Syksyn Fecman kokoukseen Pariisissa, osallistui Mats Nybondas ja kertoi terveisinii, ettii
oli ny't uuRuotsin Ifteditmannafdreningen
destaan liittl.nyt Fecman jdseneksi ja etui seuraava luottoalan neyftely ja seminaari suunnitellaan lrrodeksi -98.

Erikoisluottopeivat ja{estettiin 2. - 4.10.
m/s Silja Serenadilla Ttrkholmaal suuntautuvan risteilyn merkeissd. Risteil54m osal'listui 77 yhdistyksen jAsentd. Luottopaivien
luennoilla kasiteltiin Venajzin ja Baltial vientikauppaa, ajankohtaisia lakiuudistuksia
seki suomalaisten asenteita kansainviiLlistymisen murroksessa. Ohjelmaan kuului lisdksi
case-pohjainen luotto- ja perintiiraati. Tukholmassa oli vuorossa esitehna ABB:n luottopolitiikasta, jonka Jdlkeen tehtiin retki Uppsalaarl. Luottopiiivien ohjelmaan kuului perinteen mukaisesti rnyds vuoden luottomiehen
iulkistaminen.
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LUOTTOMIEHET- KREDITMANNEN ry
TUI-SLI\SKELMA

Tilikausi
01.0r.96-31.12.96

Ed. tilikausi
01.01.95-31.12.95

VARSINAINENTOIMINIA
TUOTOT
Luottolinkki
Koulutus ja jAsentilaisuudet
YhteensS.

122900.00
t7 t270.oo
294170.OO

114800.00
182875.20
297615.20

KULUT
Luottolinkki
Jasenluettelo
Koulutus ja jisentilaisuudet
FECMAN:nkulut
Tutkimus ja tutkinnot
Hallintokulut
Yhteensa

-L37746.36
-194.40
-236800.36
-20940.50
-4770.oo
-84686.65
-449r34.27

-757769.tO
-20436.50
-6552.00
-60986.69
-42904t.40

-194968.27

-13t426.20

3893.30
-t97074.97

7577.30
-123848.90

145800.o0
155800.00

152000.o0
6000.00
r58000.00

-35274.97

3 4 1 5 11. 0

-35274.97

34151.10

TUOTTO/ KULUJAAMA
SIJOITUKSET
Korkotuotot
VARAINTIANKINIA
TUOTOT
JAsenmaksut
Jesenrekisterin mJrjmti
Yhteensd.

roooo.oo

TILIKAUDENTULOS

-783297.Ll

o.o0

TASE
01.01.96-3r.
r2.96

01.01.95-3r.
r2.95

VASTAAVAA
VA]IITO- JA RAHOITUSOMAISUUS
Saamiset
Siirtosaamiset
Muut saamiset
Rahat ja pankkisaamiset
Yhteens6.

t94717.79
t947 t7 .79

18283.10
160000.00
56409.66
234692.76

VASTATTAVAA
OMAPAAOMA
Edelllsen tilikauden
Tilikauden tulos
YhteensS.

221032.76
-35274.97
t45757.79

186881.66
34151.10
221032.76

tulos

VIERAS PI|AOMA
Lyhytaikainen vieras paaoma
Ostovelat
Siirtovelat
Yhteensd
VASTATTAVAA
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5260.00
3700.00
8960.OO
1947t7 .79

