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Laatuajattelu
Viime aikoina on kiinnitetty huomiota erilaisiin laatuje4estelmiin kaikilla toimialoilla. Minun ajatukseni on
vallannut luottohallinnon laatu.
Luotonohjauksen menetelmiii ja sen toimintavdlineite on viime mosina kehitetty ja muutettu tarpeen
mukaan kiitettavesti. Toiminnan perussuuntaviivoja on
tiismennetty ja sidottu jopa kirJ'alllsiin ohjeistuksiin ja
kiytiinnon tytissA sekei suunnittelussa ovat vallitsevina ne perusteetjoiden pohjalta ko. ohjeistukset on tehty.
Mutta onko luottohallinnon lc.dtua olemassa, ja
miten se on mitattavissa? Ente mitkii ovat laadun oerusteet?
Mielesteni koko luottohallinnon kehittiimisen pohjana ja siten myds laadun mittarina tulisi olla Fityksen tilaustenkasittelyn, toimituksen, laskutuksen ja
kirjanpidon yms. yhteensovittaminen entista perusteellisemmin luotonotrjauksen kanssa. Jokaista neista osaalueista tulisi kehittaa ensin yksilotasolla ja lopullisesti koko yritystasolla. Tiilldin gitystoiminnan tarkka analysointi antaisi luotettavan pohjan laatutyoskentelylle.
Lopputuloksena olisl laatukesikirja jota yrityksen johto ja henkilokunta sitoutuisivat noudattamaan.
Mielesttini ei riita etta jokainen osasto niin luotto
- kuin henkilcistoosastollakin laativat oman toimintapolitiikkansa jota sokeasti noudattaen unohtavat mahdollisesti kokonaislaadun tavoitteen niin asiakkaiden
kuin yrityksen itsensakin haitaksi. Siksi toivoisinkin
lukijoiden pohtivan oman yrityksense ja tyoymperistonsd iaatua, miettiven parannus /muutosehdotuksia
ja kertovan niiste myos muille vaikkapa artikkelin muodossa Luottolinkki{ehdesse 3 / 98! I
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Margit Ansarraa
peetoimittaja

Suomen Painotuote Ov. Helsinki
Kijoittajien lehdessaiesritenAt mielipiteet ovat herdiin ooraan
ei!:i&e siten vail emiita edustayhdtstyksenkmte.
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Luottomiehet - Kreditmiinnen ry:n uusi
hallitus on toiminut nyt kolme kuukautta. Hallitustyoskentely on ollut
kaikkien jZisenten osalta kiitettAvAn
aktiivista.
Edellisvuoden viimeisessii hallituksen kokouksessa 10. 12. 1997 piiiitettiin, ettii yhdistyksemme ylimA2iriiisiii
jiisenkokouksia pidet2i2invain tarpeen
vaatiessa. Tdmdn lrroksi ensimmainen
yleiskokous tullaan pitZimtiiin siiAntcijen mukaisesti toukokuussa, perinteisen keviitretken yhteydessii. Toinen
yleiskokous pidetiiiin marraskuussa.
Ylim2iiiriiisiii jiisenkokouksia tullaan
siis tulevaisuudessa jeirjestAmdAn
siiAntcijemme11 S:n mukaisesti eli silloin kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai viihintiiin yksi kymmenesosa
( I / 1O) jZisenmii2iriista pyytari kirjallisesti hallitukselta jasenkokouksen pitiimist?i erityista ilmoitettua asiaa varten. YlimiiArAisten jdsenkokousten sijaan panostetaan enemm6.n koulutustapahtumiin ja nostetaan niiden tasoa
entisestiiiin.
Meidiin luottomiesten toimintaympiiristci on jatkuvien uudistusten ja
muutosten areena. Aj ankohtaisin aihe
teitii kirjoitettaessa lienee Euroopan
Rahaliitto (EMU). Monissa yrityksissa
valmistautuminen EMU:uun liittymi-

seenja yhteisen eurooppalaisen valuutan euron kdyttocinottamiseen on jo
aloitettu, vaikka Suomen lopullinen
p2iAtcis EMU:n liitt)'rnisesta tehdtiiinkin vasta lAhiaikoina.
Toinen merkittiivii, lAhinnA kansallinen uudistus, joka koskettaa monia
luottomiehiii on Ulosotto 2OOO- uudistus. Oikeusministerid on pyytanyt
yhdistykseltiimme lausuntoa asiaa
koskevasta mietinndstd. Lakitoimikunta puheenjohtajansa Timo Mden
johdolla on tutustunut mietintoon ja
tulee valmistelemaan hallitukselle esityksen Luottomiehet-Kreditm2innen
ry:n kannanotoksi.
Hallitus kokee tZirkeAksi kaikkien
yhdistyksemme jAsenten mielipiteet
yhdistyksemme toiminnasta ja toiveet
toimintamme kehittAmiseksi. Tiim2tn
vuoksi hallitus on piiiittiinyt tehdti
j 2isenkyselyn tiimZin kevAiin kuluessa.
Hallituksen toiveena on, ett2i mahdollisimman moni jiisen vastaa kysely5m.
Hallitus toivottaa kaikille yhdistyksen
jdsenille aurinkoista ja aktiivista kevAtta 1998.

Marja-Leena Virtanen
hallituksen puheenjohtaja

H qllitus antoi 2 5. 7O.7I I 6 e duskunnalle *itgks en
laiksi soc,trruien perinnii.stii ja loeiksi eriiiden
siihen liittgoien lrrkien muuttami.sestc. Esitgs
siir rettiin lakia o'liokunno;n uo'lmis teltau ak s i
8 O.7O.799 6. Asiantuntijoiden kuuleminen alkoi
73.3. 7997 ja kesti joitakin piiit:iii. Sen jiilkeen
|nanke ei ole edenngt niikgoiisti, muttakulissien
takantr on topchtunut sitiikin enemmiin.
Yksi keskeinen kiistakysymys
on lakiesityksen 9 S:ssii, Jonka mukaan erdltfr suoraan
ulosottokelpoisia julkisoi'
keudellisia saatavia ei saisi
antaa ulkopuolisten perittdviiksi. Ehdotus perustuu vuoden 1994 ajan toimineen Perintiilaki tydryh m an mietinttitin, jossa ei ole eroteltu tavallisia ja ilman tuomiota
ulosottokelpoisia saatavia eikd
mytis ehdoteta rajoituksia
asiamiehen kayttamiselle.
MietinnOste p)'ydetyisse lausunnoissa ereat ulosoton virkamiehiii edustavat jarJ'estdt
vastustivat perintiilakia yleense ja erityisen kiivaasti asiamiesperintae ns. veronulosottoasioissa, joita ulosottoon
saapuu l,'uoslttatn yli 2 m joonaa kappaletta. Valmistelu
jatkui virkamiestydne oikeusministeriiisse vuoden 1995
syyskauden ja verkkaisesti
vuoden 1996 keviiiin ja kesiin.
Elokuussa 1996 tehdyisse
luonnoksissa kieltopykelee ei
viele ollut.
Apulaisoikeuskansleri
Jukka Pasanen otti marraskuussa 1996 kantaa RataIO

hallintokeskuksen tarkastusmaksujen asiamiesperintaan.
Kilpailuvirasto asettui keviitilla 1997 jyrkasti vastustamaan
asiamieskieltoa. Kuntaliitto ja
useat j ulkishallinnon laitokset
asettulvat myiis sille kannalIe, etta velkojalle pitaisi jattae
mahdollisuus valil.a. keytteekd han perinnassa asiamiesta
vai lehetteako saatavan suoraan ulosottoon. Eraiden muiden asioiden valmistelutdiden
yhteydesse julkisten maksujen perintaa on pohdittu eri
puolilta ja varsin monipuolisesti. Ulosotto 2ooo-toimikunnan mittavaan perusselvitykseen sisalt]ry mm professori
Kaarlo Tuorilta elokuussa
1997 hankittu asiantuntiialausunto.
Samanaikalsesti edella
kerrottujen pohdintojen ja julkisuudessa veliin verikkainakin esiintyneiden kannanottojen kanssa ovat kunnatja
kunnalliset- ja valtion laitokset yha enemmen ryhtyneet
ulosoton asemasta kiiyttameen perintayhtioite myos
suoraan ulosottokelpoisten
saataviensa hoitamisessa. Ke-

Varatoimitusjohtaja Timo Miiki,
Perimistoimisto Contant Oy

hitysta perustellaan paremmalla perintatuloksella, pienemmille kustannuksilla
myds velallisen naikcikulmasta, nopeudella, yhteydenpidon
vaivattomuudella ja hywiillii
raportoinnilla, toisin sanoen
paremmalla palvelulla. Perimistoimistojen Liiton jesenyritykset vastaanottivat jo
vuonna f 996 yli mlljoona
toimeksiantoa ja viime vuonna luvut kasvoivat.
24.2.1994 ovat oikeusministeri6n edustajat ilmoittaneet eduskunnan valiokunnassa, etta kyseinen 9 S voitaisiin kirjoittaa seuraavasti:
voi antaa
"Julkisyhteisti
yksltylsen
tolsaatavatr
meksisaajan perittdvdksi
vain, jos julkisyhteisii
on
varmlstautunut
siltd. ettd
toimeksisaaja on ammattitaitoinen, luotettava ja vakavaralnen sekii ette sen tolminnassa otetaan asianmukaisesti huomioou velallisen
olkeusturva.
Edellti I momentissa tarkoitettua saatavaa perltteessi on velalliselle aina toimitettava 5 S:a mukalnen
maksuvaatimus. " Uusi formulointi koskisi slts kaikenlaisla julklsyhteisdn saatavia, ei

pelkestaansuoraan u losotrokelpoisia. Myds velkojan itsensA tulisi liihettAii maarasis e l l 6 i n e nm a k s u k e h o t u sn e i ta saatavia per.iessaanniin
kuluttajalle kuin yrityksellekin.
Kyseisen 5 S:n I momentin
6) kohta muuttuisi niin. etta
kun maksukehotuksessa vaaditaan ilman tuomiota ulosottokelpoista saatavaa, tulee
siina ilmoittaa velalliselle sellaisen saatavan perinndssd
kiiytettiivissii olevat oikeuskeinot sekd mahdollisuus
hakea maksunlykk iiys td.
Edelleen esitetaan samaan
momenttiln kokonaan uutta
7) kohtaa: Jos perittavena on
julkisyhteison saatava, maksuvaatimuksessaon ilmoitetrava myiis sen julkisyhteisiin
perintdii hoitavan yksikiin
tai henkiliin yhteystiedot,
jolle velallinen voi tehda saaI a v a a j a p e r i n te e k o s k e v a t
huomautuksensa.
Eduskunnan lakivaliokunta on puolestaan 24.2.1998
k i r j o ii l a n u t o i k e u s m i n i s t e riiille. ette Duheena olevaa esi-

tyste [HE199/1996 vp) on
tiiydennettiivd sddnniiksillii
ammattirnaisen saatavien
perinnAn luvanvaraisuudesta ja samassayhi eydessa
on selvitetteve myos mahdollisen vakuusmerettelvn
tarpeellisuus.
Oikeusministeri6oli jo
5 . 2 . 1 9 9 8e s i l t en y t k a u p p a -j a
teollisuusministeridlle tydryhm a n a s e lt a m i s ra l e k e m d a n
eduskunnan nyt toivomaa perusselvitysta.
Kauppa- ja teollisuusminlsterio onkin 5.3.1998 asettanut tyd,ryhmiilf, jonka tehtevena on valmistellahallituksen esityksen muotoon laadittu ehdotus saatavien ammattimaista perintae koskevaksi e link e ino -o ike ude lliseksi siiiintelyksi. Puheenjohtajaksi on maaratty kaupallinen neuvos Ilkka Cantell
ja jaseniksi kauppa- ja teo11isuusministerionja oikeusministerldn virkamiehie.
Tloryhmiin tulee erityisesti
s e l v i t t e a k y s y m y k s e t .j o t k a
liittyviit p erinteto iminnan
mahdolliseensaetdmiseenIu-

v a n v a r a i s e k s it a i i l m o i t uk senvaraiseksi elinkeinoksi,
kuten luvanvaraisuus- tai 1lmoituksenvaraisuus vaatimuksen ulottuvuus, lupa- tai
rekisterOintiviranomainen, luvan mydntamisen tai rekisteroinni n edellytykset,luvan peruuttaminen tai rekisterista
poistaminen seka elinkeinovalvonta ja hallinnolllset tai
muut seuraamukset. Lisaksi
tyoryhmentulee selvirtee
toiminnanharjoittajalta mahdoliisesti vaadittavan vakuuden tai vastuuvakuutuksen
tarve ja tarvittaessa muut vakuuteen liitt)'vet seikat, kuten
vakuuden an lajaa ja siselroe
koskevat vaatimukset seka
vakuuden hallinnointi ja kaytteminen.
Kun tyoryhman tulee saada tyonsii valmiiksi 3O.6.
1998 mennessa, voi perintalain kasittely eduskunnassa
jat kua vasta slyskuussa kesdloman jiilkeen. Vaikuttaa kuitenkln silte, etta nyt istuva
eduskunla enniitt2i2iperintelaista piiiitt?izi ennen seuraavia vaaleja.

