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Pddki4oitus

ASIANTUNTIJAT
VENA"IAN

ITAUPASSA?
N]'t on sitten taas lomat luslttu, joten tervetuloa luottomiehet
taistoon takaisin. Suomen ei kannata lampimien saiden
jatkuessakaan jaeda "lepeameen laakereilleen." Muunmu-
assa Venej ain kauppa on huimassaja nopeatempoisessa kas-
'u.Llssa. Elinkeinoelemzi ia iopa a-rvovalLaisel lahoL Suomes-
sa uskottelivat vuosikairsia, etki Venaian tuntemuksemme
on lensimaissa huipputasoa.  koska mei l la i  o l ivankka pohja
ja kokemus vanhan Neuvostoliiton kaupasta.

Todellisuudessa vaikeudet ovat edelleen suuret. vaikka
ponnistukset itanaapurin kanssa ovat tuottaneet tulosta ja
kauDDavaihto on kasvanut tasaisesti. Muut lansimaat ovat
jo tuller
kaikille

uDDavalnfo on Kasvanut tasarsesn. vluuf lansrmaat ovat
tu[eet taysila mukaan. Suora luottokauppa on edelleen

kaikiue Venejen markkinoilla oleville viele varsin harvinai-
nen, mutta kovassa kisassa Viron kaupan tapaan joudu-
taan jollakin aikaveulle tarkistamaan monesti maksuehtoja
s i tamukaa kun ny a lkuvaiheessa Vendjdua o leva ldns imai .
nen kauppatapa saa enemman

Tarvitaan enemmen ia svve

tullut vanha venelehen kauppamies, jonka mielesta sopi-
mukset on tehty kienettavaksi. Tietoutta ja muita henkisia

Fax. 09-669 848

Luottomiehet ry
PL 89 t,  00101 Helsinki

Luottomiehet ry
Tilitoimisto Treasso Ov
Sinikalliontie 1, 02630 espoo
Puh. 09-,120 8010 Fax 09 420 8030

Luottomiehet ry Merita Pankki
Hki-Rautatientori, 2089 18-73866

voimavaroja onkin lupaavasti ryhdytty edistamaan. Yksj
merkittadmmiste hankeista on LaDin Vliopiston koulutus-
pro jekr i .  joka a lkaa tu levana syksynA ja lAhree maisrer in-
tutkintoon. Tutkinon suorittaneilla Ditaisi olla valmiudet
onnistuneeseen kaupalkriy,ii in ia suhteiden yllepitoon ve-
naleisten kanssa.

Vastaavanlaisia tutkintoja voidaan jatkossa suorittaa
myds l.uoden 1998 alussa toimintansa aloittavassa Helsin-
gin yliopiston Aleksanteri-instituutissa, josta tulee kaikkl
Suomen korkeakoulut kattava verkostovlioDisto elinkeino
eldmAn I  u  kemana.

Suomen puole l la  i tara jan tuntumassa on jo  o ikeastaan
',.uosia siilen herAlry kohentamaan lZihialuekaupan edelly
q/ksia. Varslnkin Lappeenrannan seutu on aktiivista aluet-
ta. Siel1a aloitti jo kauan sitten maan ensimeinen ruplien
vaihtopiste ja venajen kieltii opiskellaan kiihtl,'velle vauh-
dilla, jopan niin, etta ensl syksyna aloittaa toimintansa
suomalais-vendlainen koulu, jossa on kolme ala-astetta.

Navttelslkin silta. etta oeli ei ole vielA lfieskiiZin mene-
tetty, jbs vaan koulutuksei toteuttajat ja organisoUat pita
vat peensa kylmrinzi ja jalat maassa. Toisaalta pakkohan
siina on onnistua, jo Suomen maantieteellisen sUainnin ta
kia. Meida'n luottoihmistenkin on swta ol1a edesauttamassa
posi t i iv is ta kehi tys la ja  hankkia r ie ioa a lamme kehi tykses-
ia  idankaupassa- .  Ol i ; iko mahdortomuus jar jestz ie e; imer
kiksi luottotutkinnon yhteyteen vaihtoehtoista venajen-
kaupan linjaa? Olisihan se ainakin yksi niista harvdista
asioista. iossa voisimme olla esimerkkinii muille lainsimaille.

Ei  mi iu ta kun opiskelemaan etumatkaa ja  va lo isaa syk-
sve kaik l l le !  ! ! !

Kai Palm6n
peatoimittaj a
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Viimeaikoina lehdes-
siimme onkirjoiteltu
Veniij iiiin j a Veniij iin-
krruppcrrn liittguistii
as iois t a. T iiiiltii r aj an
liinsipuolelta
katsoessamme to;po,o:m-
me monasti ihmetetlii ja
omahgtiiisesti
nqureskelltr naapurim-
me toilailuja. Mutta ei
lnflilifl, kglliime suomlr-
lqisetkin osa.o,mme
siihliitii.

toisella kerralla meikkaaja ei
saapunut. Kolmannella ker-
ra1la uupui niinikAiin pari oh-
jelmanumeroa. Vi imeisel le
kerralla sitten puuttui liihes
koko yleiso. Kauan siis kesti
ennenkuin jesenisto ryhtyi
koivillaan aanestAmaan. Ko-
vin kZirsivAllista ja Iupauksiin
luottavaa viikeii, kuten kaike-
ti VenAj zillzikin.

Mi|"fiain ajat teli suurlritys.
joka laati ammattioppilaitok-
sensa majoi tuslaskun indo-
nesialaisel le har joi t  Ie lUal le s i l -
kalla suomen kielellA? Kotivie-
misinaan kaverilla taitaa olla
hassuja juttuja metsiiliiisten
ajatusmaailmasta. Samaisella
pityksela on paksu siseinen
puhelinluettelo, josta nimet
kyila loytvat. Mutta annas ol-
la kun halutaan soittaa Pera-
mottolan yksikon laskenta-
peiziJ l ikol le.  s i l lo in numeroa ei
l6ydy kun henkil6n nimea ei
tiedeta. KysyrnyksessA lienee
salainen juoni puhelinvaih-
teenhoitajien ty6llistAmiseksi.

Virheitzi ja erehdyksiZi sat-
tuu toki kaikessa inhimilli-
sessa loiminnassa ja koneet-
kin pakkaavat reistailemaan.
MutLa esimerkkimme kertoval
sekA palvelun tuottajan etta
keyllejenkin viil inpit iimAtl o
myydestii ja sehiin on myon-
teisen kehityksen jarru. Teh-
dystii kommfidykseste ei vA-
litete. korkein taan pyydeliiZin
anteeksi tapahtunutta ja asi-
an annetaan edeta omalla pai-
nollaan jos on edetiikseen.
Joskus sentaiin puolustellaan
selkeA puute niin hyvin ja tie-
tee l l i ses l i .  e t t z i  l yhmemp i  j o
uskoo olleensa vii2irZiss?i. Pal-
velujen kiiy'l liijien lulisi pon-
nekkaammin anlaa palaul  et-
ta ja valvoa etujaan.

P,S.
Luonnol lisesti t:imiin ki4 oit ta-
ja panostaa kovasti latuun ja
on itse taysin vihreeton.

ErAs yri[zs toimitti maksua
vastaan asiaki4oja, joita ei al-
lekirjoitettu koska alalla on
maailmanlaaj uisesti tellainen
yleisesti hyvaks)'tty ke)'tento.
As ia  kas  (a rv i t s i  ku i t enk in
poi kkeu ksel l isest i  a l lekir jo i -
tetun asiakirjan ja soitti fir-
maan. Keskus yhdisti asiakas-
palvelij alle, tiimA kollegalleen
joka taas yhdisti jollekin toi-
selle ja niin edelleen kunnes
puhelu oli jAlleen keskukses-
sa. Asikaspolo kuvaannolli-
sesti sanotluna roikkui langal-
la, verenpaine varmaan pu-
naisella asteikolla. Vastaus-
puhelu on aina paikallaan. jos
kyselya ei pystJ,ta saman tien
selvittiimAAn. Itse asia jaii hoi-
tamatta a) koska pyynt6 oli
po i kkeukse l l i nen  b )  koska
py1'1eje ei  ol lut  sopimusasia-
kas .  Onneks i  k  i l pa  i l i j  a  ym-
marsi joustaa.

Erinomaista asiakaspal-
velua saa Hietalahden hallis-
ta ja sinne suosittelemmekin
"opintomatkaa" esimerkiksi
Tonyn Patonki Keitaaseen tai
M. trhdon lihapuotiin. Vaik-
ka toimialana onkin elintar-
vikekauppa periaa eel ova I
kumminkin yleispetevia.

Viilinpitiimiittiimyys
pahinta

Yhdistys jarjesti ohjelmallisia
tilaisuuksia j isenilleen useita
kertoja puolen r,rroden aikana.
Kutsukirj eessd lueteltiin illarr
esitykset. muotinajnos. meik-
kiesittely jne. EnsimmAisellzi
kerralla pu u l tui muotinay'tos.

Ale
naureskele
naapurille

Sertifikaatti on vain
paperi

Laatusertifikaatti on paperi.
Se ei  lee eikzi  aiheula yhl6r in
miteZin. Vain ihmisel loimivat,
rekeval ja rekemelra ja i t t , ivat .
EriiAIlA gityksele on jo kau-
an ollut laatusertifikaatti. Iaa-
di l t i in to imeksia n tosopi mu s.
joka edellytti kummanldn osa-
puo len  a l l ek i r j o i t us la .  To i -
meksianlaja posr i t t i  a l lekir  -
joittamansa sopimuksen yri-
tykselle, jotta tZirna puolestaan
alleki-tjoit laisi sen ja palauLl.ai-
si yhden kappaleen osoituk-
seksi sopimuksen s1mq'rnises -
l€i. Viiden viikon, kahden faxin
ja yhden puheiun jAlkeen toi-
meksia n tajan kappale vasta
tuotiin perille. On mielenkiin-
loista ndhdd kuinka itse toi-
meksiannot tullaan hoita-
maan.
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PII(DI,A
Oru{EA. IZAI,IINIIA

(DE-I.(D-Ag9,r?
Iilelsirrki, Iaa,ta.,ia,rrok cun l{a,sirro

Puola - It6-Euroopan taloustiikeri
Professori Tauno Tiusanen, l,appeenrannan teknillinen korkeakoulu,

tuotantotalous, kansainvtlliset toiminnot

Business and investment opportunities between
Poland and Flnland

Kauppa-attasea Kr4rsztof Karwowski, Puolan Kaupallisen Neuvoksen
Toimisto (luento englanniksi)

Suomalaisyrityksen aloittamistoimet Puolassa
- yritysesimerkki Viitoset

Talousjohtaja Juha Kiljunen, Viitoset-yhtiot

Pankkijiirjestelmii Ja yritysrahoitus Puolassa
Edustuston piiriJlikkd Sami Loukkola, Merita Pankin Varsovan edustusto

Miten menestyii liiketoiminnassa Puolassa
- yrltysesimerkki Raisio Polska Foods

SisAinen tarkastaja Pekka Sundman, Raision Yhtyma

Pertntii ja luottotiedot Puolassa
Toimitusjohtaja Tuulikki HakkiH, Collectum Oy

2. lO0 mk. Muut samasta witvksestd osallistuvat 1.9O0 mk. Arvonlisilvero
lisAtriiin hintaan. Hintaan sis-:ilty'vAt kurssimateriaali, aamu- ja iltapiiivA-
kahvit, lounas seki professori Tauno Tiusasen tuore kiria "Poland in the

1990-s, business irpportunities in a succesful transitiohal economy".
Kiriassa on runsaasti vritvsesimerkkeid.

Soita O2-21404O0 ErApziivA Koulutus Oy / Terhi Hakkarainen.



P A L S T A
II\KITOIMIKUNTA ON

IIALLITUKSEN
APUII\INEN

Siizintdjen mukaan luottoalan neuvottelu-
kunnan tehftivdnd on antaa yhdistyksen hal-
litukselle neuvoj a j a asiantuntij alausuntoja
yhdistyksen toimialaan kuuluvissa asioissa.

Vuonna 1989 kaatui samanaikaisesti lau-
sunnolle iso mietintosuma, jonka analysoin-
ti edellytti perehtymista ja vei runsaasti ai-
kaa. TAmzin Vuoksi silloinen puheenjohtaja
Mikko Parjanne kutsui proj ektityy?pisesti
toimikunnan valmistelemaan asioita hallituk-
selle. Katsottiin, ettd neuvottelukunta oli lii-
an kankea kokoontumaan riittAvzin usein,
eika sen jasenill:i ollut mahdollisuutta kiiy't-
tiiA aikaalsa satojen situjen lapikey'rniseen.