r3660.00
13660.00
234692.76

fl LINTARKASTUSKERTOMUS
Olemme tarkastaneet Luottomiehet - Kreditmiinnen ry:n kirjanpidon, tiltnpiiAt<iksen ja hallinnon seke toimintakertomuksen tifikaudelta 1996. Hallituksen laatima tilinpiiatds siseltee h oslaskelman, taseen Ja liitetiedot. Suorittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon tilinpaatdksesta Ja hallinnosta.
Tllintarkastus on suoritettu hyvS'n tilintarkasfustavan mukaisest. KlrJanpitoa seki tilinpiiitrksen laatimisperiaatteita, sistiLlt6iJa esitt?imistapaa on tdll6in tarkastettu riitt€ivassa hajuusen totearrlseksi, ettei tilinpaat6s sisala olefirlaisia virheltii tai puutteita.
llallimlon tarkastuksessa on selvitetty hallituksenJdsenten toirrrinnan lainmukaisuutta yhdistyslain sitiLlmdsten perusteella.
Iausuntonamme esititunme, ettii tilinpiiitds, joka osoittaa tappiota 35.274,97 mk, on laadittu
trrjanpitolain sekA tilinpAit6ksen laatimista koskevien muiden siZiml6sten ja miiiiriiysten mutaisesti. TilinpZidt6s antaa kirJanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittavat fledot yhdis$ftsen toimimlan fuloksestaJa taloudellisesta asemasta.Ttlinpdit6s voidaan vahvistaa ja mydntae
hallitukselle vastuuvapau s.
Helsingiss?i1.4.1997
Hannu Markkanen

Maria Viinikka

SJq!/XllP(fl\,lsrc|\/6IAXI'l

LAKIMIESTEN
PERINTATOIMISTO
OY
Joka neljesperintdtoimistojenhoitama
yksityisoikeudellinen
tratta vuonna 1996.

Kiittimme asiakkaitamme Iuottamu ksesta.
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Teksti ja kuvat: Eija Majuri

TenreisiiiPietarista!
Olin uuoden kolme ensimmiiistii kuukautta
Pietrrrissa opiskelemassa rsendjiin kieltii ja
kulttuuria, Neljiin auoden uenig iin opiskelun
jiilkeen halusin oppia puhum,ao;n kieltii sujuoasti
ja gmrniirtiimiiiin oeniiliiistd ajatteluto:pa;o,
Oppimani perusteella aoisin sitten oma.lta
ostrltani edistiiii maittemme viilistii
kaup ankiig ntiii j a no,tka;iluo'

fi rirkevzin hintainen) mahdollisuus
reaaliaikaiseen yhteyEnnen Pietariin lahtoa ohn
denpitoon kotimaahan oli
paettenl,t, ettA en tule valitta,
mennA
keskustan paikalliseen
maan pienista epeimukavuuktelekeskukseen
soittamaan
sista, joihin mahdollisesti
kotiin.
Suomalaiseen televieslormAAn paikan pzieiLllzi.
HywziLltintaan
tottuneena olin kaulzi huumorintaj ulla ja kZiLrsivziLlhuissani!
lisyydellzi elAmA VenAj zillzi
muodostuu varmasti helpommaksi. ajatlelin. Ja huumorinVdrikfls, sykkivti
tajua kylla tarvittiin useambusiness-kaupunki
mankin kerrarr!
Ensimmd.inen kauhistukKuvillelin Pielarin olevan harseni oli asuntolamme ankeus:
maa, masentunut, rdhjziinen
ulko-ovi muistutti valhaa vakaupunki, jossa ilottomat ihraston ovea, portaat olivat pa]miset vaeltavat kaduilla vailla
jasta sementtie ja sAhk6johdot
toivoa paremmasta tulevaioli ripustettu seinille kuin jousuudesta. Rydsteijetja taskulukoristeet. Huoneet olivat vavarkaat vaanivat ulkomaalailoisia ja sinense ihan siisteja. sia joka kulman takana ja
mutta rappaukset roikkuivat
kaupungilla liikkuminen on
katosta ja kylpperin laatoitus
ltihes hengenvaarallista. On- tai sen osittainen puute , oli
neksi olin vaiiressA! Muiden
suomalaisittain hirvittaivaia opiskelijoiden t apaan palasin
katseltavaa.Torakoita ja muiviimeisillA metroilla asuntota pienie eliiimie en onneksi
laan puolen yon tietemisse
ensimmaisena pziivAnA nAhkonserteista ja muista kult(koko
nyt
aikana nziin huotuuririennoista,
enki kertaaneessani viisi torakkaa). Varkaan joulunu I uhkaavaan timuuden r,'uoksimyrky'1inkuilanteeseen. Tietysti pysyttelin
tenkin heti alkaj aisiksi jokaipzidkaduilla, joissa kulki muisen mahdollisen kolon huotakin ihmisizi, enka toikkafoineeslani. wc:ste ja kylpperisnut humalassa.
ta.
Keskustan a-lueella kaupat
ja bouliquet olivat ldnsimaisKaikkein eniten kuitenkin
j ziLrlcltyin.kun sain kuulla. etta tasoa, mutta my6s kaupunta asuntolaamme ei voinut olgin muut osat kehittyivAt koko
la Suomesta yhteydesszipuheajan. Kolmen kuukauden aiIimella eikzi faksilla. Ainoa
kana esimerkiksi asuntolarn-
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me l.rnpririllA olevia kauppaliikkeit2i remontoitiin ja paranneltiin koko ajan. MyyntitiskejA. kylmii la it teita. ovia ja
nayt eikkunoil a vaihdettiin ja
liike toisensa j:i-lkeen muuttui
valoisaksi ja siistiksi, "oikean
kaupan" nZikoiseksi.
Kahviloiden ja ravintoloiden taso oli kirjava. LAnsimaiseen t54rliin rakennetut pubit
ja ravintolat olivat viihtyisiii.
mutta kalliita. Olut saksalaislyrylisess?i pubissa maksoi
45.0OOruplaa, kun vastaavan
tuotteen veniiliiistyyl isessd
kahvilassa sai 5.O00 ruplalla.
Sama hintaero koski myds
ruokaa. Vaikka ravitsemusliikkeiden viihtyisyydessA olikin eroja, niin myos venrilZiisista kahsiloista sai erittdin
hywiiii ruokaa. Sen sijaan kalliin hinnan tae ei aina ollut
maittava ateria.
On totta, ettd iso osa veniileisiste eliie meikalaisittein
minimitoimeentulon alapuolella ja ke{:il:inset ovat todellisessa hAdAssii, mutta on sielIii rahaakin. Ihmiset pukeutuvat tlylikkAAsti, ostavat kotiinsa uusinl a teknologiaa ja
matkusteleva r . K€i)rtette\rissa
oleva raha laitetaan liikkeelle.
Tiiman tietysti ymmdrtAa, kun
tietZiri, miten ruplan arvo alentunut viime mosina.