Haluammekehitfia yhdistyksemme
toimintaaj ziseniston
haluamaansuuntaan.
kartoittaa
Siksi olemmepaattaneet
jziseniston
toiveetmielipidekyselynavulla.Kyselylomakkeet
postitetaan
huhti-toukokuunaikanaj a kyselyntuloksista
kerrotaansyksylliiLuottolinkissri.Toivommej okaisen
toiminnan
vaikuttavanaktiivisestiyhdistyksemme
i zisenen
kehittzimiseenj a palauttavanky selykaavakkeen.
KeviitterveisinHALLITUS
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Seija Mlvry

Voiko
[orssa
olla
kivaa?
r

f o O

aa

Eres tuttavani kertoi lomalta
paluustaan viime kesana. Tyopiiiviin jiilkeen kotiin tullessaan hAn tapasi pihalla muutamia naapureitaan pihatoisse. Eres heista kysyi tuskaisella ii2inellii: "Oliks sullakin
eka tydpaive loman jalkeen,
eiks oo kauheeta?" Muut naapurit nydkkiiiliviit my6tiituntoisesti. Tuttavani vastasi iloisesti, ette tyohdn paluu oli
henen mielestaan itse asiassa mukavaa, hAnellii kun on
toissziniin kivaa. Naapurii vilkaisivat toisiaan, heidiin ilmeesteen nekyi ajatus "hullu,
hullu". Sanaakaan sanomat[a he kaiinsivet selkense. jatkoivat hommiaan ja sulkivat
taman epamiell)'ttaven ilmi6n
ulkoouolelleen.

Mies se tulee
riikiinokastakin,

vaan ei turhan
naurajasta...
Onko tyossii viihtyminen todella niin harvinaista, etta se
t2

leimaa ihmisen omituiseksi ja
jopa herettea kateutta? Vai
onko kysymys luterilaisesta
taustastamme, jonka mukaan
"otsasi hiessa pitaa Sinun
leipiisi hankkiman"? Lukuisat
ovat yllii mainitun lisaksi
myos ne suomalaiset sananlaskut, joissa hauskanpidosta
varoitellaan. Niin uskomattomalta kuin se tuntuukin, on
vielakin olemassa organisaatioita, joissa nauraminen ja
tyotoverien velinen iloinen juttelu tydn ohessa tulkitaan
laiskuudeksi ja ajan tuh laukseksi. Erilaisia tiedotteita pannaan jakeluun tallaisen epesuotavan toiminnan estamiseksi tai tyontekijoita suorastaan nuhdeilaan. Kuitenkin
useissa tutkimuksissa on todettu, ettii hywii olo ja tehokkuus kulkevat kasi kedesse.
Siis se. ette tydsse viih tly ja
velilla suorastaan naurattaa,
vaikuttaa todennakoisesti positiivisesti yrityksen tulokseen.
Palataksemme yllii mainittujen naapurien reaktioon. voi
se johtua esimerkiksi seuraavista syista:
a) tuttavani vastaus ei sovi
kommunikointi- ja kaytteytymiskoodeihimme, oikea vastaus olisi oilut "tietenkin tdihin paluu loman
jiilkeen on inhottavaa", koska perusoletus on, ette tdis-

sa on ikavaa
b) tuttavani ajateltiin diivailevan ja esittavan "menest]'n ja kaikki on h)'vin" -roolia eli hanen oletettiin valehtelevan
c) pahin vaihtoehto - hain todella viihtly tyossaen, mita
ei kesta Erkkikiiiin, koska
emmehdn mekiiiin viihdy
d) tuttavani on aivopesty positiivisen ajattelun kursseilIa
e) tuttavani on todella "hullu"
- en vain ole huomannut
sita...

Asenne vaikuttaa
onnistumiseen
Pahimmaksi vaihtoehdon C
tekee se, ette s]'valla sisimmessemme saattaa kummitella ajatus, ette voisln ehke
sittenkin itse vaikuttaa omaan
a s e n t e e s e e njia s i t e n m y o s
tyossa viihtymiseeni. Tieysti
minun tytipaikallani on paikkakunnan paukapiiisin pomo
ja avuttomimmat alaiset, enkii
minii sille mitaan voi... Val
voisinko sittenkin? Ente jos
lopettaisin ongelmien vatvomisen, arvostelun ja syyllisten
etsimisen? EntA jos ongelmien sijaan pohtisinkin ratkaisuja? On myds tunnustettava
se tosiasia, etta emme voi
muuttaa tytitovereitamme- ainoa, johon voimme vaikuttaa
olemme me itse ja omat asenteemme. Oletko koskaan
kuullut itsesi aaneen tai aenettijmasti huokaavan tydpaikallasi "ei testa kuitenkaan
mitadn tule". Minkalaiset arvioit onnistumisen mahdollisuuksien tasse tapauksessa
olevan? Jos sen sijaan ajattelet "minii ainakin ]'riten parhaani ja haluan onnisl.ua"ja
myos toimit sen mukaisesti,
voit olla itseesi tyyt)'veinenja
projektin onnistuminenkin on
paljon todennakoisempiiii.

Minun
vastuuni?
Meille on vastuu paitsi omasla onnis tumisestamme myos
tydtoveriemme onnistumisesta. Mydnteinen huomioiminen
lataa energiaa suuret miiiiriit
sekii saajalle ette antajalle.
Palaute merkitsee, etta olemme kiinnostuneita toisen tekemlslsta ja se rohkaisee suorittamaan enemman. Sosiaalinen tuki tyotovereilta ja tyotovereille, on merkittave voimavaratekUe tyoyhteisosse.
Palautteen puute taas on suurin tydmotivaation tappaja.

Usein palautetta on opittu
Pistiipii sormesi
''vaatimaan"
vain esimiehiltS.
vesilasiin...
Kuirenkin meistejokainen voi
Henkisesti virea ihminen on
olla h]'van ilmapiirin ja motivaation luoja tyoyhl eisossa. sailyttanyt kykynsa innostua,
kiinnostua ja olla utelias.
Milloin muuten viimeksi annoit posltiivista palautetta esi- Tyosr:i uupunut ei jaksa innostua juuri mistaan, puhumiehellesl?
mattakaan. ette han jaksaisi
Esimiehill?i on kui I en kin
o l l a i n n o v a t i i v i n e nk e h i t t a j e .
tairkee rooii suunnannaytKaikki tyohonsa kyllest]'neet
tejina tyoyhteisossa. Omalla
he osoitta- tai uupuneet eiv?itkuitenkaan
kayt Layt).rnisellaen
ryntaa valittomesti sairasvar. minkdlaiseen yrilyskult t u u r i i n p y r i l Z i an . U s e i n e s i - lomalle tai vaihda tyopaikkaa.
miehen kayttaytyminen saa Joillakin tyduupumus nekly
darimmaisena k]rynisn/tene.
lisaksi aikaan ketjureaktion.
Osa hakee helpotusta erilaiAlaiset saavat paitsi mallin,
sista pikahoitokeinoista. Komyos voimaa antaa palau lelkeillaan joogaa, yrtteja, horta edelleenomille alaisilleenja
moneja. rentoutumista. ku ntvAt^r'araill
aph
ihon siihkoistii stimutoilua,
Toinen esimiehen tiirke2i
jne.
lointia
Luettelossaon toki
tehtava on puuttuminen onva
rtee
notetraviakinhoiaivan
gelmiin tyoyhteisosse. Joskus
lokeinoja.
mutta
lieneeepetoyksikin vii2irinymmiirretty
denniikoistii.et ta jokin niislZi
marttlyri tai hydkkeavakarujyra saattaa pilata koko tyii- sellaisenaan tekisl hyvinvoivaksi. Tarttuminen myds
yhteison ilmapiirin. Esimiehen
t u l e e r a r t t u a a s i a a n , v a i k k a elaman ja tyotilanteen korjaah e l p o m p a ao l i s i k i nl o d e l a" e i - miseentuottaa hoitomuolojen
h e n t e s s a m i t d en , m e h A n ohella varmasti paremman
liitu loksen.Paitsirodellisesla
o l e m m e k a i k k i n i i n e r i l ai s i a . . . " .J a t t e m e l l e a s i an s i k - a llisestatyotaakasta. vasyminen saatlaa johtua mytjs siiseen esimies kuitenkin antaa
yleisen luvan epeasialliseen te, etta vaatli itseltean liikaa.
Haluaa olla mukana kaikessa,
kayttaytymiseen.
uskoo vain itseensa, ei luota
kehenkAzin eikii uskalla dele-

Homeopatia

Uskoo kelpaavansa vain
vahvana ja suorastaan haalii
tyotaakkoja itselleen. Joskus
aslaan liittynee myos patemisen tarpeita. Haetaan arvostusta kertomalla, kuinka jouLuu viettamaen toisse kaikki
illat ja viikonloputkin. Kun a]kaa tuntea itseA nain korvaamattomaksj.kannattapalauttaa mieleen vanha kansanviisaus ja kysya itseltaan: Miten kiiy, kun laitan sormen
vesilasiin?Kukaan meisla ei
ole nlin ttirkeii, ettii veteenjAisi kuoppa, kun nostaa sormensa pois...