Toimikuntaan pyrittiin saamaan eri int-
ressitahojen tuntijoita ja lakimiesten ohella
myos maallikoita. Luottotietoalan ja tieto-
suojan edustajaksi tuli Reijo Aarnio, joka on
mukala vieki nykyisessakin toimikunnassa.

Lakitoimikuntaa ei ole mainittu sAdnndis-
sa, vaan ha-llitus nimittea sen harkintansa
mukaan. Vuodesta 1989 lAhtien toimikunta
on toirninut joka I'uosi. Kokoonpano on uu-
siutunut moneen kertaan. lrdmdArd. on vaih-
dellut, mutta yleensA luettavaa on ollut run-
saasti. Kokousten ohella toimikunta tyosken-
telee muistioita ja kirjallisia kannanottoja
tyostzim:i1lA.

Virallisia lausuntop54mt6jii yhdistys saa
edelleen suhteellisen niukasti. kimallista toi-
mikunnan t5rolle onkin laaja kosketuspinta
erilaisiin yhdlstyksen sldosryhmiin. Kun tun-
tosarvet pidetadl ulkona, voidaan ottaa kan-
taaja lausua tArkeastaja kiinnostavasta asi-
asta pyltamattekin.

Toimikunnan kannanotot hyvAksyteirin
ha-llituksessa, joka edustaa yhdistystri viral-
lisesti ulospAin. Luonnoksia on harvoin
peukaloitu, mika on luonnollista, koska io

toimikunnan sisa e ovat eri mielipiteet aika
kattavasti esillzi. NAk6kulma on kuitenkin
aina luotonantajan ja velkojan. Muistan yh-
den ainoan kerran, jolloin hallitus ko4'asi
toimikunnan lausuntoehdotusta - se tapah-
tui Olli Klveliin puheenjohtajakaudella.

Kannanottojen perustelut ja niiste vii-lit-
t''va asiantuntemus ovat tuoneet toimikun-
nalle jossain mearin itseniistdkin roolia.
Olemme olleet lukuisia kertoja kuultavina eri
viranomaisissa ja useita kertoja myos edus-
kunnan valiokunnissa. Alioikeusuudistus,
ulosottomaksut ja oikeudenkiiyntikulut sekei
paikallishallintouudistus ovat esimerkkejzi
uudistuksista, joitten lopulliseen ilmiasuun
kannanotoillamme on saattanut olla pienen
pieni vaikutus.

Koska toimikunta nimetaen aina \,'uosit-
tain, on hallitus voinut harkita vapaasti
muutostarpeet. Toisaalta ei ole sAAntojen
muodostamaa rajoitusta valita vanha jiisen
uudelleen. Nuinn on synt5myt myos jatkur,'uut-
ta, josta on ilmeiste etua kontaktien ja uI-
koyhteyksien y[apidossa.

Toimikunnan osalta pAtee yhdistystoimin-
nal yleinen totuus; jos haluaajajaksaa toi-
mia aktiivisesti, tehtevia kyna l6ytyy. Tydte
joutuu tekemAiin niinkuin muissakin toimi-
kunnissa, mutta sehen on useimmiten tavat-
toman artoisaa. Monet voivat hy6dy'nt ia saa-
tuja tietoja ja taitoja leiprityossiidnkin.

Ja totta vie, sanonpa teille, onhal asias-
sa sosiaalinen puolikin: toimikunnan koko-
uksissa viihdytiiiin, toisinaan on vallan pos-
kettoman kivaa.

Timo Mdl<i
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Teksti: PDTRI CARPEN

oslo 16.05.L997

.lllsENYYsAsrAr

Ruotsin Svenska Kreditmannaforeningen hy-
vaksyttiin virallisesti uudelleen FECMA:n
jAseneksi.

Itiivallan KSV f 87O sai pyytamensa eron
FECMA:n jiisenyydes&i. KSV:n tarkoitus kau-
pallisena organisaationa oli varmistaa Itiival-
Ian mukanaolo jdrjest6ssii siihen saakka,
kunnes maahan saadaan perustettua "taval-
linen" luottoalan yhdistys. Maahan ei vieki ole
perustettu alan yhdistystii, mutta KSV ilmoitti
"saaneensa tydnsa tienraivaaj ana" paiAtok-
seen. Osas5,SrnA eronpyyntddn lienee ollut
my6s se, etta KSV:Ia oh FECMA:ssa normaa-
lista poikkeava jasenlys rajoitetuin jasen-
oikeuksin.

TIIIINNE MTIISSA FECMA-MAISSA

Kiinnostavimmat katsaukset tulivat seuraa-
vilta j Asenyhdistyksiltii :

Belgia
Yhdistys on aloittanut myos flaaminkielisen
luottoalan koulutuksen. Yhdistyksell?i on tiis-
sei kaksi tavoitetta; tieto-taidon parantaminen
myds maan flaaminkielisellzi alueella selci yh-
distyksen j asenmeii(iin kasvattaminen ko.
alueen yrityksiin.

8

Yhdistys keriA tilastoa maksuviiveiste ja ai-
koo toimittaa sen EU-komission keyttdon.
Operaation tarkoituksena on osoittaa luotto-
alan koulutuksen merkit5rs maksuviiveiden
est?imisessa. Tilastoa kerata?in yhdistyksen
jiisenyrityksiltii ja yhdistys toivoo, etui mak-
suviiveet sen jasenyritysten fotka siis ovat
saaneet luottoalan koulutusta) asiakkailla
olisivat vAhdisempiii kuin maksuviiveet yleen-
sii Belgiassa.

Espanja
Maassa valitaan tdnii vuonna ensimmiiisen
kerran vuoden luottomies. Espanjan yhdis-

\rs on kiinnostunut kriteereist2i, joilla ko. ni-
mitys annetaan muissa maissa (laihinnri Eng-
lalnissa, Suomessa ja Ruotsissa).

Espanjan yhdistys toimii maan kahdessa suu-
rimmassa kaupungissa. Yhdistys on piiiittti-
n''t, ette sen FECMA-edustus vaihtuu seu-
raavaksi kolmivuotiskaudeksi Madridista
Barcelonaal.

Hollatrti
Yhdistys selvittiiri mahdollisuuksia saada lain-
valmistelussa vastaava asema kuin esim.
Luottomiehet ry: e. Tarkoituksena on, etta
yhdistys voisi antaa lausuntoja alaa koske-
vista lainsiirid2intdhankkeista.



Irlanti
IICM:n ajama Leonardo da Vinci -hanke, jon-
ka tarkoituksena oli kartoittaa mahdollisuu-
det yleiseurooppalaiseen luottoalan tutkin-
toon, nziyttiizi kariutuneen kiinnostuksen
puutteeseen. Irlantilaiset ilmoittivatkin kes-
kittiivAnsA nyt voimansa oman kalsallisen
koulutusohjelmansa kehittamiseen.

Ruotsi
Kreditmannaf6reningen toimii neljAllei paik-
kakunnalla (Tukholma, Goteborg, Malm6,
Orebro). Yhdisfyksen roiminta tuntuu vastaa-
van hyvin pitkAlle Luottomiesten toimintaa
flehti neljAsti modessa, toimikuntia, jAsen-
kokouksia, r,rrotuinen konferenssimatka jne.).
Yhdistyksele on kiinnostavan tuntuista yh-
teistyostzi luottoalan koulutuksen osalta Tuk-
holmal Yliopiston kanssa.

VIIVASTYSKoRKoI,AINSAADANTdA
KOSKEVA EU:N SUOSITUS

Roger Jacquet seki Peter Rowe kertoivat
tapaamisestaan EU:n komission DG )OCII:n
edustajien kanssa aiheena maksuviiveet ja
viivAstyskorot Euroopassa. VirkamiehillA tun-
tui olleen asiassa selked ndkemys, jonka
mukaan tehokkain keino viiveiden vzihentZi-
miseksi olisi pohjoismaisen kaltaisen viivzis-
tyskorkolainsdiidzinnon saaminen kaikkiin
Eu-maihin. (Asiaa koskeva suositushan on
annettu vrroden 1994 lopulla).

FECMA:11a ei ole asiassa virallista kantaa. ios-
kin esim. englantilaisel sekzi belgialaiset vas-
tustavat viivristyskorkojen sAzitzimistA lailla.
Tapaamisessa mukana olleet FECMA:n edus-
tajat vakuuttivat, ette komissiolle oli kerrot-
tu naikemysten poikkeavan toisistaan eri
FECMA-maissa. Esim. suomalaisten vienti-
yritysten kannalta viivAstyskorkolainszizi-
ddnnon yhteniiistaminen olisi pelkiistAiin po-
sitiivista.

FECMA:n edustajat oiivat kuitenkin ilmoitta-
neet omana nAkemyksendAn, ett:i korko-
lahsaedennon sijasta tulisi panostaa luotto-
alan koulutukseen ja hy'v:il luottokziytAnndn
levittemiseen. Komission virkamiehet eivzit
olleet juurikaan ldmmenneet ajatukselle,
mutta olivat luvanneet ottaa vastaan ainakin
Belgiassa tehtaven asiaa koskeval setvityk-
sen.

LUOTTOALAN KOULUTUS ERI FECMA-
MAISSA

PiiZitettiin, etta kukin yhdistys tekee lyhyen
yhteenvedon omasta koulutusohjelmastaal ja
liiLhettAA sen sihteerille 3 1.O8. I 997 mennes-
sa. Yhteenveto sistiltiizi:
- Koulutusohjelmassa krisiteltiivAt aiheet

(otsikkotasolla)
- Kenelle koulutus on lAhinnii tarkoitettu
- Koulutuksen muoto ja kesto
- Kustalnukset opiskelijalle
- Yhteistydkumppani (oppilaitos)

Sihteeri keriiii tiedot ja kihettAii ne jasenyh-
distyksille, jotka voivat omia koulutusohjelmia
kehittziessritin ottaa vaikutteita muiden mai-
den toiminnasta.

JASENLEHDET

Sovittiin, ette kukin jasenyhdistys ottaa oman
lehtensa postituslistalle myos muut FECMA:n
jasenyhdistykset. Kielieroista huolimatta ar-
vioitiin, etta testa voisi olla hyotyzi kunkin yh-
distyksen oman lehden toimittamisessa. (Ai-
nakin Ranskan yhdistys on jo jonkin aikaa
liiLhett?inyt omaa lehteddn Luottomiehille.)

FECMA-ESITE

FECMA:a ja sen jasenyhdistyksiA koskeva
esite tultaneen julkaisemaal syksl4m men-
nessd, kun Ruotsin tiedot saadaan mukaan.
Esi tel le voidaan kayl  tz ie mm. uusien jesen-
yhdistysten rekrltointitarkoituksissa.

FECMA:N TALOUS

JZirjeston talous on siedettrivzilki pohjalla, eikA
budjettia koskevista asioista riidelty tzillA ker-
taa. JAsenmaksut nAytkiisivrit sAilyviin ennal-
laan myos ensi !'uonna.

HENKILOVALINNAT

Kaksi kautta puheenjohtajana ollut Ranskan
Anne Lejeune ilmoitti haluavansa jatkaa viela
yhden moden. Vastaehdokas, Englannin Ted
Brown, voitti ziAnest5rksen niukasti kahdella
AAnelki. Itse kannatin Ted Brownia, pitkAai-
kaista rahastonhoitajaa, koska Anne I-ejeunen
aktiivisuus alkoi hiipua toisella kaudella, ja
puheenjohtajan vaihdos tuo aina uusia aja-
tu ksia j : i r jeston lo imintaan.



Varapuheenjohtajiksi valittiin Hollannin Os-
wald Royaards sekii Ruotsin Bj6rn Beckman.
Luottomiehet ry ehdotti Beckmania perustel-
len asiaa kolmella argumentilla:
- Kreditmannaltireningenin edustajat tunne-

taan pAtevinii luottoalan ammattilaisina
- Ruotsin yhdistys on ollut varsin monta

vuotta FECMA:n ulkopuolella, joten heill?i
on varmasti tuoreita ideoita j:i{eston ke-
hitterniseksi

- Varapuheenjohtajan myotii Ruotsin yhdis-
t5rs saadaan "sidottua kiinteAsti" FECMA:n
toimintaan.

Suomen kamalta on my6s edullista, ette poh-
joismaiset n?ikemykset ovat edustettuina
puheenjohtajistossa.