"issiin

Lrriletrlr hcuosmies tarkJ(ailee Pieiarir

Kulttuurin
runsauden sarvi
Jos kaupunki itsessedn on jo
-,\'oinmuseo, on Pietarissa li
-iiksi mahclollisuus nzihtld
-ekd venAlAisten ettA koko
: r r a i l m a nt u n n e l u i m p in( r a i
l r r ) l a a l a r e i d ejna k r l r - : r neri r
' .r 'j e n t o i l d . E r c l ni l a a s i a j c

',,

l r d l d i s c n t a i t e e n n r L L s i u t i re i
'. oi ohittaa Pietarissa kzil-cles- . ; i n . M y o s k a u p u r r e i n . i ae ' i
x:rupunkien palatsimLr seoissa
xannattaa kiiydii. Edcs vil,cimmisse kuvitehnissani en
rle voinut uskoa sellaistcrr
kultaisten salien olemassa
Lrloa!
Teatteri , baletti-, oopperaa
k
o r t s e r l t i v a l i k o i m ao n l i e
.
t . rr i 5 5 a r u n s a s . P i c t a r i > : . r > i jaitsee mm. Venaj en kolkealasoisin balettikoulu. josta
i'almistuvat maan parhaat
b alettitanssij at. Sen neikee
b a l e t l i l e a t l e r e i s s i! t P i l - al r i l l
F i l h a r m o n i a n 5 u rl r i o r k c s t c r i
sali taas on akustiikallaan
,--^i1-^-