Anna itsellesi lupa
Jotta jaksaisi siillyttiizi vireytensa ja myonteisl,Ttensa, on
itsesta pidettavii hlwiiii huolia. IrseaAnon pidettavearvokkaana, ainutkertainena ja ditna. Ilsesra valitteravan hj,-ve
misen seurauksena ei saa olla
itsekkyys. mutta lietyssepisl e e s s eo n k y e t l e v e h u o m i o i m a a n o m a j a k s a m i n e nj a i t selle tiirkeiden asloiden - terveyden, perheen, ystavien,
harrastusten jne. - merkitys.
On mytrs h)'va antaa itselleen
lupa hemmotteluun. Liihde
metsaan retkelle, osta se kallis silkkipusero, jota olet aina
halunnut tai mene baariklerrokselle perjantal-iltana tee jorain. mista juuri Sine
nautit. Mutta tee se ilman
sllrllisyyttii.
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KettttAsp sAkologi Seij a Mggry
on tuttu jo niilte luottomtehille,
jotka o sollistutDcrt Diime sAks g n l u o t t o r l s L e t I A I l e .S e i j a
Mggrg ty6skentelee STOA
PART /ERS OY:ssci.joka hoilaa mita erilatsimpiapk-gftAs
ten henktld stdastotta,
Kehityspsykologi Seija Mlyryn haastattelusta toimittanut
Satu Henttonen.
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Esityksessziehdotetaan muutettavaksi eraita oikeudenk e y n r i k u l u j e n k o r v a a mi s t a
koskevia saannoksia oikeudenkEiymiskaaren 2 I lu\,'Lrssa,
joka uudistettiin kokonalsuuriitadessaansamanaikaisesti
asioiden olkeudenkeyntimenettelyn kanssa l. 12.1993.
Voimassa oleva periaate,
j o n k a m u k a a n v o i ( l a n u 1a s i .
anosainen saa teyden korvau k s e n o i k e u d e n k a y ni kl u l u i s taan. sailyisiennallaan.Sdiinnoksia tasmennettaislin kuitenkin siten, etta selvemmin
ilmaistaisiin hdvinneen osapuolen olevan velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolen
tarpeellisista toimenpiteista
aiheutuneet kohtuulliset kulut.
Tiiyden kulukorvauksen
maaraamisestii olisi kaksi
poikkeusla.Tuomioistuinvoisi alentaa tayttd kulukorwausvelvollisuutta sil1oin,jos asia
o n o l l u to i k e u d e l l i s e s t i m
j ay d s
kokonaisuutena arvioiden
niin epaselva, etta oikeudenkeyntiin on ollut perusteltu
aihe. Kuluvaatimusta voitais i i n m y o sa l e nt a a .j o s k u l u j e n
I u o m i l b e m i n e nl i i y s i m a a r a i
senaiolisi ilmeisen kohtuutonta. Niiille alentamisille on aset e t t u t i u k a t e d e l l y t y k s e t j. a
saannokset soveltuisivat harvoihin poikkeusrilan leisiin

Oikeudenkflyntikulutoimikunnan
osamietintitjfltetty
oikeusministerille

Timo
Meki

L7,3.1998

salaisoikeuksia ja poliittisia
oikeuksia koskevaa kansainvalista yleissopimusta r,rrodelta 1976 ja Euroopan neuvoston ihmisoikeus sop imus ta
r''uodelta 199O.
Jos oikeudenkiiynn istd aih e u t u v a tk u s t a n n u k s ejla n i i
hin liitt]'vet riskit ovat liian
suuret. ei oikeudenkayntiin
ehkEiuskalletaryhtye eika Lell o i n m y o s k a a na i n e e l l i n e no i keus voi toteutua. Aineelllsen
oikeuden [oteutuminenon todennakolsempaa, jos kansalaisilla on todellinen mahdollisuus oikeudenkayntiin.
J o i s s ak i n a s i a r y h m i s s a
kaytetaan tuomioistuimen ulkopuolisia riidan ratkaisumal1eja. Kuluttajavalitus- ja vakuutuslautakunta tarjoavat
halvanja yksinkenaisen riilojen kasit telytavanvaih roehrona tuomioistuinkasittelylle.
Osapuolet vastaavat lautakunnissa oikeudenkZiyntikul u i s t a i t s e . S a m o i n y l ei si s s l i
hallintotuomioistuimissa soKulusddntelyn
v e l l e t t a v a nu u d e n h a l l i n t o merkitys
lainkAyttolain mukaan asianSuomen hallitusmuotoon liosainen on velvollinen korvaasattiin 1995 saannos yksilon
maan vastapuolen oikeudenoikeudesta omasta aloittees- kayntikulut kokonaan tai
taan saada hanta koskevaasi osaksi, jos eritylsesti asiassa
a s i a l a i n m u k a a n l o i m i v a l t a i - annettu ratkaisu huomioon
sen viranomaisen ratkaistaottaen on kohtuutonta, ett?i
vaksi ja hZinenoikeuksiaan ja
tama joutuu pitamaan oikeuve lvollisuuks iaan koskeva
denkayntikulunsa vahinkonpazitos tuomioistuimen tai
aan,
muun rlippumattoman lainTaloudellisesti tai muutoin
keyttoelimen kasiteltavaksi.
merkitykseltaan vahaisten
Siksi riita- ette rikosasioita
asioiden kiisittelya tuomioiskoskeva saannos vastaa kantuimessa tulisi valttaa. Tar14

peettomia oikeudenkayntej e ei
kuitenkaan tulisi estaii ankaral1a kuluvastuulla. OsapuolLenlulisi yrillaa aina sopia
riitansa. Sovinnon tulisi kuitenkin olla aineellisen oikeuden mukainen eika ketaan
saisi pakottaa sovlntoon, joka
johtaa oikeutetuista vaatimuksista ja oikeuksista luopumrseen.

Uudistustarve
Yleisen kasityksen mukaan
oikeudenkiiynnit aiheuttavat
asianosaisilleniin paljon kustannuksia, etta tavailisen kansalaisen on vaikea ryhlyii oi
keuksiensa tote utumisen kannalta valttamattomaan oikeudenkeyntiin ilman kohtuuttomia taloudellisia riskeja. On
pohdittu, voiko kansalaisten
yhdenverraisuus lain edesse
kaytannossa riippua oikeudenk:iyntikuluista. Erityisesti keskituloisia pldetaan v?il i i n p u L o aj nj a . k o s k a h e i l l e e i
maksuttoman oikeudenkeynnin etua useimmiLen osaksikaan mydnneta.
Ennen vuoden 1993 kuluk o r v a u s u u d i s t u s t at u o m i o i s tuimet monissa tapauksissa
tuomitsivat kuluja vaadittua
vAhemmAn tai antoivat osapuolten kdrsjti ku lunsa vahinkonaan. Voittaneen osapuolen
kannalta tiima oli selva epaikohta, jota uudistuksella pyrilliin korjaamaan.Kulujen
mii2irAn kas\,'uun ovat vaikuttaneet useat tekijiit. Vuodes-

ta 1994 sovellettavan arvonlisiiveron ohella asianosaisten
katettavaksi j 5 ?iviai kustannuksia ovat hsanneet oikeusturvavakuutusta koskeneet
muutokset ja kasvaneet asianajokulut. Riita-asioiden
menettelyseantoj en voidaan
otaksua vaikultaneen kuluihin, si112ioikeudenkaynti on
muodostunut sangen etupainottelseksi eika valmistelun ja
paakasittelj,'n erottaminen o1e
toteutunut suunnitellulla tavalIa.
Maksamismaerays- ja lainh a k u m e n e t t e l yl a k k a u t e t t i i n
f. i2.1993. Perimisasioitaon
senj?ilkeen kiisi(el1yetuptiiissa yksinkertaistetun haastehakemuksen perusteella. Laajojen riita-asioiden meiira on
l a s k e n u t j y r k a s t i v u o d e st a
1994, vuoteen 1988 verrattuna alle puoleen. Viihentyminen on painottunut taloudelliselta merkitykseltiiAn pienempiin riitoihin. Alle 10.OOO
markan vaatimukset ovat selviisti vehentyneet, mihin kohonneet oikeudenkiilmtikulut
lienevat vaikuttaneet.
Myijs tuomioistuimiin saapuneiden summaaristen asioiden maare on vahentynyt
vuodesta 1993 tasaantuen
moden 1988 tasolle.
Vaikka hiivinneen osapuolen tulee jatkossakin paasaiintoisesti korvata kaikki voitta neen osapuolen tarpeelliset
tulee
oikeudenkeyntikulut,
voittajalle tuomittavien oikeuskulujen maera olla aina
kohtuullinen. Voimassa olevassa laissakin on siseanrakennettuna tdma tayden mutta kohtuullisen korvauksen
periaate. Kysymys on kor keimman oikeuden uusimmasta kiilt2inndsta huolimatta tulkinnanvarainen. Uudistuksen tavoitteena on saataa
selvemmin laissa, ettA tiiyden
korvauksen kuluvastuu koskee vain tarpeellisia ja kohtuullisia kustannuksia.

mys ei yleensa ole oikeudellisesta rlidasta, vaan selven ja
riidattoman saatavan teytantdrinpanokelpoisuuden vahvistamisesta. Velkojataholla
naitd asioita hoitaval. kiiytiinnossa perin teyhtididen perinYksinkertaisella haastehatasihteerit ja kiirAjiioikeukkemuksella vireille tulleet jusissa asiat on delegoil.uke ratut koskevat useimmiten tiet y n m e a r a i s t a v e l k o m u s t a . jasihteereille.
Oikeusministeridn suoritjossa kantaja ilmoittaa, ettei
selvitykset osoittavat.
tamat
asia ole hanen kasityksensa
etta o ikeu denkAyntikulut
mukaan riitainen. Lakiehdosummaarisissa asioissa ovat
tuksen 8 c S:n mukaan tuonousseet verrattuna maksapuomioistuin voisi aina viran
m i s m i i A r i i y sm e n e t t e l y s s a
lesta kohtuullistaa oikeudenkaymiskaaren 5 lur,un 3 S:ss2i tuomittuihin kuluihin. NykyiseliAAn kulut ylittavat usein
meariteltyjen sellaisten sumvelan piiiioman.
vaaditun
maaristen asioiden, jotka kosUlosottoperuste joudutaan
kevat tietyn mii2irtiistd saahankkimaan useimmiten sikmista tai haetiia, oikeudensi, ettei velallinen kykene suokiiynl ikuluja koskevaa vaatirittamaan ereentlm)1te saalamusta.
Kysymyksessa ovat taval- vaa eikii mytiskiiiin saa aikaan
tai kykene noudattamaan solisesti riidattomat laskusaapimusta uudesta maksuaitavat. kulu Lusluotor.siihk6- ja
kataulusta. Tzill6in pelkiistA
puhelinlaskut yms., joissa
saatavan vahvistamisen tarpienehpaaomat
ovat
velotut
johtuvat korkeat oikepeesta
kdje. Ennen alioikeusuudisuskulut ovat kohtuuttomat.
tusta naiden saatavien oikeuHuomioon on luonnollisesti
perinnassa
kaytetdellisessa
otettava, etta joissakin tapatiin maksamismaariiyste ja
uksissa kysyrnys voi olla myiis
lainhakua.
maksuhaluttomuudesta.
Riita-asioitten oikeudenEhdotetunScS:nmukaan
kayntiuudistuksessa ei alun
tuomioistuin ottaisi oikeudenperin o1lut tarkoitus kumota
kAyntikuluja maaratteessa
minmaksamismaarayslakia,
huomioon haastehakemuksen
ka Vuoksi hallituksen esitykedelly'1liimiintarpeellisentyiin
sesseei erikseenkasirelty oimaaran ja valttamettdmat
keudenkiilm ti kuluja koskevikulut. I}cin mAAriiiin voi vaien saannosten soveltamista
kuttaa esimerkiksi useiden
uuteen summaariseen menetvelallisten erilainen vastuu tai
telyyn. Eduskunnan lakivaliovaikea koronlaskenta. Myos
kunta piti summaarista mehaastehakemuksen oikeellinettelyii normaallna riita-asisuuden tarkastaminen voi
ana, joka kaytannossa hoideedellyttiiii oikeudellista asiantaan elektronisen tietoj entuntemusta. Perintetoimens iirtoj erj estelman avulla.
piteet ja neuvottelut ennen
MaksamismeeriiysmenettelFr
haastehakemuksen laatimista
jatkamista ei pidetty aiheeleiviit vaikuttaisi oikeuskuluilisina edes toimivuusvertailuhin, minkd moksi ne tulisi hajen tekemiste varten.
kemuksessa eritela saatavan
yksinkermenettelya
Kun
paaoman ja viivestyskoron
taistettiin, olisi voinut odottaa,
ohella.
ettd vaaditut oikeudenka)'ntiSaiin nosta sovellettaisiin
kulut olisivat pienentyneet.
jotka kantaja
velkomuksiin.
Summaarisissa asioissa kysy-

Summaarisiin
velkomusasioihin
kuluja koskeva
erityissiinniis

l5

katsoo riidattomiksi ja sen
I,'uoksi valitsee yksinkertaisen
haastehakemuksen. Toisaalta
siiiinnos soveltuisi myos tilanteisiin. joissa kantaja pitaa
asiaa riitaisena ja laatii laajan
haastehakemuksen, jos siihen
ei anneta vastausta, ja asia
sen vuoksi ratkaistaan yksipuolisella tuomiolla valmistelua jatkamatl.a.Kulujen maera arvioidaan talloin hakemuksessa ilmoitettujen siihenastisten oikeudenkelmtikuluvaatimusten pohj alta. EIlei kuluja ole vaadittu, ei niite
mydskaan tuomita.
Vaikka tuomioistuin viran

aa aa

puolesta kohtuullistaisi oikeudenkiil'ntikuluvaatimusta, olisi ratkaisu vastaajan kannalta yksipuolinen tuomio seka
paeasian erta oikeuskulujen
osalta. Vastaajan muutoksenhakukeino olisi siis takaisinsaanti. Oikeudenkiiyntikuluratkaisuun tyytymAton
kantaja voisi sitii vastoin valittaa hovioikeuteen.
Summaaristen asioiden
oi keuden kay'ntikulujen m2iiiren tulisi olla eri tuomioistuimissa samankaltaisissa
asioissa mahdollisimman
yhdenmukainen. Toimikunta
ehdottaa sen iohdosta, ette

oa

TILINPAATOS
TUTUKSI!