Uudeksi rahastonhoitaj aksi valittiin Ranskan
Guy Azam, ja kAytAnndn asioita Belgiassa
hoitaa edelleen Roger Jacquet.

FECMA CONFERENCE. BRYSSEL 1998

Seuraavan konferenssin valmistelut etenevdt
hyviiA vauhtia. Edellisen kerran puutteista on
pyritty ottamaan opiksi, ja kaltiinn6n jii4es-
te\risti vastaavaa organisaatiota on vaihdet-
tu. J:tjestajdn kanssa tehtiiviin sopimuksen
mukaan FECMA:lle ei koidu tapahtumasta
taloudellista riskiA.

Roger Jacquet kertoi, etta konferenssin ajan-
kohdaksi on suunniteltu ensi vuoden kesd-
kuun alkua. Tarkka aikataulu selviiiii liiLhi-
kuukausina.

Jiisenyhdistyksiltii odotetaan apua mahdol-
lisesti luennoitsijoiden j:i-rjestimisesse seka
jAsenluetteloiden toimittamisessa jiirjestiijil-
le.
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SYLVESTER
PERRET

In Memoriam
Keskellzi kauneinta kesea tavoitti meidAt
su ruv ies t  i  yhd l s t yksemme ens immd isen
kunniajasenen, luottopaZi-llikk6 apulalsj ohtaja
Sylvester Alexander Perret (3I.12.19O7 -
8.7.1997) poismenosta.

Ansiokkaan luottomiesuran hAn aloitti
luottotietotutkijana Suomen Luotonantaja-
yhdistyksessa 1929. Vuonna 1949 hzinet kut-
suttiin Stockmannin tavaratalon luotto-
pnAlhk6ksi, nirnitettiin 1963 Oy Stockmann
Ab:n apulaisjohtajaksi ja samalla koko yhty-
miin luottopiiiillikdksi.

Jo pziivatyonsa ohessa hiin antoi valkan
panoksen Suomen luottoa-lan kehitykselle ja
vielA yli neljiinlry'rnmenen lrroden [rdrrrpea-
man pn2itSrttyAkin 1972 Sylvester osa-llistui
aktiivisesti monenlaiseen vapaaehtoistoimin-
taan. Hiin kAvi myos yhdistyksemme koko-
uksissa viime vuosiin saakka.

Sylvester oli saanut 1rynan ja sanan kAy-
tdn lahjat, mitkA "vanha sotaratsu" otti usein
ktilctd6n yhdistyksemme kokoul(sissa tai jon-
kin Luottolinkin artikkeleita kommentoides-
saan. Aktiiviaikanaan hzln toimi my6s lukuis-
ten luotto- ja perintapriivien jeiq'estnjZinii ja
luennoitsijana. YhdessA Esko Tuovisen ja K.A.
Anttilan kanssa hdn kirjoitti kirjan "Liikeyri-
tlrksen luottotoiminta" 1970. Teos oli ensim-
m:iinen Suomessa julkaistu luottoalan oppi-
klrja, jossa esitetty nk. "neljAn C:n" menetel-
mA piitee edelleen luottokelpoisuuden arvioin-
nlssa.

Useiden kotimaisten ja ulkomaisten yhtei-
sojen ja erityiselimien jasenena seki my6s pu-
heenjohtajana ollessaan S.A. :lle karttui run-
sas ja monivivahteinen yksityinen luotto-
miehen erikoisarkisto. Arkistomappeja ke-
rA2iLntyi 55 ja kansioita 21, eli yhteensd 76
yksikkoii. Tamen "Sylvester Alexander Perret
- Luottomies" -erikoisarkiston hZir1 lahjoitti
29 .10 .1981  Suomen  e l i nke ino  e lAm i i n
keskusarkistolle Mikkeliin.

S.A. muistetaan asioihin pareutuvana ja
valppaana yhteisten asioiden hoitajana.
Sylvester, niinkuin hZiLntii tuttavallisesti kut-
suttlin, oli sanan varsinaisessa merkitykses-
sA vanhan polven luottomies. Nuoremmat
ehkA tunsivat henta kohtaan "herran pelkoa",
mutta hdl oli persoonallisuus.

S.A. Perret'n elZimih yliopistot eivZit jiir-
jestiineet loppututkintoja eivAtki promootioi-
ta, mut:a pakottivat sen sUaan miehen jat-
kuvaan henkiseen jaakopinpainiin, johon tie-
don ja kokemuksen pohjalta kasvanut tietoi-
suus hAntA kannusti. Luottomiehet muista-
vat henet perustaja- ja kunniajesenenaan.
Hiin oli myds r,rrodesta 1973 alkaen Svenska
Kreditmannaforeningen i Stockholmin kun-
niajesen.

Luottomiehen pitkA tie on saavuttanut
mAZirdnpAdn. Pieni omaisten ja ystiivien jouk-
ko saattoi Sylvesterin henen viimeiselle mat-
kalleen 15.7.1957.

Pertti Pennanen
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TIETOISKU
HENKII,ORBKISTERI,ASIASTA

Toimikunnan pAAasiallinen
tehtzivzi on ollut saattaa Suo-
men lainsAdd?intd vastaa-
maan EU:n I ietosuojadirekl  i i
via.

Toimikunta luol'utti ehdo-
tuksensa oikeusministeri Kari
Htikiimiehelle perj antaina,
16. pAivilnii toukokuuta kello
I I SziAtytalon tledotustiloissa,
os. Snellmanlnkatu 9- I 1.

Toimikunnan puheenjoh-
taja on ouut johtaja Pekka
Nurmi oikeusministeriostA ja
jAseniA ovat neuvotteleva la-
kimies Synni ive Amberla
(Suomen Kuntaliitto), profes-
sori Timo Konstari (Helsingin
ylioplsto), tietosuojavaltuu-
I et tu Jorma Kuopus. joh laja
Hannu Rautiainen fTeolli-
suuden ja Tlronantaj ain Kes-
kusliitto), lakimies Timo Rety
(Suomen Ammatt i l i i t to j  en
Keskusjerjesto SAK ry). pro-
fessori Ahti Saarenpde (Lapin
y l i op i s to ) .  j oh tava  l ak im ies
Tuula Sario (Suomen Kulut-
t a ja l i i l  t o ) .  t o im innan joh ra ja
Mafja-Terttu Tyyn€le fTieto-
lekni ikan Li i t to ry) ja neuvol-
televa virkamies Miliza Vasil-
jeff fvaltiovarainministerio).

Pysyviti asiantuntij oita
ovat olleet osastopAzillikko
Reijo Aarnio fSuomen Asia-
kas  t  i e  l o  Oy ) .  apu la i sosas to
peallikko Kauko Halminen
(Kansanelzikelail os), neuvorte-
leva virkamies Eino Hosia (si-
sd ras ia inm in i s ie r i o ) .  I  u l  kUa
Riitta-Sisko Koskela (T\roter -
veyslaitos), hallintopAAllikko
Anna-Leena Reinikainen (Ti-
lastokeskus).  1 oimitusjoh l  a ja
Sakari  Vir tanen (Suomen
Suoramarkkinointiliitto) ia

T 2

lainsAAd:intoneuvos Anna-
Riitta Wallin foikeusminisl e-
r10t.

Sihteereind ovat toimineet
lains aad anto n e uvo s Leena
Vettenranta, tietosuoj alau-
takunnan sihteeri Leena Ran-
talankila j a ylitarkastaj a Jaa-
na Meklin tietosuojavaltuu-
tetun toimistosta.

POSITIIVTSTA
LUOTTOTIETO-

REKISTERIA
EHDOTETAAI{

Luottotietotoiminnan kannal-
ta merkittavin muutosesitys
koskee ns. positiivisen luotto-
tietorekisterin mahdoilista pe-
rustamista.

Odotettavissa on, ettZi liihi-
aikoina asiasta keskustellaan
sekA puolesta etta vastaan.
Toimikunnassakin on ollut
vastustusta ja eriAviri mielipi-
le i le.  jo lka perustuvat pedasi
assa rekisterin kokoon.

LUOTTOTIETO-
TOIMINNAN

PERIAATTEISTA
Luol I ot ietotoiminnan tarkoi-
tuksena on tietoa vAlittrimAllA
ehkaiste yl ivelkaan lu misla ja
luottotappioita sekA tukea
luottoriskien hallintaa.

Yleisesti luot to [.ie Ior.oimin-
nan ar'rrlla pyritAZil paralta-
m a a  n  y h t e i s k u n n a n  t o i m i -
\,'uutta ja helpottamaan luo-
tonsaanti- ja luotonantomah-
dollisuuksia. Luottotietotoi-
minta on yleensA perustunut
aina enemmAn h1rya,in tietoon
kuin huonoon, lukuunotta-

matta Suomessa viimeiset va-
jaat lq'mmenen !'uotta jatku-
nutta henki lo luot t  o t iet  otoi-
mintaan liittyw?i?i kaltantoa.

Luottotietojen kaltto on li-
siiAntynyt. Se on seurausta
panostamisesta riskienhal-
lintaan, suurista luottotappi-
oista 1990luvu11a sekA siiti,
etta Suomessa on totuttu mo-
nissa asioissa luotonkef l6on.

Sopimusvapauden mu-
kaan luotonsaanti el kuiten-
kaan kuulu kenenkaan perus-
oikeuksiin. Luotonanto kuu-
luu sopimusvapauden pi i r i in
jolloin luotonantaja tai mak-
suajan myontzije voi kayltae
luottotietoj a asiakasvalintaan
ja ehtojen maarittamiseen.

Hyven luottokelpoisuuden
halkkiminen ltselleen on jiir-
kevAA, olipa kyseessii sitten
v a  l t i o .  y r i l y s  l a i  k u l u l l a j a .
HyvA luottokelpoisuus ei kui-
t.enkaan synny iiman tietoja.
Koska luot tolZihteiden maara
on lis2irintynyt, kolmannen
osapuo len  e l i  l uo t  t oke lpo i -
suutta arvioivien organisaati
oiden merkitys on lisaentlnyt
sekd. luotonantajan etta luo-
tonottajar] kannalta.

Luottokelpoisuuteen jos-
kus negatiivisesti vaikuttava
maksuhd.irio ei ole minkAAn
asian s].y. Se on aina seuraus
siita, ette maksu tai suoritus
on ollut maksamatta useita
kuukausia, yleensti 6 - 7 kuu-
kautta. Maksuheiriot perustu-
va l piiAasiassa julkisiin rekis-
tereihin.

Henkil6luottotietoja saa
kAy'1tAA luolonmyonlain sen ja
luotonva lvon na n l isziksi  myos
muuhun tehan verrattavaan
tarkoitukseen. Tellaisia tar
koituksia ovat esimerkiksi
h u o n e e n v u o k r a l o i m i n l a  j a
tyontekij rin palkkaaminen,
kun henkilo on vAlittomasti
ta loudel l isessa vastuussa
tyonantajan omaisuudesta tai
kun tyosuhde muutoin edel-
l1'ttiiA erityistri luottamusta.



Luottojen
ja vastuiden
rekistertiinti;
Perusteluita Ja tavoitteita

r. TIETOSUOJA
PARAI'IEE

HE 3l I/93 "PelkAstii2in se,
ette rekisteri sisa tee paljon
tietoa, ei aiheuta tietosuoja-
riskiri, kunhan rekisteri on
asianmukaisesti suojattu. "

Luottoja j a vastuita koske-
via luottotietoj a saa luovuKaa
vain luotto- ja rahoituslaitok-
sille (sulj ettu kaytteija piiri).

Jokaisesta luovutuksesta
tehdririn ilmoitus rekister6i-
dylle. Rekisteroity saa nain
kAyttoonsii tiedot. joiden pe-
rusteella hiintii koskeva pA2i-
t6s tehde?in.

Rekisteroity olisi selvilki
itse luotoistaan ja vastuistaan.

Tiedontuottajilla on tawit-
tava, testattu tekniikka val-
miina (tietojen toimittamises-
sa ktiytekiiiLn samoja menetel-
mia, joilla luotonantajat il-
moittavat Uetoja verottaja-lie).

Verrattuna Ruotsiin rekis-
teri on henkildmAit'illii ja tal-
letettavien tietojen tietosis2il-
l6llA mitattuna huomattavas -
ti suppeampi. Rekisteriin tu-
lee tietoja runsaasta 1,5 mil-
ioonasta henkil<ist?i.

2. REKISTEROITY.rcT
JA TAIGA.IIEN

ASEMA PARANEE
Suomalaisen luottotietotoi-
minnan saattamisella vastaa-
maan eurooppalaisia j iirJ' estel-
mid turvataan suomalaisten
tasapuolinen kohtelu euroop-
palaisilla markkinoilla.