.^^-l-^rr^

Pietarista loytly myos ke\']rempaa kulttuuria. Oma
suosikkini oli Filharmonian
,Jazz, jonka soittajat kertoir,'at

kau,rrlnkia

nakLialaD(Lil(ollaarL

harjoitelleensa yli ,lO r,'uoden
aj zrn(osa soittajista saattol olla
alkuper:iistA kokoonpanoa),
mutta jotka olivat eslint]'neet
\.irallisesti vasta Neuvostoliiton halottua.
Asia, iohon ei r.oinut olla
tornr:iairnAtte kulttuurista puhuttaessaja josta joka kerta
niirkAstvirt )'ht{ pa|on, oli
p i d s v l i p p r . i c nk a k s i h i n l a j a r
j cstelm:i. Ulkomaalaisilta pyy
det:iAn .joka paikassa 2- 1O
kerterisi.aI'rintaa vendj An kan
s r l l i ' i i n v e r r a l l u n t l e a lt e r i ,
konsertti ja museolipuista.
VenAjrinkielelli osrettunasain
k r J J i I i p L r tp a i k a l l i s t e nh i n
l a ar r . r r rrr| 1 aj o > k r r sj o u du i n
nalttAmean hs:iksi paikallisen
opiskelij akorttini, jotta ovet
aukcnivat edullisesti.

Opiskelua aamusta
iltaan
Opettajani Alla, viisissAl{rynmenissd olerrarouva o11varsinainen tehopakkaus. Sen li
saksi, ettA opiskelin hAnen
k l r r s s a a n l u n n e i l l a ,h e n t o i mi kaupunkioppaana minulle ja miehelleni.VeneijAksi.

mind tulkkasin. LisAksi saimme iltaa varten petteimaittomAt
menovinkit. Ysta\ystyimme
A l l an k a n s s a s i i n d m d d r i n ,
etta erean koko pAivAn kestAneen eksku rsion jeilkeenhein
krltsul meidat kotiinsa illalli
sel1e.Silloin paasimme nakemaiAn, ettA r.enAlAiset todella
.juovar ruokajuomanavodkaal
Kulttuudakatemian kurssil1a opiskelin ensln kolme
r.likkoa yksin ja sitten loppuajan suomalaisen pojan kans
sa'ryhmAssd.". Oplskelimme
viitenA pelvana Yiikossa nelja
oppituntia paivZissei,jonka j ei1keen teimme lAksf ei neljiistA
kahdeksaan tuntiin joka ilta.
Aihealueina olivat kielioppi,
keskustelu, lbnetiikka, kirjallisuus, historia ja kaupalllnen
sanasto. Ainoat vapaa-ajat ollvat viikonloppuisin, jolloin tutustuin kaupungin nehtar'ryyksiin j a kulttuuritarjontaan.
Tavoile
l e n ik i e l e n o p p i m i '
sen suhteen olivat korkeat,
mutta olen tyltywiiinen saa\''uI I amiini I uloksiin. Tzisl.ikii
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tos opettajalleni. Venalaiset
opetusmetodit tuntuivat ajoittain kovin vanhanaikaisilta,
mutta olivat ilmeisen tehokkaita. Vdlillii saimme keppia ja
viilillii porkkanaa, mutta saa!'utimme lyhyessa ajassa yhteisesti asettamamme tavoitteet.

-

Ole tarkkana
opiskelupaikan
suhteen

kuinka monta opiskelUaa
siihen maksimissaan kuuluu
millzi perusteella henkilot
valitaan kuhunkin ryhmeain
minkalainen on opettajan
tausla
mita asuminen maksaa per
kuukausi tai sovittu aika
tuleeko yhden hengen huoneesta lisahintaa ja kuinka
paljon

teista. Lopputulos oli, etta
dekaani soitti minulle seuraavana aamuna ja ilmoitti kaisoneensa vahingossa vaarin
papereistaan, ette olisin ollut
velkaa oppilaitokselle. Kaiken
kuulemani ja ntikemtini jiilkeen uskokoon ken tahtoo!