Lars Meyer
Hantkija-Maatalous Oy

Meite oli runsaat 5O luottomieste (suu rin osa kylliikin
kauniimrnan sukupuolen
edustajia) jotka kokoontuivat
Hotelli Arthur'in auditorioon
kahtena iltapAiviinii maaliskuun alkupeivina, kuuntelemaan osakeyhtiolain muu toksista ja tilinpAiitdsa nalyysi n
perusteista.
Aiheet olivat mielenkiintoisia ja varsin ajankohtaisia
etenkin meikii-liiisellejolle varsinaiset opiskelu\,'uodetovat jo
kauan sitten jaaneet taakse.
Tilaisuuten avasi Kari Mdkikdrki jonka jAlkeen oli Kera:n edustajan Hilkka Lindqvist'n vuoro. Hilkan opastu ksella syvennytIiin lainsaadontomuutoksiin, perehdyttiin tuloslaskelman ja taseen
rakenteeseen. Oleellisimmat
muutokset tulivat melko selvasti esille. Se mita aikanaan
kirjanpidosta opin sai nyt aivan uusia kaanteite.
Meno tulo-teoriasta poiketaan ja katelaskennat poistul6

vat. Miten me nyt ajatellan
kun kate-ajattelutapa joutuu
hautaan? Miten verrataan aikaisempien vuosien tuloslaskelmia tuoreimpiin, kun
tulos-ja tasekaavat muuttuivat?
Niiih in asioihin saatiin kuit en k i n t i l a i s u u d e s t a h y v a t
evaet. Luotonantajan nakdkulmasta suurin muutos on
tilinpaatoksen vertailu aikaisempiin !.uosiin. Kun uuden
kaavan tuloslaskelma ja tase
asetetaan vierekkain eivat lulrrt ole suoraan luettavissa, ne
on oikaistava vertailukelpoisiksi.
Tiihiin Hilkalla olikin toisellajaksolla selvat evaet, kun
ryhd1'ttiin oikein kriytiinncissii
oikaisemaan tuloslaskelmia ia
taselukuja.
Jopa oli Hilkka tehnyt joitakin kompia laskelmiin. Kun
tunnuslukuja lasketaan piteisi mulstaa, ettA tillkausi on l2
kk. paitsi kokeissaja lenteissa
joissa on tietysti normaalia pi-

oikeusm in isteri6 antaisi meereyksie summaaristen asioiden oikeudenkiiyntikuluj en
perusteista. Samassa yhteydessa tulee arvioida myds
oikeudenkiiyntimaksun alentamista kohtuullisen mii2iriiiseksi ja sen porraslamista
velotun paeoman mukaan.

Voimaantulo
Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdollisimman pian
sen jiilkeen. kun se on hyvtiks)'tty ja vahvistettu.
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rempi tilikausi jortei tehtAvistii tulisi liian helppoja.
Tehteviste selvittiin kuitenkin kunnialla ja palautekin
saatiin valittdmiisti kun yhdessa keytiin lApi oikeat laskentatavat.
Jos oli ensimmAinentilaisuus luentopainoitteinen niin
toisessa jo paesliin ka$ennbn
puolelle.
Hilkka oli nAhnyt paljon
vaivaa ja rakentanut sopivan
kokoisen tehtavekokonaisuuden joita ratkottiin iltapeiven
aikana. Tilinpeetdksenoikaisu tuli tutuksi ja tilinpeatdksen tunnuslukujen laskemiseen, tuli meille jokaiselle uusia nakokantoja.
Kokonaisuudessa tilaisuus
oli sopivan pituinen aiheeseen
nAhden. Mielenkiin toiset ja
kefanndn laheiset esimerkit
rahoittajan nekijkulmasta
katsottuna luotonmyontdm istilanteissa. antoivat meille
kaikille mukanaoleville uusia
evaita tulevia luoiopaatdksie
tehdessiimme.Ka)4annon esimerkit toisella jaksolla antoivat hywiin iisukkeen luennoille. jotka Hilkka ammattimaisin ottein hoiteli.
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Uhkakuvat
varjostavat

Teksti: Ulla Mykre
Piirros: Mia Nordlund

ASIAKASTIEDON

toimintatapaa
Lrtottotieto toiminna:n sosicralisicr haittoj a tutkinut
Jani Erola katsoo, ettii gksitgisen henkildn so,c,mrr
maksuhiiiriiimerkintii
a;nta'a hedelmiillisen
ldhtiik o hdan tulla r oistoks i.
Lis<iksi uppinisko:inerr ja jousto,maton Asiakastieto
eoiiii luotonsaantimahdollisuudet
aikuisten
yxiitsiikerhoon kuuluoilta
ghteiskunnan
suojateilta.
Tutkimuksessa on tisiiksi joukko erikoisia
johtopiiiitiiksiii.

Luottotietotoimintaan liittyy
]{eensakin paljon vAaria olett a m u k s i a j a v e a r i a [ i e t o ja .
Suomen Asiakastieto Oy on
saanut epiiluotettavuuden leiman liikemerkkiinsd vddrdn
tiedon ja liiallisten yleistyksien
pohjalta. kun Stakes julkaisi
alkuvuodesta Jani Erolan
Asiakastietoa parjaavan tutkimuksen "Tays roisto! Luottotietotoiminnan sosiaaliset haitat ja oikeuttamisen ongelmat
Suomessa". Tutklmuksensa
keihaankarjeksi Erola oli valinnut negatiivisten maksuhiiiriomerkint<ijen tuomat sosiaaliset haittavaikutukset.
Erola ottl my6s vahvasti kant a a l u o l l o t i e l o t o i m i n n a nt o i mintaedellytyksiin seka Suomen Asiakastieto Oy:n toimintaperlaattelsiin.

Toisen kiden tietoihin
ei voi luottaa
Sosiologin tyo on siita kiitollista, ettei tarvitse valttamattii viilittiiii tosiasioista juuri
mitaan. Tutkimuksen ldhtokohdat voi itse pirkalri miiaritella ja 12 haastateltavan
avulla Jani Erola uskoi saa-
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neensa riittaviin tuntemuksen
ja tietemyksen luottotietotoiminnasta ja rekisteriiidyn nakdkulmasta.
- Suomen Asiakastieto Oy
hyviikslry, etta toimintaa arvostellaan ja site tutkitaan,
kunhan liihtokohdat kuvalaan edes suunnilleen oikein.
Erolan tekemiiii.n tutkimukseen sisAltly neiisenkymmenta luottotietotoimintaa ja yhti6mme toimintaperiaatteita
kuvaavaa asiavirhette. Kokonaisuuden kannalta niiillii
virheillei saattaa olla merkitysta arvioitaessa koko tutkimuksen luotetta\''uutta ja sen
vaikulusta Asiakastiedontoimintaan, kommentoi tutkimusta Suomen Asiakastieto
Oy:n toimitusjohtaja Mikko
Parjanne narkestyneena.
- Olemme yhteistyijsse monien eri tahojen kanssa, jotka
tekevet tutkimuksia tai laativai selvityksia alasla tai loiminnastamme. Tausta ja liihtdkohdat on k2iyty yleensA yhdessa lapija asiavirheisiin liittyvat oikaisut on tehty ennen
kuin tutkimus julkaistaan,
jotta taustatieto olisi mahdollisimman oikea. Nyt toiminta-

tapa o1i erilainen. Luottotietotoimintaan liittyviii tarkennuksia ei kysyttyja lahes pari
\,'uotta sitten antamaani haastattelua oli osittain vaaristelty ja vAritetty, Parjanne murehtii.

Syy vai seuraus?
Tutkimuksessa Asiakastiedosta annettiln ymmartaa, etta se tietojen luovutuksen lisaksi tekee myos luottopeet d k s e t , e s t e e l u o t o n s a an n i n
maksuhairiollisilta henkil6ilta
ja kayttea tietoja vdarin. Kova
veite tutkimuksessa oli, etta
Asiakastieto suhtautuisi maks u h d i r i 6 l l i s i i n h e nk i l o i h i n
slTttevesti ja sulkisi heidat
yksityisena yhtionii sivuun
elaman antimista.
- Suomessa vallitsevan kesitykseni mukaan kukaan ei
voi slTllistea toista osapuolta
ennen tuomitsemista tai todetfua naytioa. Tuomilsemiseen liittly myds olkeus puolustautua. Tutkimuksessa
tarkoitettu luottotietojArj estelmA eli maksuhtiiriciiden rekisterointi tarjoaa ihmiselle
oikeudenpuoluslau I umiseen:
ensin velkojalle, sitten oikeudelie, kolmanneksi luottotietoyhti61le ja neljzinneksi luottotietoaslakkaalle. Koko ketjuun
ainoaksi slylliseksi on n)'1pistetty Asiakastieto. Jos eptiillaan taas luotrotietojenvaarlnkiiyttdii, luottotietoyhtidllii
pilaisi olla mahdollisuus yks i l y i s k o h r a i s e si l s e l v i l a a j a
esittee nakemyksensd..
50 OOOhenkiltia on tarkistanut l99o-Iul'uila omat tietonsa ja saanut tietae, minne
niite on luovutettu. Tietosuojaviranomalset ovat kdsitelleet satoja kansalaisten selvityspyynlijja. Neytloe vaarinkeytosta tai vaerista luovutuksista on iodella vah an,
Mikko Parjanne toteaa
- Sinanse julkisten tietojen

>+
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eli maksuhairidmerkintojen
kaytt66n ei pitaisi liittyii kuitenkaan kovin suurla ongelmia, nehan on nimenomaan
tarkoitettu julkisiksi viranomaispaatoksilla, Parjanne jatkaa.