Kauppakaaren l0 luvun
14 $:n mukaan luotonantaj an
on kerrottava takaajalle ja
pantinantal alle sellaisista luo-
tonhakij an maksukylqyn liit-

tyvisti seikoista, joilla voidaan
arvioida olevan merkityste
takaajalle ja pantinantajalle.

Lu otto p iiiit6 ks enteo s s a
voidaan keskittya ed elJytetyle
tavalla vakuuden awon arvi-
oinnin sUasta luotonhakij an
maksulqryyn arviointiin. Va-
kuuksien ja takausten kiiytdn
tarve pienenee, joka auttaa
erityisesti henldloi tei, joilla ei
ole mahdollisuutta esim. va-
kuuksien keytt66n.

Luottokustannukset pie-
nenevat luottotappioiden ja
perintiikustannusten pienen-
tymisen mydta ja luottojen
hinnoittelu tulisi tasmelli-
semmaksi.

Maksuh{iiriotietojen mer-
kitys tuJee v,ihenemean paa-
t6ksenteon perusteena. jolloin
luotonannon oikeudenmukai-
suus lisri6nt5ry.

Lisaantyva luottoinfor-
maatio helpottaa my6s luotto-
ja jiirjestelteesse ja pankkeja
kilpailutettaessa.

Velkaongelman keskeiseni
syyne on/ tutkimusten mu-
kaan liian suuret tai liian use-
at luotot. /

Kolmasosa (l/3) luoton-
haki jo ista i lmoit taa vuosi-
tulonsa 3O.OOO,- markkaa tai
enemrndn liian suuriksi.

7O % luotonhakijoista on
ilmoittanut olevansa velatto-
mia, vaikka valtakunnallisten
kyselytutkimusten mukaan
kahdella kolmesta kotitalou-
desta oli velkaa samana ajan-
kohtana.

V. elkaj eirj estelyissa toiseksi
yleisin maksuohj elman mrrut- .
tamisen s]ry on tuntematto-
man velan ilmaantuminen,
vaikka velkajeirjestelyii haet-
taessa on velallisen intressis-
sA kertoa,kaikki velat. Velka-
j ii{ estelylakiin on otettu my6s
erityinen kuulutusmenettely.

Euroopassa kuluttaja- ja
sosiaalialanjil{est6t ovat vaa-
tineet rekistereita.

3. YLIVELISANTU-
MISEN ESTJIMINEN

HELPOTTIru
"Luotonantaj alta vaadittavaa
huolellista luottokelpoisuus-
arviointia tehostaa se, ette
luotonantaj alla on mahdolli-
suus saada luottokelpoisuu-
den arvioimiseksi tarpeelliset
tiedot." IHE 38,/96: Luotto-
laitoslaki 94 a S).

"Luotonhakij an ja luoton-
antaj an edunmukaista on
pyrkiA s elvittAmddn ennalta
luotonhakijan vastuusitou-
musten mAiira ja heinen ky-
kynsA ja mahdollisuutensa
hoitaa haettua luottoa. " (HE
38/96: Luottolaitoslaki 94 a
$.

VelkajdrJ estelyasiat johtu-
vat useasti yllflttiivistrii syistii.
Kuitenkin valtaosa asioista
perustuu muihin syihin (taka-
ukset. elinkeinotoiminta jne.)

I eosrrnnNEN
I
I
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LUOTTOTIETO- I
REKISTERI

O Kuluttajien luoton-
saantimahdollisuuksien
parantamiseksi

O Edullisempien luotto-
jen saamiseksi

O EU ja EMU: Suomen
kansalaiset tasavertai-
seen asemaan

O Ylivelkaantumisen en-
naltaehkiiLisemiseksi

O Rahalaitosten mahdol-
lisuuksien lisaidmiseksi.
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LUOTTOMIESTEN I(EVAT.
KOKOUSRETKI KOTITAAI{
Liihdimme oajaan 6O
reipp aan luo ttoihmisen
joukolla aurinkoiseno
keoiitaamuna 2 O, 5. 7 997
tilausbussilla kohti
I(otko,(I.

Jutustelun lomcssc
kuuntelimme tunnettu-
jen kotkalaisten laulun-
tekijdiden Junnu Vaini-
on jaVeikko Laoin par-
haita sihteliiija
uirittflgdgimme oikeao:n
tunnelmo'an.

Kotkaan saavuttuamme aloi-
timme ohjelman virallisella
osuudella, Luottomiehet Ry:n
kevdtkokouksella ravintola
Wanhan Fiskarin kokous-
tiloissa. Vaikka ilmapiiri oli
iloisen kepeA, keskustelimme
vakavista asioista. Yhdistyk-
sen tilinpee tos vahvistettiin ja
hallitukselle my6nnettiin vas-
tuuvapaus. Varsinaisen koko-
uksen lopuksi sihteeri luki
u usien luol tomieslen ja -nais-
ten nimet.

KokousesitelmAssA Reijo
Aarnio Suomen Asiakastieto
Oy:stii kertoi valmisteilla ole-
vasta mietinnostii henkil6-
rekister i la in muutokseksi .
'l}l6ryh miin mukaan on tAr-
ked tA saada henkiloistA my6s
positiivisia luottotietoja, jotta
suomen kansalaiset olisivat
samalla viivalla muiden EU-
kansalaisten kanssa esim.
luottoja hakiessaan. Hyw2it
luottotiedot omaavalla henki-
161lti olisi mahdollisuus saada
luottoa halvemmalla ja yli-
velkaantumisilta vziitjrttZidsiin.
kun luottoa annettaessa olisi
tiedossa, kuinka paljon hen-
kilollA on jo olemassa muita
luottoja. Asian valmistelu jat-
kuu edelleen.

Lounaan jdlkeen kaupun-
kioppaaksemme saapui Kot-
kan sataman johtaja Lassi Ar-
minen. Tutustuimme kierto-
ajelulla Kotkan kaupunkiin ja
sen satamatoimintaan. Kot-

Pitkain pAioarydn tehftgt kerhomestari
kertomassa
ohjelmaa,

a a

Teksti: EUa Majuri
Kuvat: Maiiu Nieminen

osdstopiiaflikkit Reijo A.Irftio mielen-
kiintoisen esitelmdnsd kimpusso.

kan satama on merki t teve
suomalaisen puunjalostuste-
ollisuuden vientisatama ja yhii
eneneviissii mddrin Moskovan
tuontisatama. Transitokuu e-
tukset VenAjAlle ovat viime
vuosina kasvaneet jatkuvasti
ja luoneet u usia ly6paikkoja
Kotkaan.

Kotkassa ei voi ohil"taa ai-
toa merimieskapakkaa Kairoal
Me luottomiehetkin koimme
hetken merimiesromantiikkaa
ttissii legendaarisessa. vfi dn
hurj amaineisessa ravintolas-
sa, joka tiistaipeivene oli avat-
tu vain meita varten.

Kotimatka taittui merelli-
siss?i tunnelmissa. Porvoossa
nousimme J.L. Runebergiin ja
kiiZi,nsimme keular kohti Hel-
sinkiii. Keviiinen ilta merellii
oli mitii kaunein ja koimme
pienen seikkailun, kun laiva
pysehtyi valila jeahdyttele-
maiin koneitaan. Puoli kj'rn-
meneltii illalla saavuimme
Helsinkiin, jossa hilpea jouk-
ko hajosi kuka kiiruhtaakseen
kotiin, kuka jatkaakseen illan
viettoa seuraavassa paikas-
s4.. .

t4
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Tulrftelr'la oli perinteisen korked rauintolo Wathan
3

Fisk.trin

Kerhonestari
Iuouutti Kotkdrl
s(:t.fmdn johtqjatle
L@ssi Arrniselle
nuistoksi Ddlod.

Idg Lli'lren ris tetlg otus
m/s J.L.Runeberg,

Luottotu eriheftki l i i t
De.tmiifta lldpalle ,

Yhdis tA k s e mm e p uhe e nj o h t aj dk tn sil.
min niihd"et viihtgi merimieskapakka
I(aiross.r.

itl

hgDAn rtJu.r'a jajuot qn parissa.
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Ryhmdkannety6ryhme II j:itti
L2.6.L997 oikeusministerille
mietintdnsii, jossa ehdotetaal
sAiidett?ivriksi ryhmekan-
nelaki. l,aki koskisi kannetta,
jota riita-asiassa ajetaan use-
an asianosaisen puolesta il-
man, ettii jokaiselta on saatu
valtuutus asian ajamiseen.
AnnetLava ratkaisu tulee ryh-
mZi(I jasenie sitovaksi. Lakia
sovellettaisiin yleisissii tuo-
mioistuimissa ja vesioikeuk-
slssa.

Asiaa oli aikaisemmin val-
mistellut !'uonna 1992 asetet-
tu tydryhmii (OM:n LavO:n
julkaisu t/ 1995). jonka tydn
tuloksia ja niista saatuja lau-
suntoja nyt hyodynnettiin si-
ten, ettii ehdotettava sa:intely
paremmin sopisi Suomen oi-
keu sjiirjestelme,in eika siita
aiheutuisi kuluja valtiolle.

Ny't ei enriA ehdoteta ryh-
mi ikannetta kaytet tevaksi
millA tahansa oikeudenalalla.
Kanteita ei kustannettaisi val-
tion varoin eika kanteella voi-
tetlavia varoja ohjattaisi jo-
honkin kantajaryhmAn sy-
deinta lehela olevaan sijais-
tarkoitukseen.

Painavin perustelu ryhmei-
kannemenettelyn ktiyttorinot-
toon on. etUi se lisea ryoryh-
mAn enemmiston mielesta
oikeussuojaa silloin. kun oi-
keudenloukkauksen kohteek-
si joutuu ryhma, jonka yksit-
tdisen jdsenen etu on niin pie-
ni, ettei erilliseen oikeuden-
kayntiin ryhdl'ta. Kollektiivi-
sen menettellm avulla voidaan
osaltaan paraltaa aineellisen
oikeuden lApiiisykykya. Puhu-
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Varatoimitusjohtaja Tlmo Meki
Perimistoimisto Contant Oy

taan oikeudenkaynnille vas-
tustuskykyisistii (procesim-
muna) asiaryhmiste, jotka
koskettavat suurta joukkoa ja
ovat periaat teellisesti merkit-
tAvi?i, mutta yksittiiis te raha-
maiirilt#in viihiiisiii.

1y6ryhme tutki k!'rnme n i e
todellisia oikeusj uttuj a, joissa

ryhmeetuja on esiintyn,'t. Tri-l-
ki perusteella valittiin akuu-
teimman taq)een alueet:

Ensimmdinen oikeudenala
on kulutushyi i  dykkeen
kauppaan tai vuokraukseen
liitt]'vat tavaran tai palvelun
virhe ttA koskevat seuraamuk-
set eli purku, hinnanalennus
ja virheen ko{aaminen. My6s
EU:n piirissii valmistellaan
rajat ylittavaa kieltokannet t a.
jolla virheelliset tavarat poi-
mittaisiin markkinoilta.

Ryhmtikanteen toinen
kAyttdala olisi kulutushyii-
dykkeitii koskevlen vakioeh-
toisten soplmusten tulklnta,
josta esimerkkina muistamme
vuosik5rmmenen alun sadat
koronkorotusj u pakat erityi-
sesti paikallispankkeja vas-
taan.

aikalisd?

Kolmanneksi ryhmZikanne
olisi k?iytetttivissri ympiirls-
t6sse aiheutuneita vahinko-
ja tai ympfiristiin ennallista-
mista koskevissa asioissa.
Ymp:lrist6vahingot kohtaavat
helposti laajaa aluetta ja sitii
kautta suurta ihmisj oukkoa.
K:irkdl:in pohj aveden pilaan-
tuminen sahan myrlqfista ja
pesul iuoksen vuotaminen
Vantaanj okeen ovat tunnettu-
j a esimerkkitapauksia.

Si jo i t ta jansuojaa. tuote-
vastuuta, tyo- ja palvelussuh-
teita. tasa-arvoasioita, yrnpa-
r ist6oikeutta,  t ietosuojaa,
huoneenvuokra- j a maksul{y-
vyttomyysasioita seke rikos-
asioita ei pidetty ryhm:ikan-
nemenettellm piiriin soveltu-
vina oikeudenaloina.