Ikimuistoinen
kokemus

Suosittelen kaik ille venej:in
Mikali em. seikoista ei ole so- opiskelua Venajalla. Siellii on
v i t t u e t u k a t e e n ,n e t o d e n n d - h].via opettajia, paikan piiiillii
Jokainen pietarilainen yliopison pakko puhua venejaa ja
t o j a i n s t i l u u t r i h a l u a a n y k y - kdisesti muuttuvat koko opisainakin toistaiseksi se on vie
diin u lkomaalaisiaopiskelUoi- kelun ajan aina oppilaltoksen
rahatilanteenja asioistapiiSt- l€i suhteellisen edullista. Lita juuri heidain oppilaitoks a k s is i e l l an e k e em i l e n v e n e tevan henkilon mielialan museensa opiskelemaan. Ulkolaiiset
elAvatja ymmartaa mik
kaan. Minulla ei ollut kirjalmaalaisilta keretaan isot rahat
si he ovat kiinnostuneita Suo- yleensd ilman kuittia - joilla
lista sopimusta, ja niinpa joum e n j a s u o m a l a i s r e nt u o t l e i maksetaan opetrajien palkat duin yhteniiiin veroamaaneripuhtaudesta ja korkeaden
ja joista osa siirt]ryvelikesien neisiin instansseihin, j otta
laatuisuudesta.
Meilla on vepohjattomiin taskuihin. Ope- suullisesti sovitut asiat pitivet.
Silti sain viele viimeisenep:ii- niiliiisille paljon sellaista tartuksen laadusra ei ole aina
viinzi dekaanilta wc-paperia jottavaa, miste he ovat kiintakeita, vaan ryhmia kootaan
nostuneita!
sita mukaan kun saadaan muistuttavalle paperinpalalle
Matkallani saavutin kunmaksaviaopiskelUoitasisaan. kiisin ki{oitetun 772.335 ntpn
i
a
n h i m o i s e t t a v o i t t e e n ij a
1an listilaskun yhden hengen
Vaikka opettaja olisikin ampaljon muutakin. Vaite
opin
huoneesta.
mattitaitoinen, saattaa itse
siite, etta kielta oppii parhaiopiskelu olla tehotonta ryhten paikan paalla, tuli taas
man koostumuksen Vuoksi.
todisrettua.Vastaavankielita,Kun suunnittelee opiskedon hankkimiseksi Suomessa
lua Venejella, kannattaa
tyon ohella opiskellen menisi
hankkia luotettava suomalaiuseita vuosia. En myoskaan
nen yhdyshenkild, jolla on
osannuI kuvitella, minkiilaisk o n t a k l i l e r i o p p il a it o k s i i n .
la elema Pietarissa nykyii2in
Kun on loytenyt itselleen soon.
Suomessa usein kuultava
pivan oppilaitoksen ja kursveite laiskoista venelaisista on
sin. taytly plf4aa kaikki sovitaysin peraton!
tut yksityiskohdat paperilla.
Kolme kuukautta on lyh)'t
Sopimus pit iiii olla asioista
aika
asioiden s]'ve iseen ympiizitt2ivzinhenkilon, esim. opm d r l d m i s e e nm
, utla siinakin
pilaitoksen johtajan tai dekaajonkiniaisen
ajassa
ehtii
saada
nin alleklrjoittama ja leimaaTtissd alkuperciifteft l@sku, koskien lisciyleiskuva
m(l.ksua
hengen
huoneesta.
n
tila
nl
eesta.
SuositAhden
ma. Ainakin seuraavistaasitelen kokemustani kaikille
oista pil ae olla m ustaa valkoiKoska olin jo opiskelun alkuvenajaa
oppimaan haluaville.
sella, ennen kuin l:ihtee Venzivaiheessa maksanut kaikki
P
i
e
i
a
r
i
o
n upea kaupunkija
jd1le opiskelemaan:
opiskeiuun ja asumiseen liitihmiset siella ovat vieraanvat)'vet maksu t, en tietenkiiZin raisla. Mutta olkaa tarkkoina,
- mita opiskelu maksaa per
maksanut pyydettyii summaa.
ettette tule huuatuiksi!
sovittu kurssi tai tunti
l l m o i t i n n i i r k d s i y k s e n im o i - kuinka monta oppituntia
seen rahastukseen ja lupasin
opiskellaan paivassa ja
varoittaa kaikkia Venajelle
montako peivee viikossa
opiskelemaanaikovia henki- jos opiskelee
niin
loitii
vastaavanlaisista tilanI
ryhmassai.
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