Maksuhiirikkiikin
saa luottoa
Parjanteen mukaan tutkimuksessa on vaara kasitys
siita. etta maksuhairidt esteisivet kokonaan luotonsaannin
tai se olisi jopa niiden tarkoitus. Suomen Pankkiyhdistyksen ja Suomen Asiakastiedon
selvitysten mukaan 57 prosentilla kaikista taysi-ikeisiste
kansalaisista on luottoa ja 48
prosentilla maksuhiiiriollisista
on luottoa tai luottoon rinnastettavia vastuita. Luonnollista tietysti on, ettii esimerkiksi
uuden pienehkcjn, vakuudettoman kulutusluoton saanti

on vaikeampaa. Riskie ei haluta ottaa eika kannattava toiminta anna mahdollisuuksia
pitkiin luottoneuvotteluihin.
Toisaalta eraet ulkomaiset
s cori ng- esimerki t kertovat.
etta piakkoin vanhenevien
maksuha irioiden luokista lovtyy hywa segmentti.
- Luotonsaantikaan ei ole
edes Suomessa kansalalsten
perusoikeus, vaikka tutkimus
antaisi nain ymmartaa. Ei
vaikka viime vuosikymmenen
vaihteen hellAkAtisestA luotonannosta tai rahamarkkinoiden vapaulumisesta voisi
niin piititellii, Parjanne korjaa
ede1leen.

Viranomaisentieto
on aina oikeaa vai
onko?
Entinen tietosuoj avaltuutettu
antoi iulkisuuteen lausunto-

Suom.Tulla
iohonkin
taiastua
sisdii

ja, jossa han totesi, etta "lain
mukaan luottotietoja voidaan
luovuttaa luoton my6ntamiste ja luotonvalvontaa varten.
Kaytantd on kuitenkin lipsunut niin. ettzitietoja keytetiiein
mm. tydhdnotossa ja huoneenvuokratoiminnassa pitkalti luotettavuuslausuntoina". Niiita vaaria tietoja ja
ao henkilon pelkkia mielipiteite Asiakastieto on joutunut
maistelemaan jo moneen kertaan. Stakes on myds julkista
valtaa kiiytteiv:i taho ja jatkaa
samalla linjalla. Mielipiteita
saa esittae, mutta valitettavasti viranomaisen esilletuomina ne muuttuvat helposti
niln sanotusti todeksl.
-Asiakastieto tekee myos
virheite. Toivottavasti yksityisena yhtiona osaamme hoitaa
paremmin ja tasapuolisemmin
erilalsten sidosryhmiemme
vaatimukset, toimitusjohtaja
Parjanne lausahtaa lopu ksi.

TUNNELITIA
KATOSSA
LUOTTOMIESTEN
KEVATILTAMISSA
aa

Teksti: Timo Suoninen
Kuvat: Anita Miikelii

Ontaas se dika
uuodesta kun pciiucit
oDatmukquqsti
pi.dentgneet,jakesci
kltwstgg uifthaa
Dauhtia.
Yksiuo.rmamerkkt
keucicistcion
Luo ttomi.es te n iltamat,
joka kokosi tcilkikin
kertaa iloisenjoukon
luo ttomi.ehicij a -nais ia
mukduaan
ahdessaoloon.

Tapahtumapaikkana oli YIT:n
talo Lansi-Pasilassa torstaina
19.3.98. Puitteet olivat oivalliset ja omiaan luomaan mukavan tunnelman.
Tilaisuus aloitettiin kukittamalla Luottotutkinnon suorittaneet, ja jakamalla todistuksetja stipendit. TzistAmuodollisesta puolesta huolehti
tyylikkAiisti Marja-Leena
Virtanen. Kaikki miespuoliset
paikalla olleet katsoivat kateellisina sita onnellista, joka
sai halata kaikki tutkinnon
suorittaneet, sille valtaosa
heista oli jelleen naisia. nyttemmin Luottonaisia.
Kerhomestari Kari Rtisdnen kertoi kupletin juonen. ja
sitten keytiinkin herkuista
notkuvan ruokapciydiin iiiireen. Aluksi nautittiin salaatit
ja patongit, kuka hyviin viinin.
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kuka oluen kera. Sitten ilmestyi p6ydiin paehan valtava
Paella-pannu, makoisilla broilereilla siivitettyna. Ruoka
tuntui malstuvan erittain hyvin, tokkopa kukaan j iitti
"santsaamatta" asiaankuuluvasti maustettua herkkua.

Pisteeksi iin peele nautittiin
maistuva hedelmA-cocktail,
tai sanotaanko ette ne nauttivat joilla vielA oli tilaa uusille
antimille. Moni tyltyikin maittavaan kahviin konjakin tai
piihkiniiliktidrin kera.
Sltten alkoivatkin soida
kaikille tutut melodiat !'uosikJrmmenten varrelta, puikoissa takuuvarma Coconut Teasers, joka sai porukan mukaan heti ensi rytmeista alkaen. Tanssilattlalla oli tungosta ja tunnelmaa vaikka muille jakaa, ja itse kukin huhki
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addition of a fourth year o,
studv has become a degree level
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: re Frro' andoneon ir,srrrance.
The

The Association course. It is expected that the
F12191iss
4ss Crddit Managershas first tranche of graduates will
998 members,and it is estimated complete their siudies in the
thai between70%- 80%of theseare year2000.
creditmanagers.
The Association,s

\.-iociation is also continuing with
::. rlsual programme of French-L.e.rkrngevents.

annual Salon, heid in October 1992
was as successful as ever, and the
programme of monthly business

breakfastsis alsocontir-ruir-rg.
"
Finland
'
L u o t t o m i e hK
e tr e d i t m a n n er vn h a .
lLl0membersof whom the majority
:re in the ancillarv services.The
rithlight of the Association'sycar is

Ifeland
The Irish Inslilute of Credit
Management recently founded

The 200 members of thc Israeli
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op an edrication scheme,and it is
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l00delegate.
in attendance. Thc Association's
erlucation scheme based on dislance learning with 3 days' attendance at seminars and examinations
- continues to floudsh, with 34
students due to take their exams

ear,yin1ee8.

) e a r > o f i 1 d ( t i \ i t ) i h e r e .F v c n r .
durine 1997 included a visit from
LheEast Midlands Branch of the UK
Institute, and a quiz which raised
f600 for charitv The education
s6hsms, in association with the

l . r a e l i A . . o ( i a i r o nh e l d a h i g l i - p r o file seminar which was adJresse,i
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lNetherlands
The 590 strong Nederlandse Vereniging voor Credit Management
continues to work very hard to promote its education sdreme.A further
10 studentsbegan to study in the
Autumn of 1998,bringing the total
number of studentsto 40.

lSpain
r
l

The
Swedtsh
Credit
Nlnnagement
- Saenskn
Assoclation
keditmannnf
oreningen

The Asociacion Gerentesde Credito hastwo cmtues,one
in Barcelonaand one in Madrid. In
each of those two cenhes5 semttars
were held in 1997on subjectsranging
from softwareto elechonicinvoicing.
Another highlight was to be the
introduction in December1997of an
award to the 'Credit Manager of the
Year', and it was hoped that this
would generatepublicity.

Sweden
SvenskaKreditmannafiireningen's
main achievementin 1997was the
development of an MBA in credit
managementat StockholmUniversity. This coursewill begin in Spring
1998.Thirty commercialcompanies
eachgave25,000SKr ovel 3 yearsto
sponsor the development of the
course,and the sponsorshipguaranteed each of them a place on the
course. Selected elements of the
course,which is to be points-based,
will also be open to Association
membersin order for them to eam a
diploma.

The Institute of Credit
Management reported its current
membershipat 8,633,representing
a 4.5%growth rate since1996.The
ICM's Professorof Credit Management, ProfessorNick Wilson, will
launch in early 1998 a statistical
survey of credit management
trends, and it is hoped that this will
generatepressinterestand publicity. The Institute is also continuing
to work on the development of
competence-basedNational Vocational Qualificationsin credit management. Finally, the ICM was
delighted in October 1997 to hold
its Annual Dinner at The Mansion
House, the residence of the Lord
Mayor of London, during the term
of office as Lord Mayor of Sir Roger
Cork, FECMA s founder President.g

StortorgetSquoreand StockholhtCathedralin the OId Toutl

The Swedish Credit Management Association was established in 1968. Its foundation
was a response to the growing
neeil for an exchange of experiences where trade, including
credit-granting, was emerging
rapidly. This pioneer work rested
on the shoulders of a handful of
industrious individuals whose
contribution would influence
the development of Sweilish
credit management for decades.
In 1986 the Association becamea
founder member of FECMA, the
Federation of European Credit
Management Associations. The

Swedish Association has fout
regional associations in Sr-eder
and the total number of members is more than 400.

The most important way of
participating in our activities is
by attending the meetings, which
are held six times a year. Ttvicea
year we also arrange conferences,
usually a ferry cruise to Finland.
Denmark or Germany. At our
Aanual General Meeting we
appoint "the credit manager of
the year", We also arrange educational lectures given by guest

Thelvneli
Economl
frnd
the"

Ivneli
Institute

ofCredit
Nlnnngement
0nd StorkhalnOldTaun
Yat otyr Riddarhdnen

at our meetings and
. The topics represent
great variety of current develin credit management,

Board consists of nine
Ite
Dmbers including a Chairman,
I)cputy Chairman, Secretary,
lleasurer and Chairmen of the
CoEmittees. The Committees
flry a very important role in our
-tivities. The Legal Committee,
h erample, looks after our intera3ts as new legislative proposals
lre prepared and gives statea€nts on these to the governon
behalf
of
our
Dent
Association. The Planning Comlittee arranges all formal meetiags and conferences. The
Education Committee handles all
aatt€rs concerningeducation for
lhe credit courses which are
u'ar|ged in co-operation with the
University of Stockholm.

bers feel part of the Association.
In spring 1998 Svenska Kredit-

mannaft)reningen, in co-operation with the University of
Stockholm, is introducing an
MBA in credit management.
The course will be points-based,
with modules accruing points.
Modules will include:
O

organisational aspectsof
oeilit management.

O

O

credit management and
risk assessment,
psychologicalissues in
business.
judicial issues in business.

O

a thesis.

O

Students will study the MBA
course as a one-year full-time
course immediately after their
first degree, or graduates may
simply take the one-year courae
at a later date. In addition,
This is the name of our maEazine members of Svenska Kretlitmannafi)reningen may attend any of
the modules, and will receive
a diploma by attending a weekly
shich is distributed four times a 3-4 hour evening class for 10
year. It is a magazine developed weeks.
bv members and makes the mem-

The Israeli economy is undergoing changesthat could well have
an effect on credit and finance
managers.Gross domestic product totalled approximately $87
billion in 1995and $95 billion in
1996.Projectionsfor 1997show a
small increase in GDP to about
$98 billion. Per capita GDP in
Israel in 1997was about $12000.
in
Israel
Unemployment
reached historic proportions in
1992 (reaching 17.280) dloe
mainly to thousands of immigrants who were unable to
find employment. Since then
the unemployment rate has
ilroppeil. lt dropped to 6Voin lhe
third quarter of 1995, then rose
slightly in 1996to 6.\qo arrd continued rising in 1997 until it
reached 8.17, as a result of antiinflationary measures.
Those hardest hit were labourintensive industries such as
textiles, which are becoming
exposedto increasedcompetition
from importers. Recent political
developmentshave also allowed
manufacturers to transfer some
production lines to Jordan where
labour is less expensive.
Following the hyper-inflation
period in the early 1980s and
the price freeze of 1985-86, the
country lapsed into a trend of

The general feeling is that the
market is experiencing a minor
recession and that thi6 is
affecting the speed of payments
anil the number of business
failures,

Ierusalem

inllation rates in the L6-27VomtgeIn 1992,however,inflation dropped
significantly and since then has
ranged between 8-14.5qoan l.ally.
The Finance Ministry taqet for
7997 was 7-7OEoarrd prices rose by
7.4% in the first 11 montbs of 1997.
Despite objections by the Bank of
Israel, the Finance Ministry target
for 1998is also7-107o.