Ryhmdkanteen asiallisena
edellytyksenA on, etta useilla
kantajilla tulee olla samaa
kantajaa vastaan olennaises-
ti samanlaisia vaatimuksia,
j otka johtuvat samasta tai sa-
manlaisesta perusteesta. Vie-
ki edell1'tetAiin, etta asiassa on
maiiriteltevisse tarkoituksen-
mukainen kantajaryhmii. ja
etta asia voidaan soveliaasti ja
tehokkaasti kZisitell?i ryhmii-
kanteena.

Ryhmekanteen olemuk-
seen kuuluu, ettei heti aluksi
tiedetii. keitd asia koskee. Jos
kan t eella vaaditaan suoritus-
ta, ryhmiiAn kuuluvat hake-
muksen tehneen jasenen li-
sdksi vain ne, jotka siihen itse
ilmoittautuivat sen jSlkeen.
kun asian vireilletulosta on
kuulutettu. Kun kalne koskee
ionkin oikeudellisen asianti-



lan. esimerkiksi vakiosopi-
muksen oikeaa tulkintaa, rat-
ka i su  kosk i s i  ka i kk ia  n i i t e i ,
joihin ryhmiin m2lAritelmii so-
pii. Hei a o]isi kuitenkin oike-
us irrottautua ryhmAstd sen
j?ilkeen, kun he ovat saaneet
tiedon kanteesta ja tuomiois-
tuimen asettamasta maere-
ajasta. PAAasiaratkaisu ei si-
do ryhmAstA irrottautunutta.
RyhmZin oikeudenkeyntiku-
luista ja hiivi6tapauksessa
vastapuolen kulujen korvaa-
misesla ryhmzin passi iv i je-
sene t  e i vA I  o le  vas lu  ussa ,
vaikka he eivait ryhmaste ir-
rottaudukaan.

Elinkeinotoimintaa edus-
tavat tydryhmzin j:isenet pel-
kAiivAt ryhmAkanteen vaaran-
tavan yr i tysten peeoma-
huoltoa ja kilpailukykye. Pel-
k i in mahdol l isuuden ryhmA
kanteen nostamiseen arvel-
laan tyrehdyttziviin sU oitukset
Suomeen ja kohottavan tuo-
tantokustannuksia kanteisiin
varautumisen kautta.  Er i
miel t i i  o leval j i isener rehosta i -
sivat ryhmakanteen sljasta
taval l is ia karr teiden yhdess2i
kasittelemista koskevia sidl-
noksiri sekzi kehitr:iisivet ohi-
valitus- ja ennakkoratkaisu-
menettelua ja vZi.li inlu losiiiiLn -
noks ia .  He idZ in  m ie les (ddn
myos pilottikanl eel oval loimi-
neet erinomaisesti.

Mietinto on laajalla lau-
suntokierroksel la.  Monien
mielestA kiistel[r ryhmiikanne
ei ole vieliikziAn valmls. On
kiintoisaa niitrdzi, tuleeko Suo-
mesta ensimmainen marlner
eurooppalainen EU-maa, jos-
sa oikeutta voidaan kziydA
yhteisesse asiassa ryhmiinA.
yhdela kertaa ja yksillA ku-
lui l la ja saada yhdenmukai-
nen ra [ka is u suureen jouk-
koon samankalaisia riitalry-
symyksla.

OIUASTAPUSSISTA

l{vilrilLl T{l|(0
Valtioneuvoston vieressA aivan suurkirkon kupeessa
sUaitsee taikaa ta),rnna oleva ravintola Talgo. Nimes-
tAdn huolimatta kyseessA ei ole luottopaiilik6iden ja
perintapimujen palvatanssipaikka, vaan rauhalliner-
kellariravintola, joka alemmin tunnettiin ilmeisesti val-
tioneuvoston virkamiehiltii nimensA saaneena Kella-
ritonttuna. Tonttumaisista ajoista on ravintolan mil-
joo muuttunut tangomaisen hiimyiseksi, mutta ruoka
on pyslny't hyviiLnA ja se on virkamiehenkin kukkarol-
le kohtuu hintaista. Kellaritonttujen istuessa parhail-
laan budjettiriihessAZln, pelaa ta{oilukin vallan lois-
tavasti, eika lasi ehdi tyhjentya valppaan tarjoilijan
seurassa.

Ruokalista on ulkoasultaan tangomaisen mutkaton
muistuttaen enemm,in tilausvihkoa kuin menyytA. Si-
sA1t6 lupaa sen sijaan yllntyksiZi moneen makuun.
Alkuruoaksi kulinaari luottotietotutkija valitsee sika-
hywziA kalakeittoa meren herkullla hoystetty'ni. Valk-
ka koleera-allas onkin aivan kulmal takana, niin so-
pan herkkupalat on haettu selvasti kotimaata kauem-
paa. Perintiilakimiesten ja luottojohtajien vaativaan ma-
kuun loytyy myos ankalrintaa tai lammaspateeta ihan
fiiliksistA riippuen.

Pziriruuaksi arvon majurimme suosittelee kev]'tta
merianturaa. Kooltaan antura on miehekiis 45, joten
sijnA riittziii syotavaa yilin kyllin. Lisukkeet voi jokai-
nen valita makunsa mukaan aina riisistA ralskalaisiin.
Tosimiehelle kiljuvaan niiikiiAn loytyy anturoiden si-
jaan verista Normandian possunselystA, taikinoitua
hArzil sisAfilettA taikka tuiista kolmen pippurin pihvi6.
punaviinikermakastikkeella hoystettyn?i. Niista yksi-
kziiiLn luottomies ei jaa \ylmiiksi.

Jiilkiruuaksi moisen arsenaalin jalkeen maistuu
useimmille vain taustalla tulisesti soiva tango seka
kev]'t lasku. Kylmiiverisille suosittelemme kuitenkin
tarvittaessa espressoa viiden tehtisen konjakilla h6ys-
tett!'na taikka lamminverisille jaavadelmia ja kuumaa
valkosuklaakastiketta. Jos tam:ika,in ei sammuta tan-
gon taikaa, niin sitten ei auta muu kuin jatkaa kotiin
Maestron kautta.

Makujen maailmassa
Ari Rajala

T
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I,AIVASEMINAARI 1.-3. 10. L997
m/s SIIJA SERENN)ELII\

HEI,SINKI-TUKIIOLNIITHEISINKI
TER\TETULOA MUITAAT{ LUOTTOMIEHET -

KREDITIUITNNEN ry:n PERINTEISEEN SYI(SYN
KOULUTUSTIIIUSUUTEEN !

1 .  10 .

Kokoontuminen ja lippujen jako Etelesataman Olympiaterminaalissa

Kahvitarjoilu

Laivaseminaarin avaus

Luotonohjaukseen kohdistuoo't odotukset uuosituho:nnen vaihtuessa
Pekka Niva, kenttiipAZillikko, Kesko Oy

Verkkokauppao - luotollako ?
Bo Harald, johtaja, Merita Pankki Oy

Lisiiii mahdollisuuksia, viihemmiin riskejii - tunnetko luottovakuutukset ?
Kenneth Ahlqvist, johtaja, luottovakuutukset, Aon Finland Oy

Tauko, viilipala

Nlggnnin p erint Au a.sturr
Taavi Kallankari, aluejohtaja, ABB Asea Skandia Oy

Lll,o ttomie s j o teht iiu iikierto
Ann-Mari Rasijiirvi, luottopAiillikko, Oy Shell Ab

Laiva lehtee

Lisiiii potkua Luottomiehen tgdhdn
Seija Myyry, YM, kehityspsykologi, Stoa Partners Oy

Buffet illallinen

OHJELIT4A

Keskiviikko

13:OO

l3 :30

I . 1 :  J  J

14:OO

I4:5O

1 t r . O E

16:2O

16:5O

17:35

18:0O

18:  lO

20:30
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Torstai 2.10.

08 :30

O9: OO

lO:OO

I  l : O O

1 7 : O O

18 :OO

2 I :OO

Laiva saapuu Tukholmaan

Aamiainen

Fdredrag ou representant Jdr
Intrum Justitia Ab, Soerige

Aamupiiiviin ohjelma peiittyy

Sauna f klo I9:OO asti)

Laiva liihtee

i la carte-illallinen

LATVASEMINAARIN HINTA
VAIN 1950 IT{ARKKAA !

Hintaan sisaltlT:

a matkat H:ki - Tukholma - H:ki
2-hengen Seaside-luokan
hltissa

kokouskulut

ohjelmassa maini tul  ater iat
(d la carte-illallinen
juomineen)

a sauna ja saunajuoma
torstaina

F

I
I
I
I
I
I
I
I
I

.|

I
I
I
I
I

O

o

Perjantai 3.1O.

O7;OO alk. Aamiainen

O8:OO Laiva saapuu Helsinkiin

{Oikeus mahdollisiin ohjelmamuutoksiin pidetetaan)

I
I
L

I
I

Sitovat ilmoittautumiset 1 2. 9. I 997 mennessS:
FAX 09-1882355 / Minna Ruotsalainen

Tiedusteluihin vastaa Kari Miikikeirki, puh. 09-5216215

PAIKKOJA ON RAJOITETTU MAARA,
JOTEN ILMOITTAUDU PIKAISESTI !

LUOTTOMIEHET - KREDITMANNEN RY
Koulutustoimikunta

T T I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I T I I I I I I I I I

HUOM! laivaseminaarin hinta 1-hengen hytissii 2.350 mk
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I
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I
I
I
I
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I
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I
I

I
I
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I |  I  I  T  I  I  I  I  I  I  I  I I  I  I  I I  I  I  I I  I  I  I  I T  I  I  I T I  I  I T T  I  I  T  I

l l

ILMOITTAUDT'N LAN/ASEMINAARIIN 1 -3. 1 O. 1 997 :

Nimi

Syntymdvuosi  . . . . . . . . . . . .Kansalaisuus (e l le i  Suomen). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

r r r L J D . . . . . . . . .

Osoite ja puh. nro

Hyttitoverin nimi (jos on toivomus)..

Haluan l-hengen hytin E rasti ruutuun
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Luottomiehet -

Kreditmiinnen ry:n
hallituksen kokouksessa
12. 05. 1997 hywaksyt5rt
uudet jesenet.

.Iiirvenpiiii Maija
pankkivirkailija
PSP
Unioninkatu 2Ol4
O0OO7 Helsinki

Kaskinen Susanna
KTM /luottopiirillikko
Isko Oy
Teollisuuskatu 8
53600 Lappeenranta

Matintalo Antti
toimitusj ohtaj a
Perinuivakanssi Oy
Puistokatu 16A
38200 Vammala

Mattlla Nlna
KTM / saneerausasiantuntij a
Elakevakuutusosakeyhtid
Ilmarinen
Eerikinkatu 41
0O018 Ilmarinen

Luottomiehet-
Kreditmiinnen ry:n
hallituksen kokouksessa
15.04 1997 hyviiksymiit
uudet jasenet.

Abdel-Ilakem ArJa
reskontranhoitaja
ABB-Asea-Skandia Oy
PL 360
O58OI FIYVINKM

Eriivuori Mikael
perintiipnAlikko
Tremendia Oy
Itiilahdenkatu 27 A, 3krs
OO2IO HELSINKI

Haltn PtrJo
talouspiiiillikkd
Dun & Bradstreet
Finland Oy
Sinimaentie 14 B
02630 ESPOO

Hesenius Arja
luotonvalvoja
Wrirth Oy
PL 54
O58OT FTYVINKAA

Liskl Riitta
HSO-sihteeri
Dun & Bradstreet
Finland Oy
PLTO
0263r ESPOO

Meriluoto Tarja
luotonvalvoj a, LTS
Suomen Kaukokiito Oy
Koilismaankatu 5
333T0 TAMPERE

Miiiittiinen Pia
huolintapiiiiJlikkd/
luotonvalvoja
Fenet Oy
Kerkkolankatu 17
O58OO HYVINKM

Passl Anne
luottopiiiillikk<i
Wilson Oy
Juvan teollisuuskatu
02920 ESPOO

Rutqvist Heldt
Yo-merkonomi/luotto-
vakuutusJaoston ryhmii-
esimies
Osuuspankkien Kesldniiinen
Vakuutusyhtio
PL 48O
OOlOl HEISINKI

Salmi Johanna
reskontranhoitaj a
ABB-Asea-Skandia Oy
Varastokatu 9
O58OO FTWINKAA

SundeHn Leila
luotonvalmistelija/
rahoitustoimihenkilo
Merita Rahoitus Oy
OOO2O MERTTA

Talvitie Tuomas
ekonomi/toimltusj ohtaj a
Tremendia Oy
Itilahdenkatu 27 A Skrs
OO2TO HEI,SINKI
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Ennen markkaa Suomessa oli
kiiyt6ssii monia eri raha-
yksik6iki. On kaytetty ayrejii,
plootuja. dukaatteja. killin-
kej5, riikintaalereita, nmsty-
kejii. ruplia ja kopeekoita. Nrii-
td ennen rahan asemassa oli
oravannahka eli skraha.