The total number of
wno exDenenceosevene
The Israeli economy inclucles app- problems in 1997 eo
roximately 150,000limited compa- 16,000, compared with
nies and 110,000 businesses 1996.
and partnerships. In 1997, 17,000
new compalies and 12,000 new
businesses were formed. 3,100
cases of receivership and liquidation were regist€red.
Accoriling to figures collected
by BDI in 1997, lEa of payments were made after the
due date and the average ilelay
in payment was 43 days. The
worst affected sectors were

BDI Risk Levelsby Branch(Jan-Sept97)
Indu6try
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construction (53% d
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ments were late in tb
sector, compared with
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electronics,
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The Israeli Institute of
Management is taking a!
role in both monitoring tle
ofpayment in the Israeli
place and in preparing
managers for the difficultiee
will experience due to late
mert. The Institute has
forces with "Tafnit" - the
University - to organise

anil lectures. At the Tafr.it
tures, University Professors
be presenting creilit
with their views on
management. In aildition
Institute, together with BDI,
of the sponsors, publishes il
rnagazine and in the
press frgures showing the
of pa5rment in Israel. In its
terly magazine the Institut€
lishes articles on how to
non-payment and how to
"alarm sigaals".
The Israeli Institute was
to host the FECMA Council me€ling in Israel in November 1997.ll
was a most enjoyable and meme
rable occasion.
O
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kutn paraskin Travolta tai Olivla Newton-John. Tupakoitsijoille varattu ulkotila sai taytettA mydskin kaikkensa antaneilta diskohailta, jotka tulivat veilillii vllvoittelemaan
kuumien rjrtmien velissa.
Tunnelma siiilyi tiiviin:i, ja
yllatteen huomattiin ettei kello liihestyy yhtetoista, jolloin
tiloista oli luvattu poistua. Alkoi kuumeinen pohtiminen
jatkopaikasta. ja kiitettevalla
prosentilla Luottoporukka
Iiihtikin loppujen lopuksi tuttuun ja turvalliseen "kymppiin".
Meno malstui kymppikerroksessa edelleen hyviflle, ja
allekirjoittaneen poistuessa
paikalta siine kahden maissa,
jai paikalle viele useita "luotettavan oloisia" ihmisie. Kaikille jei varmasti mukavat
muistot onnistuneesta illasta,
ja haluankin tesse klitteejarj estejia hyvista valmisteluista
ja riittiiviistii tarl'oilusta. erinomaista Biindie unohtamatta.
Jiieimmekin intoa teynna
odottamaan seuraavaa Luottomiesten tilaisuutta. ja toivottavasti myds tutkinnon
suorlttaneista "uusista kasvoista' mahdollisimman moni
jae pys)'vasti "Luottoj engiin".

I
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Intrum Justitia Oy
Minna Spaak on nimitetty 16.
I.1998 alkaen Intrum Justitia
Oy:n asiakaspalvelupiiiillikdksi. Han on toiminut aikaisemmin Intrum Justitia Oy:n
perintakonsulttina.

Hannu Heikkilii on nimitetty
credit-scoring asiantuntUaksi.
Hen on aiemmin toiminut A.C.
Nielsen Finland Oy:sse tilasto-osaston vastaavana.

BBA Mikko Soininen on nimitetty 16. 1. 1998 alkaen Intrum Justitia Oy:n asiakaspalvelupiiiillikciksi.Hen on aikaisemmin toiminut Intrum
Justitia Oy:n yhteyspiiiillikkiina.

Asiakastiedon lakimieheksi on
nimitetty Jouni Muhonen,
joka toimi aiemmin Asianajotoimisto Kalliala & Jervensivu
Oy:ssd.

Bjiirn Freudenthal on nimitetty 8,L2.I997 alkaen Intrum
Justitia Oy:n perintAkonsultiksi.

MediapiiAllikdksi on nimitetty
Teija Rantanen, jonka vastuualueenaan on julkaisujen
tuotantoprosessit, sehkoinen
viestinta seka niiden kehittaminen. Han toimi aikaisemmin Asiakastiedossa tieto hallinto-osastonj?irjestelmiiasiantuntijana.

Nina Pdivinen on nimitetty
7. f. 1998 alkaen Intrum Justitia Oy:n myyntisihteerin
aitivslomansiiaiseksi.

Maarit Tarkka on nimitetty
19.1.1998 alkaen Intrum Justitia Oy:n markkinointiassistentiksi.

Malju Nieminen on nimitetty
16.1.1998 alkaen Intrum Justitia Oy:n mJryntiassislenl iksi.

Matts Ignatius on nimitetty
1.2.1998 alkaen Intrum International Oy:n perinttikonsultiksi.
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SUOMEN ASIAI(ASTIETO OY

Lea Puusaari on nimitetty
m y y n t i n e u v o t t el i j ak s i . H a n
toimi Asiakastiedossa aikaisemmin luottotietotutkiiana.

Liitto
Suomen Perimistoimistojen
ry:n vuosikokous 21,1.1998
Liiton puheenjohtajaksi on valittu
varatoimitusjohtaja Timo Miiki
Perimistoimisto Contant Oy:stii ja
varapuheenjohtajaksi yhteyspei:illikkd Pirj o Ahola
Intrum Justitia Oy:st?i.
Muut hallituksen jasenet ovat
Ritva-Liisa Paananen Luottorekisteri Oy, Eero Sundqvist CashIn Consulting Oy, Nils Weckstriim
Suomen Asiakasperinta Oy ja
Joel Sellberg OK Perintd Oy.

LUOTTOMIEHET - KREDITITIANNENr.y.
TOIMINTAKERTOMUS WODELTA L997
Vuosi 1997 oli yhdistyksen kolmaskymmeneskuudes toiminta\uosi.

Luottoalan

.rAspmsrd
Yhdistyste kohtasi kertomusvuonna suruuutinen. EnsimmdLinen kunniajasen luottopaalhkkd apulaisjohtaja Sylvester Alexander
Perret siirtyi ajasta ikuisuuteen 8.7.1997.
Uusia henkil6jasenia hyvaksyttiin vuoden
1997 aikana 36. Henkiloj:isenmddrd oli vuoden lopussa 745 ja kannatusjaseniii 14. Vuoden lopulla saatiin valmiiksi uusi jesenluettelo.
IIALLITUS
Yhdistyksen hallitus toimi seuraavassa kokoonpanossa:
* Puheenjohtaja, asianajaja Jyrki Pekkala,
Jyrki Pekkala Asianajotoimisto Oy
* Varapuheenjohtaja, toimitusjohtaja Mats
Nybondas, Dun & Bradstreet Finland Oy
+ Sihteeri, apulaisluottopaallikktt
VeUo Laakso, Luottokunta
t Rahastonhoitaja, projektipeialhkkd
Minna Ruotsalainen, SOK
+ Kerhomestari, myyntipeanikko
Kari Rasanen, Suomen Asiakastieto Oy
Varsinaisia hallituksen

TOIMIKT'NNAT
roeuvottelukunta:

Puheenjohtaja asianajaja Jyrki Pekkala,
Jlrki Pekkala Asianajotoimisto Oy
Jes€net:
Osastopael[kkii Tom-G. Ahlroos, SLO Oy
Pankinjohtaj a Lassi Kantola,
Merita Pankki Oy
Luottopaiillikktj Timo Korkalainen,
Kesko Oy
Luottopiiiillikktj Pertti Larva,
Sanoma Osakeyhtid
Talousjohtaja Seija Lehtonen,
Perheauto Oy
Luottopaelhkkii Kari Makikerki,
Kaukomarkkinat Oy
Toimitusjohtaja Mats Nybondas,
Dun & Bradstreet Finland Oy
Toimitusjohtaja Mikko Parjanne.
Suomen Asiakastieto Oy
Toimitusjohtaja Risto Suviala,
EraDeiva Ov
Lakitoimikunta:
* Puheenjohtaja varatoimitusjohtaja
Timo Meki, Perimistolmisto Contant Ov

jdsenlii olivat:

t Luottopaa[ikkti Kari MAkikiirki,
Kaukomarkkinat Oy
' LuottopZiiillikkri Kai Palm6n, Scansped Oy
* PerintApiiiillikktj Elina Vihinen,
Yrittajain Fennia
* Osastopiiiillikkd Ma{'a-Leena Virtanen,
Intrum International Oy
TILINTARKASTAJAT
Osastopeellikk6 Tom-G Ahlroos, SLO Oy
Luottopealikkti Helena Eader, Machinery
OyAb
VARATILINTARKASTAJAT
Ritva Kahila, Tamro Oy
Mauno Lehtonen, LPT
Lakimiesten Perintatoimisto Oy

Jisenet:
Lakimies Pirjo Aalto, Sanoma Oy
Osastopae ikkd ReUo Aarnio,
Suomen Asiakastieto Oy
Lakimies Sari Aspia, Merita Rahoitus Oy
Lakimies Mika Kervinen, Kesko Oy
Luottopiiiillikkd Elina Koponen,
TNT Suomi Oy
Pankkilakimies Juha Periilii,
Postipankki Oy
Koulutustolmlkunta:
* Puheenjohtaja, luottopeelikkti
kiirki, Kaukomarkkinat Oy
Jdsenet:
* Luottopaelikkii
Tekmanni Oy

Eero Ahlajoki,

Kari Miiki-

Vastaava lakimies Tom Fagerstrom,
Kesko Oy/Luotto-osasto
Apulaisluottopaalhkkd VeUo Laakso,
Luottokunta
Perint?isihteeri Gun Stj ernberg,
Vakuutusosakeyhtici Garantia
Toimitusjohtaj a Risto Suviala,
Eriipiiivii Oy
Ulkomaantoimikunta:
* Puheenjohtaja, toimitusjohtaja
Thomas Feodoroff, Intrum Justitia Oy
Jflsenet:
Luottopiiiillikko Petri Carp6n,
Luottokunta
PerintAkonsultti Tiina Naamanka,
Intrum Justitia Oy
Lakimies Mika Linna,
Perimlstoimisto Contant Oy
Toimitusjohtaj a Mats Nybondas,
Dun & Bradstreet Fin-land Oy
Luottolinkin

toimitusneuvosto:

* Peetoimittaja, luottopee[ikko
Kai Palm6n, Scansped Oy
Jisenet:
* Luottotietotutkija Mikko Kallankari,
Suomen Asiakastieto Oy
* Luottotietokonsultti Helena Lajunen,
Dun & Bradstreet Finland Oy
* Luotonvalvoja Eija Majuri,
United Parcel Service Finland Oy
* Luottopaa ikkd Jukka Marttila,
Enso Of
* Toimitusj ohtaja Ari Rajala,
Balance-Consulting Oy
* Toimitusjohtaja Jorma Tahtinen,
lehden taittaja, AD,
Mainosateljee Tahtinen Ky

IIALLITUKSEN

KOKOUKSET

Hallitus kokoontui vuoden 1997 aikana
yksitoista kertaa.
VARSINAISDT KOKOUKSET
Varsinainen kevetkokous
Yhdistyksen varsinainen kevzitkokous pidettiln kevzitretken yhteydesse Kotkassa 15.5.
24

1997. Kokouksessa h]'veksyttiin tilinpeatds
ja toimintakertomus tuodelta 1996 ja mydnnettiin vastuuvapaus hallitukselle. Samalla
Luottomiehet tutustuivat Kotkan kaupungin
satamajohtajan esittelemana kaupugin satamaan ja sen toimintaan. Kokousesitelmen
henkildrekisterilaista piti sittemmin tietosuojavaltuutetuksi siirt]'rryt Reijo Aarnio Suomen
Asiakastieto Oy:st?i. Paluumatka tehtiin Porvoon kautta Runeberg -laivalla.
Varsinalnen syyskokous
Varsinainen s)T/skokous pidettiin 20. 1 t. 1997
Ravintola Tekniskassa. Kokouksessa hyvriksyttiin hallltuksen ehdotus talousarvioksi
vuodelle 1998 seke paatettiin siiilyttAA jrisenmaksu entisen 2OO mk:n suuruisena. Kannatusjasenmaksu sailyi l.2OO mk:n suuruisena. Esitelman siirtymisesta yhteisvaluuttaan piti markkina-analyytikko
Mikko Ayb
Meritasta. Kokous muutti hallituksen esityksesta saantoja siten, etta luottotutkinnon
suorittaneella ei ole liitt)'misluotenaan jesenmaksuvelvollisuutta ja siten, ettai hallitus voi
paattaa erilaisten enintaan IOO.OOOmarkan
rahastojen perustamisesta koulutus-, julkaisu- ja jasentoimintaa varten.
Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin hallituksen ehdotuksesta osastopaellikkd Marja-Leena Virtanen Intrum International Oy:stii. Hallituksen erovuorossa olevien jasenten tilalle
valittiin MSC Jussi Kattelus Suomen Vakuutus Oy:stii, toimitusjohtaja Lassi Karppinen
Perimistoimisto Contant Oy:sta ja Margit Ansamaa Yrityspalvelu Ansamaasta. Varapuheenjohtajaksi valittiin toimitusjohtaja Mats
Nybondas, D&B Finland Oy:stii ja sihteeriksi
perintepeellikko Elina Vihinen Yrittajain Fen,
niasta. Tilintarkastajiksi valittiin Ritva Kahila Tamro Oy:stii ja Mauno Lehtonen LTP Lakimiesten Perintatoimisto Oy:st:i sekd varatilintarkastajiksi aluepiiiillikkd Taavi Kallankari Elektroskandia Oy: stii ja luottopiiAllikk<i
Paula Nysten Onninen Oy:stii.
Vuodeksi 1998 valittiin luottoalan neuvottelukunnan puheenjohtajaksi Marja-Leena Virtanen ja jaseniksiTom-G. Ahlroos, Lassi Kantola, Timo Korkalalnen, Pertti Larva, Kari Miikikiirki, Mats Nybondas, Mikko Parjanne,
Jyrki Pekkala ja Risto Suviala.

MUUT KOKOUKSET

JA TAPAHTUIVIAT

Jdsenkokoukset
Ensimmainen yhmaarainen jasenkokous pidettiin 30. 1. 1997 Hotelli SAs-Radissonissa.
Esitelman Muutoksista ja tyoelamaste piti
henkildstdpaelhkkd Matti Kostet Enso Oy:ste.
Kokous muutti hallituksen esityksestd sii?int6je siten, etta erovuorossa olevaa hallituksen jasente ei voida heti valita uudelleen, mikti
henkil6 on ollut hallituksen jasenene pitempaan kuin puolitoista motta. Muutos jarkeisti
seantdja siten, etta kesken toimikautensa
eronneen jesenen tilalle valitun uuden jasenen ei tarvinnut heti erota edellisen juisenen
tolmikauden paat)'ttye. Toinen ylimaareinen
jiisenkokous pidettiin 18.9.1997 Hotelli SASRadissonissa. EsitelmAn osakeyhtidlain muutoksesta piti toimitusjohtaja Risto Suviala
Eriipiiivii Oy:stii.

Vuoden luottomies
Luottopeivet jarjestettiin 1.-3. 10. 1997 m/s
Silja Serenadella. Hallituksen tekeman periaatepiieittiksen \,'uoksi rrr.oden luottomiesta ei
talle kertaa valittu.
Iltamat
Iltamat jarjestettiin 20.3. 1998 Paapostitalossa.
JASENLEHTI
Yhdistyksen jesenlehti Luottolinkki
vuoden aikana neue kerraa.

ilmestyi

TOIMIKTJNTIEN TOIMINTAKERTOMUKSET
VUODELTA 1997
Luottoalan

Neuvottelukunta

Luottoalan neuvottelukunta kokoontui kerran tammikuussa keskustelemaan henkil6rekisterilain muutoksista ja yhdistyksen kannanotoista siihen. Hallitus jarjesti hallituksen ja luottoalan neuvottelukunnan keskuudessa tutkimuksen neuvottelukunnan lakkauttamisen tai muiden muutosten tarpeellisuudesta. Tulos osoitti, ettei muutoksiin ole

svFa.

Lskitoimikunta
Vuoden aikana toteutui useita lainsiiridiintd-

hankkeita, joitten valmistelussa toimikunta
on ollut mukana. Yksitylshenkildiden velkaja{'estelysta annettua lakia muutettiln L2.
I 997 lukien. VelkajArjestelyl'n peiaisyn edellytyksia tiukennettiin tuntuvasti ja myds esteite ja rauettamisperusteita selvennettiin.
Velkajiirj estelyasiat tuomioistuimista viihenivatkin puoleen verrattuna vuoteen 1996.
Ulosottolakia muutettiin ensin 15.3. 1997, joiloin ulosottomiehen alueellista toimivaltaa
laajennettiin ja luotiin mittava tiedonsaantijiirjestelmii sekii siwrllisilta etta julkisten viranomalsten rekistereista. 15.5. 1997 tuli voimaan ulosottolain muutos, jolla laajennettiin
velallisen erottamisolkeutta ja mahdollistettiin
vapaakuukausien mydntaminen palkan- ja
eldkkeen u losm ittau ksi ssa
Mittava osakeyhtiolain uudistus tuli voimaan 1.9.1997. Laki oikeudenkaynnista rikosasioissa ulotti alioikeusuudistuksen koskemaan I . 10. 1997 lukien myds rikosjuttuja.
Asianomistajan asema helpottui monella tavalla.
Henkildtietotoimikunta jatti mietintdnsa
16.5.f997. Siihen sisaltly ehdotus laiksi yksityislyden suojasta henkilotietojen kiisittelyssA. Toimikunta valmisteli yhdistyksen lausunnon mietinndksi.
Ryhmeikannetydryhmii II antoi mietintijnse kesakuussa. Toimikunta oli edustanut
kasitysta, ettei ryhmakanteelle juurikaan jeiei
kiiy'ttoalaa maksukyvyttdmyys- ja tietosuojaasioissa. Esityksen asiaryhmien miiarittelyssa paadyttiin samalle kannalle.
Oikeusministerid asetti 16.4.1997 riita- ja
hakemusasioiden sekd velkajarjestel)'n horisontaaliryhmet, joiden teht?iviiksi annettiin informoida ministeri6n johtoa havaitsemistaan
ongelmista ja kehittemistarpeista. Toimikunnan puheenjohtaja varatuomarl Timo Meki
osallistui jesenenA kummankin ryhmiin tyohon; mietinndt luovutettiin marraskuussa.
Toimikunnan puheenjohtaja oli I 3.3. 1997
kuultavana eduskunnan lakivaliokunnassa
saatavien perintea koskevassa lakihankkeessa, joka on kohdannut parlamentissa
helikopterinomaisia turbulensseja ja oli vuoden lopulla edelleen selkiint)"rnet6n.
Puheenjohtaja osallistui perintAalan edustajana myds Ulosotto 2000 -toimikunnan yli
2O kokoukseen. Mietintd valmistui alkuvuodesta 1998.
Lakitoimikunta
kousta.

piti \,'uoden aikana neljii koI
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Sopimus
taloudesta
ja rahasta
Teksti: Margit Ansamaa
Kuvat: Hanna Nurmi
Rauno Niinimiiki

Olemme Valtioaara'inministeriiin
EMU projektin
projektipiiiillikiin
Rauno Niiinimiien
kanssa
keskustelleet
o,iheesta Suomen kansallinen
siirtgmiisuunnitelma
euron kiigttiiiinottamiseksi.
ja piiiitiis
Aihe on laoja sekii ajankohtainen
Suomen muko;na olosta ensimmcii.,sessri
acrilaeess<r tehdiiiin heti kuluaon keaiiiin
toukokuun clussa.
Kysyesseni miten kdr.s rrlrlis et
joutuuat tekemisiin euron
k(j,nssd siirfiJmdkaudella Ral[no Niinimiikl totesl ette siirtymdkauden aikana on hieman epeselvaa misse maerin
euromeereista palvelutarjontaa tulee kansalaisten saataville. "Ainakin ne kansalaiset
jotka kayttavet pijrssie reittine
sUoittaessaan rahoja osakkeisiin tai joukkovelkakirjalainoihin )Tn.joutuvat tekemisiin
euron kanssa". P<irssikauppa
ja arvopaperlmarkkinathan
stirtyvat keyttamean euroa jo
vuoden 1999 alusta. Pohdittaessa miten muuten jouduttaisiin tekemisiin euron kanssa Rauno Niinimekl kertoi etta
voitalsiin kuvitella kun raha ja
piidomamarkkinat tulevat Euroopan Iaajuisiksi niin ulko26

mailta voi tulla sUoitusrahasto-osuuksien tarjontaa vaikkapa suoraan postim]rynnin
tapaisest jne. Suuri kys].rnysmerkki on myds se. missa
maarin eri turistikeskukset ja
tamentapaiset ryhtyvat keyttemaan euroa ikeenkuin kilpailutekijdine. Voi hyvinkin oIla ette joissakin lomakohteissa esiintJry euromaerelsie hintoja jne.

IT,IAKSWJILINEET
Suomessa ja muissa euroalueen maissa eurosetelit ja
kolikot lasketaan liikkeeseen
vasta vuoden 2OO2alusta. Siite lehtien ne ovat lallisia maksuvalineite ja josta alkaen euro on myds ainoa sopimusrahana kiiltettiivii rahavkslkko.

Onhan euro ennen sitiikin eli
siirtymakaudella laillinen
maksuveune mutta vain tilirahana. Siirtymaaika on siten
kolmen r,rroden pituinen alkaen vuodesta 1999, jona aikana yritysten siirqminen euron
kelttdiinottamiseen tapahtuu
siine aikataulussa kun kukln
haluaa.
Kansalliset rahayksikiit,
siis rahanvaihtoperiodin aikana, ovat laillisia maksuvelfreita korkeintaan kuusi kuukautta toisin sarloerj 1,7.2OO2
asti, Tana alkana on rinnan
keiytiissii sekd. euro ette markansetelit, mutta tata aikajaksoa voidaan kylla lyhentiiii
kansallisella lainsiiiidiinntillA
jos niin halutaan. Rauno Niinimaki tesmensi, ette sen jZilkeen kun markka on lopullisesti lakannut olemasta laillinen maksuvd.line niin Suomen

Pankki lunastaa ne kymmenen vuoden aikana. Eii markka ei kuitenkaan muutu arvottomaksi 7.7 .2OO2 jiilkeenk?iiin. Tiimii aikahan on ollut
Jo aikaisemminkin kaytdssa
rutiininomaisesti niiden seteleiden osalta joita on tzihen
mennesse uudistettu ja se on
kyllii todettu riittavaksi ajaksl lunastukselle.
Iuuntokerroin.
mikii se on?
-Muuntokerroin ilmaisee
Suomen markan ja euron vdlisen
auhteen. Se meAritellaen
l. l. 1999 jolloin Suomen
markka kiinnitetaan peruuttamattomasti euroon. Muuntokerroin ilmaistaan kuuden
merkitseven numeron tarkkuude11a. Siine on yksi luku
Ja pilkku seka viisi desimaalia
€li siita muodostuu kuusi
merkitsevea numeroa. Kun
Jaetaan markkasumma kertoimella niin saadaan eurosumma ja kun sila kerrotaan
eurosumma niin saadaan
markkasumma".