KAYTTOONOTON
AII(ATAULU

Talous- ja rahaliiton Emun
kolmas vaihe alkaa l. l. 1999.
Siine ovat mukana ne EU-
maat,  jotka tayt tavet ns.
l2ihentymiskriteerit vuonna
I 997. Piiitokset mukaantuli-
joista tehdriAn kevAzillii 1998
valtionpddmiesten kokoukses-
sa. Suomen osallistuminen
vaatii myds eduskunnan hy-
viiks5rmisen. Eduskunta pdrit-
tiiii asiasta lrroden 1997 loo-
pupuolella.

22

ON

- Tasmenneuiiien ja vahviste-
taan alla esitettiivd siirtymii-
vaiheistus

1.1.1999-31.12.2o,0t
(viineistdiin)

- Osallistuj avaluuttoj en vaih-
tokurssit kiinniteuiiin peruut-
tamattomasti toisiinsa
- Ecu poistuu korivaluuttana
ja eurosta tulee itseneinen va-
luutta muiden valuuttojen rin-
nalle
- EKPJ ryhtyy hoitamaan ra-
hapolitiikkaa euroissa
- Pankkien valiset raha- ja
valuuuttamarkkinat siirtyviit
euron kiiyttddn
- Uudet julkiset velkapaperit
lasketaan liikkeeseen euroina

DIIR0
Kansallisirr sAmboleja. oDat oma kieli, Lippuja ralru
Viimeksi kuluneid.en neu An, uiiden lrtasitu]lanrrcn aikans
suoffEn kieti on toishtuastijouttutut uieraiden kielten
Doimakkann uaikuhrksen atdiseksi. Siita ttualimatta
kielemme on kuitenkin pAstyngt kehitfunld&n eurooppa-
Ireiseksi siuistusk eleks t, Siniristilippumne on otlut
kiigt1ssa uuodesta 1978 alkaen uaikka sen kagttba on
jopa omrn ualtiajohtomne tatalta gritettg uiilillii rqjoittaa.
Suamen ntarkka otettiin kagtt6i|n annnn 7860.
Markka poistuu kagtdsta uiimeistAan 1, 7. 2002,
jollnin euro on ainoa laiLtinen maksuxAnine.

Yhteisen rahan nimi on
euro, joka jakaantuu sataan
senttiin. Eurosetelit ovat eri-
kokoisia arvonsa mukaan.
Setelit olivat Suomessa vii-
meksi erikokoisia viisiky'm-
mentAlulr.rlla.

Vielei emme tiedii, mik?i
euron kurssi tulee olemaan.
Ecun suhde euroon on yhden
suhde yhteen. Jutun kirjoitus-
hetkellA yksi ecu on 5,89I
markkaa.

Siirtyminen euron kiiyt-
tddn tapahtuu kolmivaiheisen
siirtlanaj akson kautta.

Kevtit 1998
- Valtionpiiiirniesten kokous
peattee, mitka maat siirtyvait
yhteiseen rahaan vuonna
1999
- Euroopan keskuspankki
(EKP) ja Euroopan keskus-
pankkijiirJestelma (EKPJ) pe-
rustetaan



r.r.20,0.2-3'0.6.2o,o2
(viimeistiidn)

- EuromAiirAiset setelit ja ko-

likot lasketaan liikkeeseen
- Kansalliset setelit ja kolikot

keriitiiiin vAhitellen Pois lii-

kenteestA

L.7.2oo2
(viimeistiidn)

- Kalsalliset setelit ja kolikot
ovat poistuneet keltosta
- Euro on ainoa laillinen mak-

suv2iline euroalueella
- Vanhat setelitja kolikot vaih-

detaal euroihin kansallisten
ke skusPalkkien kautta

EURON VAIKUTUKSIA
YRITYKSIIN

Euron kAYttoonotto ei vaiku-
ta oikeudellisten sitoumusten

i atku\,'uuteen. Oikeudellisten
litoumusten ehdot sei\'vat,
samoin sitoumusten mukaisel
suoritusvastuut. Euron kiiYt-

to6notto ei  anna mYoskAi in
sopimuksen osaPuolelle oike-

ut la muut laa la i  i r l isanoa oi-

keuclel l is ia s i toumuksia Yksi-
puol isest i .  Emun toteul  umis-

ta ei pidetA odottamattomana
tapahtumana eika vakavana
hairiona.

Toistaiseksi on kuitenkin
epeselvae. miten menelellAefl
niissa soPimuksissa, joissa

toisena sopijaPuolena on esi-

merkiksi  amerikkalainen ja

toisena EU -maan YritYS.
Vuoden 1999 alussa voi

maksaa jo euromAZirAisen las-

kun. Pankit ottavat toimeksi-
antoja sekA markka- etta eu-

roma:ireisina.
Euron vaikutukset ki{an-

pitoon ja tilinpiiAtokseen ovat

vielii monilta osin avoinna'
Siir1'rnakautena )'ritysten ei

ole pakko kiil'ttiiA euroa, mut-

ta toisaalta ne voivat sita va-

Daasli ka\,l ta?i. Nain ollen Yri-
tyksiii ei voida velvoitt aa kAy't-

tilinpiiSt6svaluuttana ennen

siirtymAkauden Paal tymisizi '

Kun yritYkset voivat siirty-

mAkau  tena  kAYt tAA  sekA

markkoja etta euroja. on to-

denniikoistii, etui kirj arpitoon
tulisi kiriattavaksi sekA mark-

ka- et tA Luromaairiilisiai Iiiketa-
pahtumia. Eurom?iarAiset lii-

Letapahtumal on muunnet-
tava markkameAr,iisiksi se'i-

detyllA kertoimella. Vastaavas-
ti sen iiilkeen kun kirjanpito-
valuul ta on euro. markka-
meii{iiiset liiketapahtumat on

muunnettava euroiksi.
Aiankohta' milloin euro on

tarkoituksenmukaista ottaa

kirianpi tovalu utaksi. riiPPuu
es imerk i ks i  s i  i t a .  m i l l o i n
riittavan su uri osa asiakkais-
ta ja tavarantoimittaj ista on

siirtyn)'t ke]'1 tiifrlaizin euroa ja

misse vaiheessa viranomaiset,
kuten kauPParekisteri ja ve-

roviranomaiset, ryhtYwAt vas-

taanottamaan euromaerzilisia
raportteja.

\TEROT VOIDAAII
MAKSAAEUROISSA

Verot voidaan maksaa joko

markoissa tai euroissa siirty-

miikaudella. ArvonlisAvero -

tukseen liittwet valvonta-
ilmoitukset ja )'rityksen tulo-
verotusta koskevat tiedol voi-

daan antaa markka- tai euro-
marfaisina I. 1. 1999 alkaen'

Euroon siirtlrnisen mydta

vritvsten osakePdZioma on

il-.i"turrt euroina. Tall6in

osakeyhtiot voivat muuttaa
osakepbiiomaansa.

Euroon voi  s i i r tye myos
vaiheittain. Esimerkiksi rahoi-

tus voi olla euroina jo siirty-

mivaiheen alussa, vaikka
muut toiminnot ovat vielA

markkoina. UlkomaankauP-
paa harjoittavien YritYsten
kannattaa harkita nopeaa
siirtymista euroihin rahoituk-
sen osalta.

Euroon siirtYrninen aiheut-

taa mm. suunnittelu- ja hen-

kil6stdn koulutusmenoj a seka

asiakastiedottamisesta j ohtu-

via menoja. Paeseantdisesti
niite ei aktivoida vaan ne kir-

iataan kuluiksi.
TukkukauPalla on valmiu-

det siirryA sekii Eu-alueen efta

kotimaan ostoissaan euron

ke)'1 t6on j ou stavasti sijrtlrne-

kauden aikana.
VdhittziiskauPan toimin to -

ien perusLuessa Pitk i i l t i  kA-

leiskaupPaan niiden toimin-

not siiLilwiit markoissa siirty-

miikauien loPPuun' Viihit-

taiskaupan hintatiedostot ja

maksupeatej il{estelmiit sZiily-

vzit siirt)rmAkauden loPPuun

markoissa.
Siirtymiikauden loppupuo -

lella markkamii:iriiristen hinto-
jen rinnalle ryhd14Aiin merkit-

semiiZin eurohintoj a. Korkeim-

millaan YhdellA tuotteella voi

olla kahdeksan hintamerkin-
tiiii (tuoLteen normaalih inta ja

kilohinta sekA karnpanj ahinta

ia kilohinla. kaikki markois-

sa ia euroissa). On mahdollis-
ta, ettA YritYkset muuttavat
tuotepakkausten kokoa, iotta
tuotteille saadaan jiilleen PsY-
kologisesti sopivia hintoja' esi-

merkiksi 9,99 euroa.

EURO JA
TIETOdiR.JESTELMAT
Euron kAY'tt66notto vaikuttaa
myds yritysten tietoj iirj es -

telmiin. Tietoj erj estelmien
muutostarve syntly valuut-

taan, peiivaimiiZiriin, koronlas-

kenlaan. eri jerjestelmien va-

Usi in l i i t l "Ymiin.  histor ia l  ie-

toien konvertointiin. Pyoris-
tyssAiinnoksiin ja muutos-
hetkien ( I .1.1999, r . l .2OO2 ja

L7 .2OO2) atk-tuotantoon tu-

levista muutoksista.

>>
lamaan euroa ki{anpi to- ja
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Euron
toteuttaminen
jiirjestelmiss&i

l. Henkildstdn totutta-
minen euro-arvoihin

2. Asiakkaiden totutta-
minen euro -arvoihin

3. Toimittajien ratkaisu-
mallien vaikutus

4. Omat kassat - maksa-
misen matrdollistami-
nen joko euroina tai
markkoina

5. Sopimusten esittemi-
nen euroina

6. Laskutuksen esitt,iini-
nen euroina

7. Erilaisten syottdtieto-
jen hallinta

8. Palkkkojen laskenta ja
maksaminen euroina

- J

Vuosituhannen vaihdos sa-
maan aikaan euron kaytt66n-
oton kanssa edellyttiiii vuosi-
en merkitsemistA neljiillii nu-
merolla. Euromuutokset olisi
minimoitava pahimpana
muutosaikana. Kaikki mikri
voidaan sirtiiii pidemmAlle,
siirreteZin ja kaikki mik?i voi-
daan aikaistaa, aikaistetaan.

VAIKUTUKSET
VALWTTARISKIIN

Emussa nykyislA suurempi
osa u lkomaan kaupasta voi-
daan laskuttaa euroissa. Tiil-
l6in yrityksen tulot, kustan-
nukset ja velat ovat aiempaa
suuremmassa maiirin samas-
sa valuutassa eli valuutta-
riskit ja niiltii suoj autumisen
kustannukset pienenevdt.

Valuuttariskit poistuvat
siis europohjaisista sopimuk-

sista. ERM-2 -maiden (Emur
ulkopuolelle jAiiviit EU-maat)
valuuttameerais issa sopi-
muksissa valuuttariskit vd-
henevAt. Sitii vastoin sopi-
muksissa, joissa on muita va-
luuttoj a, esimerkiksi dollarei-
ta tai jeneja, riskit sAilyviit
enna-llaan.

Suomessa euroon sift,'rni -

nen valmistellaan valtiova-
rainm dsteri6n Emu-proj ekti-
ryhmassa. Valtiovarainminis-
teri6 varautuu siihen. etta
Suomi on ensimmeisten jou-
kossa tammikuussa 1999,
kun ta-lous- ja rahaliiton on
meara aloittaa toimintansa.
Vaikka kansallinen raha meil-
te heviae, saamme edelleen
olla ylpeitA omasta kielestem-
me ja lipustamme.

Euron kiivttiitinoton aikataulu E +
-t'r

talt{t)

Rahaliitto
alkaa

1.1.1999

Eurosetelit
ja -kolikot
liikkeelle

viimeistiiiin

1.1.2002

Kansalliset
valuutat
poistuvat
kiiytiistii

viimeistiiiin

1.7.2002

KANSALLISET
VALUUTAT

EURO

Euron kiiyttii lisiiiintyy
sekii yrityksissii ettii yksityishenkiliiillii

Kiiteinen ja
tilivaluutta

Vain
tilivaluutta
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Minulla oli jAlleen kerran ilo
toimia istintzinA Ruotsin Luot-
tomieslen kziydessii perinrei-
sella laivaristeilyll:iein Suo-
messa 22. toukokuuta.

Kuten aiemminkin, heidiin
intonsa tulla tutustumaan se-
kA meidzin paikallisten Luotto-
miesten puuhiin ette suoma-
laisten yritysten luottohal-
lintaan oli suuri. Erityisesti he
olivat otettuja meidan Luot-
tolinkkimme laadusta ja laa-
iuudesta. TiistA aiheesta heil-

le annettiinkin paljon vinkke-
jeja neuvoja, jotka kiitollisuu-
della ottivat vastaan.

Yritysvierailu ku u Iu i tiiLnzi
kin vuonna keskeisesti ohjel-
maanja sen olin heille ennak-
koon j rirj esteiny't Nokian uu-
teen peiaikonttoriin Keilalah-
teen. T5ytyy sanoa, ettA oli
meille kaikille kisnAolleille
suuri ilo kziydA tutustumassa
tAhAn uuteen taloon sekA
kuunnella erittein hy'vin val-
mistautuneita Nokian esitel-

mditsij6ite. Saimme kuulla
Nokian maailmanlaajuisesta
kehitykseslii sekd odotuksis-
ta tulevaisuudesta ja ennen
kaikkea miten he ovat jZirjes-
taneet luottokauppansa yrn-
pAri maailmaa. Vuorotellen
meille luennoivat lIlla James,
Nokia Group, Janne T\rulos,
Nokia Telecommunications
Oy, Michael Svedlin, Nokia
Mobile Phones seka Petteri
Rahkonen, Nokia Group.

Nokian vierailun jAlkeen
Svenska Kreditmannarore-
ningenin hallitus tarjosi alle-
ki{oi l"l aneelle lounaarr jolloin
todettiin olevan suurta haluk-
kuutta laajennettuun yh{eis-
tyohdn ja ehdotettiin mm. yh-
teistA iltamaa tai vastaavaa
meiddn mahdollisen ruotsin-
vierailumme yhteydessri. Sain
myds tilaisuuden onnitella
Bjtirn Biickmania, joka vast-
iktiAn oli va-littu FECMA:n va-
rapuheenjohtajaksi.

Terveisin,
Mats Nybondas

RUOTSIN
LUOTTO-
MIEHET

a aa a

ITAVWAT
TAAS

28.7.1.997

INTRUM JUSTITIA OY
Aluepzieillikoksi Jywasky-

lAn aluekonttoriin on
nimitetty VT Petri Wi[-

man vastuualueenaan
Jywaskylan konttorin

toimintojen yllapitzimi-
nen.

INTRUM JUSTITIA OY
Toimitusjohtajan

sihteeriksi on nimitetty
tradenomi Katja-Maarit
Kettunen vastuualuee-
naan yhtidn sisdinen ja
ulkoinen tiedottaminen.
laatuj eirj estelmiin ylliipi-

teminen ja asiakas-
lehden toimittaminen.

JUSTITIA
d|LKIPERTNTAoy
Perintineuvottelijaksi on
nimitetty Aull Tanner.
Hiin on aikaisemrnin
toiminut Intrum Justitia
Oy:n sekii Kreditsdr-
ning Oy:n palveluksessa.

I"AKIASIAINTOIMISTO
IIUIYVOIMA OY
Lakimieheksi Joensuun
aluekonttoriin on nimi-
tetty VT Satu Tdhkiipiiii
vastuualueenaan Joen-
suun konttorin toiminto-
jen yllapiftiminen. Hdn
toimii Auli Vainion sijai-
sena 1.1O.1997 ast i .
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Luottomiehet - Kredltmiinnen r.y.

sAArwor
Hyviiksytty l7.11,1983

Merkltty yhdistysrekisteriin 6.8. 1985
3 S muutokset f0.f2.f992
45 muutokset 31,f.1997

I $ Yhdistyksen nimi on Luottomiehet-Kredit-
mannen r.y. ja kotipaikka Helsinki.

2 $ Yhdistyksen tarkoituksena on edistaa luotto-
alan tuntemusta ja kehitystli ja{estiirniillii jiise-
nilleen esitekna-, keskustelu- ja tiedotusfilaisuuk-
sia yhdistyksen toimialaan kuuluvista lrysymyk-
siste, seuraamalla luottoalan kehityski myds ul-
komailla, harjoittamalla kustannus-, julkaisu-,
kurssi- ja koulutustoimintaa seke antamalla lau-
suntoja ja tekemAllA alaa koskevia aloitteita.

3 $ Yhdistyksen varsinaisiksi j aseniksi voidaan ot-
taa luottoalalla toimivia yksityisia henkildita kaik-
kialta Suomesta. Jaseneksi pyrkivzin on jiitettAvzi
kirjallinen jiisenhakemus hallitukselle. Henkildn,
joka on pelkiistddn luotonsaaja, ei katsota toimi-
van luottoalalla.

Hallitus kasittelee sekei hyviksyy tai hylkae ja-
senhakemukset. Jdsenhakemuksen hylkaamisen
syyta ei merkitA pdytaki{aan. Sihteeri ilmoittaa
hallituksen paetdksen hakijalle. Yhdislrs voi va-
lita myds kunnia- ja kirjeenvaihtajajAsenia Ja sil-
H voi olla kannattajajesenia. Ehdotukset kunnia-
Ja ki4eenvaihtajajesenista on toimitettava halli-
tukselle. Jos se puoltaa ehdotusta, se esittaa eh-
dotuksen yhdistyksen kokoukselle.

KunniajAseneksi voidaan valita henkild, jolla on
erityisia ansioita yhdistyksen tarkoitusperien ke-
hitkimisess:i. Kjrjeenvaihtajajaseneksi voidaan va-
lita ulkomailla vakinaisesti asuvia henkilditri, ei
kuitenkaan enempaa kuin kolmasosa (f/3) koko
jesenluvusta.

Kannattajajaseneksi voidaan va-lita kotimainen
henkilit tai oikeuskelpoinen yhteis6. Kirjeenvaih-
taja- ja kannattajajiisenillii on puhe- mutta ei AA-
nivaltaa yhdistyksen kokouksissa.

Jdsen, joka on jattenlt maksamatta jdsenmak-
sunsa kahdelta [2) l.uodelta, voidaan hallituksen
paatdksele erottaa yhdistyksestii. Sellaisen jAse-
nen, joka ei enaa toimi luottoalalla, jAsenyys voi-
daan hallituksen p66t6ksellii katsoa p:itittlrreeksi.

Eldlkeelle siirtyneelld jdsenellii ei oleJasenmaksu-
velvollisuutta. Kunnia- ja kirjeenvaihtajajasenet
eivat suorita jasenmaksuja. Saal'utetut jasen-
oikeudet sAillwrit.
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4 S Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuu-
luu yhdeksEin (9) varsinaista jasenui, joista vuo-
sittain yksi kolmasosa (1/3) on ero!'uorossa. Ero-
vuorossa olevaa hallituksen jasenta ei voida heti
valita uudelleen, mikali henkild on ollut hallituk-
sen jd.senenS. pidempaen kuin puolitoista [1 1/2)
!'llotta.

Kesken toimikauttaan kuolleen tai eronneen hal-
lituksen jasenen tilalle yhdistyksen kokous valit-
see uuden jasenen eronneen jeljellzi olevaksi toi-
mikaudeksi.

5 $ Hallitus valitsee sihteerinja rahastonhoitajan.
Hallitus voi valita myds muita toimihenkildite.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai taman
estJmeena olessa varapuheenjohtajan kutsusta ja
on paatdsvaltainen, kun vfiintaan viisi (5) jasen-
ta, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan
luettuna, on kokouksessa ldsnii.

Paatdkseen vaaditaan aina neljiin (4) jesenen yk-
simielislys. YhdeksiiLn (9) jAsenen osallistuessa
aiinestykseen paatdkseksi tulee se mielipide, Jota
vzihintaiin vi.isi (5) on kannal.tanuL. A.anten men-
nessa tasan ratkaistaan vaali arvalla, mutta muis-
sa asioissa ratkaisee puheenjohtajana toimineen
eani.

6 S Yhdistyksella on luottoalan neuvottelukunta,
johon valitaan yhdistyksen halhtuksen puheen-
johtajan lisiiksi enintaen yhdeksan (9) luottoalalla
ansioitunutta henkikiii.

Luottoalan neuvottelukunnan tehtevana on an-
taa yhdistyksen hallitukselle neuvoja ja asian-
tuntijalausuntoja yhdistyksen toimialaan kuulu-
vissa asioissa. Neuvottelukunnan puheenjohtaja-
na toimii yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja.

7 S Yhdistyksen nimen 
'Kul-oittaa 

hallituksen pu-
heenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai jompikurn-
pi yhdessajonkun hallituksen jasenen kanssa.

8 $ Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetA:in
vuosittain kaksi, kevAtkokous toukokuun loppur.m
mennessA ja sJ[tskokous matraskuun loppuun
mennessa. Kokouksen ajan ja paikan peattaa
hallitus.



4.

5.

6.

7.

8.

9 $ Yhdistyksen keviitkokouksessa kasitelaan

seuraavat asiat:
1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja'
2. valitaan sihteeri ja kaksi pdy6kirjan tarkas-

tai aa,
3. esiteta:in yhdistyksen toimintakertomus ja ti-

tnPaatbs,
4. esiteuiiin tilintarkastuskertomus seka paate-

taan flinpaatdksen vahvistamisesta ja vastuu-
vapauden myontaimisesta.

5. kasite :ian muut hallituksen esittamat tai ja-
senten ennen edellisen maaliskuun viimeiste
pAivAA hallitukselle kirjallisesti ilmoittamat
asiat.

10 S Yhdistyksen syyskokouksessa k5'sitellddn
seuraavat asiat:
1 valitaan kokoukselle puheenjohtaja,
2. valitaan sjhteeri ja kaksi pdytiikirjan tarkas-

tajaa,
vahvistetaan talousarvio ja varsinaisen seka

kannattajajesenen jasenmaksun suuruus ja

suorittamisaika,
valitaan seuraavaksi kolmeksi r,rrodeksi hal-

lituksen jAsenet erol'r-roroisten sijaan'
valitaan seuraavaksi l"uodeksi hallituksen ja-

senistA hallituksen puheenjohtaja ja varapu-

heenj ohtaj a,
valitian seuraavaksi I'uodeksi kaksi (2) tilin-
ta.rkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa'
valitaan seuraavaksi vuodeksi j iisenet luotto-
alan neuvottelukuntaan'
kasitelazin muut hallituksen esittamet tai ja-

senten ennen edellisen syyskuun viimeiste
pdivii'ii hallitukselle ki{allisesti ilmoittamat
asiat.

I 1 S Muita yhdist5rksen kokouksia pidetaen' kun

hallitus katsoo tarpeelliseksi tai kun vehintaiin

lqrmmenesosa ( l / f O) jasenmatiraste on sellaisen

kokouksen kokoonkutsumista erityisesti ilmoitet-

tua asiaa varten hallitukselta kirjallisesti p1'ytA-

nyt.

12 g Yhdistyksen kutsuu kokouksiin hallitus'

Kokouskutsut on liihetettave j asenille kirjallises-
ti viimeistiiiin k5rmmenen (f 0) paivaA ennen ko-

kousta sille osoitteella, jonka jasen on yhdistyk-

selle ilmoittanut tai julkaistava yhdistyksen ko-

kouksen ptiiitdksen mukaisesu sen madrAimAssA
sanomalehdessii tai sen meid-raamissA sanomaleh-
dissa samassa ajassa.

13 $ Yhdistyksen kokouksissa suoritetaan aaines-
t5rkset avoimina, elleijoku osanottajista vaadi sul-
jettua lippuaanestysta. Asiat ratkaistaan yksin-

kertaisella aiinten enemmistdUa, ellei saainndissa
toisin maarate. Kunniajasenen valituksi tulemi-
nen edellyttAA, etta vahintaan kolme neuasosaa
(3/4) kokouksessa annetuista aiinista on hent?i

kannattanut. Aenten mennessa tasan ratkaisee
puheenjohtajan AiiLni, vaaleissaja suljetuin lipuin

aanestettiiessa arpa.

14 S Yhdistyksen tilit laadltaan ja paatetaan

ka-lentertrrosittain. Yhdistyksen tilit ja muut hal-

lintoa koskevat asialdrjat on ennen huhtikuun 15'

Deivaa luovutettava tilintarkastajille' joiden tulee

antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle en-

nen huhtikuun 30. Ptinvaa.

15 $ Nzinden sAiintojen muuttamista koskevan paa-

tdkien on voimaa tullakseen saal"utettava vCihin-

ta?in kolmen neljiisosan (3/4) enemmisto koko-

uksessa annetuista eanistii. Sa,intojen muutta-

misehdotus on esitettave kokouskutsussa '

16 $ Pzieitds yhdistyksen purkamisesta on tehtava

kahdessa viihintaan kahden (2) kuukauden vA-

liajoin pidetyssa kokouksessa, joista toisen tulee

olla yhdistyksen varsinainen kokous, ja kumman-

kin purkuehdotuksen on saar,rrtettava vilhintaen

kolmen neljasosan (3/4) enemmistd annehlista :iii-

nista tulakseen kokouksen pAZitdkseksi'

17 $ Jos yhdistys purkautuu, kaytetd'?in sen va-

rat johonkin yhdistyksen toimintaa lii*rellii olwaan

tarkoitukseen.

I 8 S Muutoin noudatetaan voimassa olevaa yhdis-

Wslakia.

Muutosehdotus siiiiLnt6jen 3 $ 5 mo-
mentiksi

Luottotutkinnon suorittaneella ei ole

liittymisvuotenaan jesenmaksuvel-
vollisuutta. Elaikkeelle siirtyneella ja-

senellzi ei ole jasenmaksuvelvolli-
suutta. Kunnia- ja ki{eenvaihtajaje-
senet eivat suorita jasenmaksuja. Saa-

vutetut jesenoikeudet s:iivvat.

Muutosehdotus siiintdjen 14 $:ksi

Yhdistyksen tilit laaditaan ja paate-

tiiiin kalenterivuosittain. Yhdistyksen
tilit ia muut hallintoa koskevat asia-

kirlat on ennen huhtikuun 15 piiivaa

luovutettava tilintarkastajille, joiden

tulee antaa tarkastuskertomuksensa
hallitukselle ennen huhtikuun 30 p.ii-

vAA.

Hallitus voi piiiittii2i rahastojen perus-

tamisesta koulutus-, julkaisu- ja jii-

sentoimintaa varten' Rahaston enim-
m:lisma:ira on IOO.OOO markkaa. Ra-
haston varoj en kereamistavasta ja

kaltfiiLrniseste pAiittAA hallitus.



YRITYSSAI{EERAUKSEN
TULOKSET RISTIRIITAISIA
Teksti: Yritystutkija, partner Mika Puusa, Ba-lance-Consulting Oy

Laki y'ritysten saneeraukses-
ta on ollut voimassa ldhes nel-
jd ja puoli \,'uotta. Sinai aika-
na suhdannetilanne Suomes-
sa on muuttunut hyvin paljon.
Lain alkuaikoina lr-ronna 1993
maassa vallitsi hyvin voima-
kas lama. Samoin koko lain
valmistelun ajan elettiin las-
kevan BKT:n aikaa. Kuitenkin
su hteellisen piall ensimmziis-
ten saneerausohjelmien vah-
vistamisen jeilkeen alkoi vien-
ti veteizi ja sitzi kautta myos ali-
hankintayritykset rupesivat
p Azisemiitin pois pahimmasta
lamakuopasta. Tosin taseet
olivat vielii tuolloin 1994 ia
1995 heikossa kunnossa.

Ha l l i t uksen  es i t yksesse
lain tavoitteista todetaan:' 'Lain 

tarkoi luksena on ai-
kaansaada sAannost6, joka
pa-rantaa oikeudellisia edelly-
tyksi:i taloudellisissa vaikeuk-
sissa olevan mutta pohjimmil-
taan elinkelpoisen yrityksen
saneeraukselle ja tarpeetto-
mien konkurssien velttami-
selle. LainsziAdennon atulla ei
kye l"ii eikA pidai pyrkiakaen
yllApitAmzizin sellaista gitys-
toimintaa, j onka j atkumiselle
ei ole liiketaloudellisia edelly-
tyksiii."

I,akia seadettaessa siis toi-
vottiin, etta saneerausohjelrna
va]rvistettaisii n vain elinkel-
poisille yrityksille. Mielesteili
erAs keskeinen tekijzi elinkel-
poisuutta mAariteltziessA on
se, etki edes kAytt6kate on riit-
tAvzil suuri (positiivinen), jot-
ta kaikki muuttuvat ja kiinte-
iit kulut saadaan maksetuksi
lulorahoituksella. Lisiiksi ai-
nakin korot tulisi lryetii hoita-
maan normaalilla tu lorahoi-
tuksella, vaikka sitten lyhen-

nykset siirrettZiisiinkin tule-
vaisuuteen. Tosin t i iy tyy
muistaa. ettA markan deval-
voitumisen ja kelluttamisen
seurauksena monilla yrityksil-
lA vieras paeoma kasvoi tun-
tuvasu, joten myos korkojen
maara nousi.

Tutkimusaineistossa ovat
mukana vain sellaiset y'rityk-
set, joille on vahvistettu sanee-
rausohjelma 8.2. f993- 3f  . -
12.1994 kultenkin ilmar Po-
lar -konsernia. Eka -yhtlrnee
sekri Starckjohann -konser-
niin kuuluvaa viittA yhti6tn.
Tama siksi, etta summame-
netelmAA kAyttrien pienien pk-
yritysten vaikutus olisi tulok-
sissa olematon. Tutkimusjou-
kossa on runsaat 90 yritysre.
jo iden t i l inpeetost iedot on
ryhmitel ty s i ten. et  ld vuosi
1993 on viimeinen tilinpeiAtos
ennen ohjelman vahvistamis-
ta. Tzi-lldin taseessa oli vieras-
ta pAlomaan eniten.

Vuonna 1990, jolloin meil-
le oli paetty'rnessa edellinen
nousukausi, kyseinen ),Titys-
joukko olisi kyennyt lyhentii-
md.dn velkansa tulorahoituk-
sella noin 37 modessa. Ttrl-
taessa \,-uoteen 1991 oli tllan-
ne huonontunut selkeAsti,
koska rahoilustulos oli ke:in-
tynyt negatiiviseksi samalla
kun lyhennystA vaativa vieras
paaoma oli jo lAhes I,6 mrd
markkaa eli yksistddl enem-
mZin kuin yhteenlaskettu lii-
kevaihto. Vuonna 1993 eli siis
sillti taseella ja tuloslaskel-
ma11a, j olla saneerausohj elma
vahvistettiin oli liiketalou-
dellinen tilanne vieldkin huo-
nompi.  Ti i l lo in lyhennysta
vaativa paaoma oli jo l.8og
mmk ia rahoitustulos -237

mmk. Lisaksi omat varat oli-
vat selkeiisti negatiiviset eli -
447 ll]Ink. Kun otetaal huo-
rnioon se, ette llyseiseen sum-
maan sis2ilt1ry osakepdd.omaa
ja arvonkorotusrahastoj a noin
2O0 mmk, oli merkittevesse
osassa yhti6ista omat varat
kokonaan sydty. Kaiken lisiik-
si suurin osa awonkorotuk-
sista oli. kiinteistojen voimak-
kaal laskun seurauksena. to-
siasiassa ilmaa. Tiistii seura-
si se, ettii tiiyttaekseen OYL:n
vaatimukset yhLi6iden I ulok-
sen tullut olla monna 1994
noin 650 mmk, jotta kaikki
yhtiot olisivat olleet vahvisla-
misen seurauksena OYL:n
vaatimusten mukaisessa kur1-
nossa. Tdllainen tulos voi s1m-
tya vain velkojen anteeksi-
antona, jotka kirjautuvat sa-
tunnaisina tuottoina tulos-
laskelmaan. T:imri siksi, ettzi
!.uonna 1993 yhLioiden keyt-
tokate oli jo lahelh 0 tasoaja
rahoilustu los selkeasti nega-
tiivinen. Kun kuitenkin ney-
tetty tulos oli 370 mmk. vain
noin 55 o/o yrityksistzi tzil'tti
vuonna 1994 OYL:n minimi-
vaatimukset oman paaoman
suhteen. Kuitenkin vuoden
I 994 tilinpeetoksesszi ndkyvrit
selvesti saadut velkojen an-
teeksiannot satunnaisina
tuottoina eli 647 mmk eli 6l
o/o liikevaihdosta.

Hallituksen
esityksen tavoitteet

ja toteutuma
[,ain tarkoiluksen on saneera-
ta sellaisia Jrrityksia, jotka ovat
pohjimmilt aan elinkelpoisia.
Tarkasteltaessa kyseisen j ou-
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' Lukuihin tulee suhtautua vain suuntaa-antavina, koska saatuja tietoja on vain 8 yrityksestii.

kon lukuja voidaan esittae ky-
sSrmys: "Ovatko kyseiset yri-
t5rkset todella olleet elinkelpoi-
sia?" Edes vuonna 19g0 rahoi
tustulos ei riittiinlt velkojen
takaisinmaksuun oletetra-
vassa normaa.lissa luottojen
takaisinmaksuaj assa. Vuonna
1993 tilanne oli Uiysin toivo-
ton, koska pelkestean lyhene-
vien luottojen miirirzi oli ylit-
tAnyt liikevaihdon ja kayttdka-
te oli tasolla O mk.

Liiketaloudellisin peru stein
suurin osa yrityksistii oli elin-
kelvottomia, vaikk anoll 25 o/o
hakemuksista johtaa ohjel-
man vahvistamiseen. Kuiten-
kin \rseisen ajanjakson vah-
vistetuista 184 ohjelmasta jo
25 on ajautunut konkurssiin,
vaikka keskimiiiLr:iiinen kaik-
kien velkojen anteeksianto-
prosentt on tasolla 34 o/0, Nii-
ma yritykset ovat jiirj estelmiil-
Iisesti toimineet sellaisilla
toimialoilla mm. rakentami-
nen, joissa nykyinen nousu-
kausi ei ole vaikuttanut kovin-
kaan paljon.

Toisaalta joukkoon mah,
tuu. myds sellaisia f,rityksie.

peaasiassa vientiri harjoitta-
via /viejien aliharkkijoita. j oi-
den toimintaedellytykset para-
nivat ratkais evasti markan
kellutuksen seurauksena se-
kA BKT:n kasvun seurauksen.
Kun ndi'llekin yrityksille teh-
tiin suhteellisen kaavamaises-
ti yli 3O 7o:n velkojen leikka-
ukset samalla kun korkokan-
nat laskivat ovat ko yritykset
trilki hetkellzi todella huippu,
kunnossa. Kun nAmA samat
yritykset vield. ennen sanee-
rausohj elman vahvistamista
kuuluivat omalla toimialal-
laan huonoimpaan neljainnek-
seen ovat ne n)rt parhaimmas-
sa nelj zinneksessa fiiketalou-
dellisen kriteerein tarkasteltu-
na. Kun vieki liihes kaikki oh-
jelmat on tehty siten, ettA vel-
kojat eivet muuttaleet vanho-
ja saamisiaan oman priaoman
ehtoisiksi saamisiksi siirtw
kaikki upside pelkasUidn van-
hojen omistajien eduksi.

"Laki yrityksen saneerauk-
sesta" ei valitettavasti kuvaa
sita tilannetta, mikai keski-
maarin on tapahtunut. pa-
rempi nimi olisi "Laki velkoien

leikkauksesta", Hy'vin useas-
sa tapauksessa nimittriiin ld-
hes ainoaksi keinoksi on va-
littu velkojen suurehkot leik-
kaukset sensijaan ettii olisi
pyritty saamaan aikaan todel-
lisia muutoksia toiminnassa.
Tosin teiytyy muistaa se, ettai
kaikkien vahvistettuj en yritys-
ten liikevaihdon mediaani on
alle lO mmk, ja kun joukosta
viihenneteiiin Eka, Polar ja
Starckjohann, niin liikevaih-
don mediaani on alle 7 mmk.

Kyseisen kaltaista lakia
tarvittiin Suomeen, mutta on-
gelmalliseksi nayttie muodos-
tuvan lain "hengen" noudatta-
minen. NaiyttAri nimittriin kaiy-
vikt niin, ette hy!'in useassa
tapauksessa hakemuksen ide-
oUana on ollut pririvelkoJa, jol-
loin ndiden tavoitteet ovat tul-
leet hyvin tiiytet5riksi. Luulen,
ett i niin kauan kuin meilli on
vielzi jeiLljella rippeita pankki-
kriisista, ei yriryssaneeraus-
lakia noudateta lain hengen
mukaisesti.
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