KORKONOTEERAUS

kauden markkinakoron perusteella. Tessa otettaisiin l2
kuukauden markkinako-ron
keskiarvo kolmen kuukauden
periodilta ja sen perusteella
mziari te I teis iin peruskorko
seuraavaksi kuudeksi kuukaudeksi, eli kaksi kertaa \,'uodessa suoritettaisiin laskenta.
Perusajatukse-na on ettd.vuoden vaihteen yli peruskorko
jatkuisi tallii tasolla ensimmaisen kuuden kuukauden
ajan ja siten ensimmainen tarkistus olisi kesiikuun lopussa 1999. Ndisszikorko-olosuhteissa se nayttaisi tasoltaan
pysyven suurin piirtein ennallaan koska 12 kuukauden
heliborkorko ja peruskorko
ovat lzihella toisiaan. Olennaista muutosta korkotasoon
ei neilla niikymln tule olemaan".

EURON
VAIKUTUKSET
IIANSALAISILLE
Kiinnostavaa on mycis onko
eurolla joitakin muita vaikutuksia yksityisille henkiloille
maksettaviin palkkoihin, ty6elAkkeisiin tai sosiaaliturvaan
kuin rahayksikdn muutos.
Tahiin Niinimiiki totesi, etta ei
tule olemaanmuita vaikutuksia sillii kaikki tulotja sosiaaliturvaetuudet tulevat pysymd.dn ennallaan ja nykyisen
Iainsaadanndn puitteissa. Ainoa muutos tulee olemaan se
kun ne muuntokertoimella
muutetaan euromaiiriiiseksi
eli keiytrinndssii siirrFean vain
uusiin numeroihin.

Kun peruskorosta
luoautz.a,n. niin mitii sen tilalle
tulee? "Peruskoron osalta on
pankkivaltuusto paettain]4 siitii. Pankkivaltuuston asemahan muuttuu tdssii Euroopan
kesk us pa n k kij erjestelmasse
sille tavalla, ette Suomen
Pankkl ei voi enaa tallaisia
kansallisia korkoja noteerata.
Silloin tilalle taytyy ottaa jokin vaihtoehto koska muussa
tapauksessa joudurtaisiin
melko suureen tytih6n, sillii
MWTETAANKO
peruskorko esiintyy melko
monessa laissa ja site kayteSOPIMUKSET?
tiiiin viitekorkona useassa paiMitii oaikutuksia
sitten
kassa eli helpointa on ottaa
euroasetuksilla ja siirtgmisille jokin jatko. Valtiovarainsellii euroon on konsallista
ministeridn virkamiesten piir ahog k s ik k ii ii k iig ttiitt iilr
risse on ajatuksena ettajatko
sopimuksiin ja miten sopijossa
olisi sellainen
peruskormusten sisciltd muuttuisi.
ko laskettaisiin aina 12 kuuj o uduttais iink o uus imo.o;n

oikeud.ellise t osiakirj ot
jne.? Vastauksena kysymykseeni oii, ettii tultaessa
\,'uoteen 2OO2niln siita eteenpein kaikki markkaviittaukset
tulkitaan automaattisesti euromaareisiksi eli muutostarvetta ei ole esim. laina- tai
vuokrasopimuksiin eika yhticijiirjestykslin tms. Tame on
hy'vin selkeii ja kattava saentci koko euroa koskevassa
lainsaadanndssa. Tahen onkin kiinnitetly hyvin paljon
huomiota ettei mitaan katkosta sopimuksissa tulisi.
Siirtyma kauden aikana markkasopimukset peesaentdisesti
tulkitaan markoiksi ja eurosopimukset euroiksi. Molemmathan ovat laillisia rahayksikkiija. On p)'ritty myos siihen ettei sopimusosapuolille
tule ylimeareistii tydtii ja kustannuksia euroon siirtjrmises-

ta.

RAHAN ARVO,
MUUTTUUKOSE?
Yksi koko euroha{oituksen eli
ldhentymiskauden perusideana on ollut se etta saataisiin
vakautta Euroopan rahaoloihin koska varsinkin pienie valuuttoja on vaivannut spekulaatioille alttiiksi joutuminen
ja silloin on ollut korkeita korkoja ja melkoisia kurssivaihteluja, jotka ovat monin tavoin
olleet hankalia yritysten kannalta. Eurorahan perusideana
on saada rahan taakse suurempi ja vakaampi talousalue
seka pyritaen arvoltaan siseisesti ja ulkoisesti vakaaseen
rahayksikkijOn. Ilmeisesri siihen ollaan peasemiissA koska
kaikki potentiaaliset mukaan
tulevat maat ovat saavu .aneet h]'vin alhaisen inflaatiovauhdin jo ennen kuin ollaan
siirtymfikaudella ja se piteisi
tietenkin my6s sAilyttiiA. Inflaatiovauhti lienee n1't alle 2%
joka on historiallisesti aikamoinen saavutus ja se on
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myds koko euroalueella yhta
vakaa. Mita sitten tulee rahan
ulkoiseen vakauteen suhteessa dollariin ja jeniin niin se
j ohtuu tavallaan samasta
syysta eli jos on riittava hintavakaus valuutan perusalueella niin se heijastuu koko
sen arvoon.

Ka nsallinen lo"insdcidcintii tuIee muuttumdan kolmonteen
uaihee seen mentci.essci.Rauno
Niinimaki kertoi, etta muutamia muutoksia todella tulee
sekii julkis-ettii yksityisoikeudelliselle puolelle. "Julkisoikeudellisella on tarkein hallitusmuodon 72 S jossa lukee
ette Suomen rahayksikk<i on
markka. Perustuslakivaliokunnan mukaan lakimuutos
toteutettaisiin suuren perustuslakiuudistuksen yhteydessfi tullen voimaan vuonna
2OOO.MuuLoksia tulee myris
Suomen Pankkia koskevaan
lakiin sillA tavalla ettd Suomen
Pankki soveltuisi tiihiin Euroopan keskuspankkijerj estelmaen ja lisiiksi tarvitaan
tietysti rahalakimuutos. Lakeja ei kuitenkaan muuteta sen
takia etta laissa lukee markka. koska tdmii euroasetuspitaa huolen silte etta markkaviittaukset lainsaadanndsse
luetaan euroviittauksiksi. Taman jalkeen tarkein asia on
tehdii osakeyhtidlakiin saanndkset, jotka mahdollistavat
euron keyttddnoton yhtidjarjestyksisse ja osakepeeoman
ilmoittamisessa heti siirrymakauden alusta lukien. Nykyisen tulkinnan mukaan olemassaoleva lainseedentd ei
sita sallisi mutta korjaus tehiin tulee olemaan h]'vin pieni. Lahtdkohta on, ettei yrityksia koskeva normisto muuttuisi eli osakeyhtidlaki ja kirjanpitolaki pysyvet ennallaan
ja kaikki muutokset joita tarvitaan auttaislvat )'rityksie te-
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kemiiiin euromuutokset joustavasti. Osakeyhtitilaktln tulee
pykala joka helpottaa tasalukuihin peesemista osakepeaomassa, muutettaessa se
euromaareiseksi. Harkinnassa ja valmistelussa on, etta
myos osakkeen nimellisarvosta voitaisiin luopua kokonaan jos halutaan. Ndmii
muutokset olisivat suurimmat
ja lisiiksi joitain pienia asioita. joita joudutaan muuttamaan mutta ne eivdt ole kovin merkityksellisie. Lainseedannon muutostarpeet ovatkin pienemmdt kuin mihln 01tiin varauduttu. Tarkoituksena on saattaa euroasetus ja
kansallinen lainseedantd vastaamaan toisiaan".
Entii aruonlisaverotus,
tuleeko se muuttumrrlrrn
to,i
ghtenAistgmiicin?'
Arvonliseverotus ei tule muuttumaan
ainakaan eurorahan vuoksi
vaan se on oma prosessinsa.
Yhdenmukaistamistoimenpiteita ei sen vuoksi tule. On sitten kokonaan eri asia ette integraatio ja yhteismarkkinoiden s]'venteminen asteittain
'hartuo mukanaan joitain
monisointi' paineita. Se on
kuitenkin rahauudistuksesta
riippumaton tapahtuma" totesi Rauno Niinimaki.
YrttAs toimint(l,a'n kuuluD at asi at kuten kirjanpito, tilinpddtiis
ja ualuuLLakurssten Dottol- jo
toppiot oDot asiaitd, joihin tuIee siirtAmdkautenq kiinnittcici
huomioto. Mitii tuli"sl huomioido ja milloin? "Perusajatuksena on etteivat lait muutu. Oikeusministerid ja Kirjanpitolautakunta ovat tulleet
siihen tulokseen, ette kirjanpito ja yhtidjerjestys sekii tilinpiiiitos ovat toisistaan riippumattomia asioita. Jokaista
naista voidaan tarkastella erillisina asioina. Kirjanpito voidaan haluttaessa aloittaa euroissa 1. 1.1999 joten tilinpee-

tdskin kannattaa luonnollisesti laatia euroissa. Jos kirjanpito on kuitenkin markoissa,
niin tilinpaat6s voidaan silti
laatia euroissa. Eli markoissa
tehty kirjanpito ei rajoita tilinpiiiit6ksen rahayksikkije. Lisaksi kirjanpito voidaan osil tain laatia euroissa ja markoissa. Yhtidjerl'estyksesse ilmaistu osakepeaoma voi olla
joko markoissa tai euroissa,
riippumatta kirjanpidon tai tihnpaatdksen rahayksikiista".
Siirtymiseste on haluttu tehda sellalnen. etta euroasia on
mahdollisimman joustavaa
yrityksille. Kaytetty rahayksikk6 on kuitenkin luonnollisesti aina ilmoitettava. Kun
euroalue muodost-etaan ja
kaikkien euroalueen valuutat
kiinnitetaen peruuttamattomasti euroon niin silloin tiedetaen varmasti mitke ovat
rahoihin, rahamaaraisiin velkoihin ja saataviin liittyviit
tappiot ja voitot. Ne taytyy
tunnustaa heti seuraavassa tili npaatdksessa.ainakin tappioiden osalta. Jos tilikau si
peettyy teman \rroden viimeinen paiva niin silloin kiinnityskurssitasolla tziytyy kurssata voitotja tappiotja ne teytJry tunnustaa Vuodelta 1998.
Joitakin poikkeuksia kyll?i ItiytlT/ esim. tappiot on tunnustettava heti mutta voittoi en
kirjauksissa on jaksotusmahdollisuuksia.

Osokep acioman mricirtin muut llminen nrin osakeuhlictssci
kutn asunto -osakeghti')ssd LuIeuat muuLoksen kohLeeksi.
Mitii muutokset koskeuat ja
miten ne toteutuisia@t?
"LAhrokohra on etrei vailrtematta tarvitse muuttaa osakepaeomaa. Jos osakkeilla ei
kiiydei kauppaa. ei osakepziriomaa kannata muuttaa koska yh tiiijarjeslyk sen mukainen osakepiiiioma vuoden
2OO2 alusta muuntokertoimen ar,rrlla tulkitaan joka tapauksessa euroissa. Asuntoosakeyhtioiden osalta ei ole
jerkevae muutraa osakepaeomaa mutta ptirssinoreerattujen yhtididen varmastikin
kannattaa muuttaa osakepeeomansa euromeeraiseksi
jo imago syistekin. Todenniikoisesrinema yhtidt muurlavat tilinpaatdksensd ja koko
in formaarionsa euromadreiseksi". Niinimaki jatkoi viela
etlii porssinoteeratru ihin yhti<iihin kohdistuva kiinnostus
on koko Euroopassa olevan
sUoitrajakunnanlaajuinenja
todennekdisesti usear J,Titykset tulevatkin siirtymAan jo
moden 1999 alusta euroon,
ainakin monikansalliset yritykset ottavat euron pddvaluutakseen.
M u u t e n h a n o s a k e y ht i d l a i n I . 9 . 1 9 97 m u u t o k s e n
kautta tullut pitka siirt)rynaaik a m a h d o l l i s t a a o s a k e o ee -

oman muuttamisen suoraan
euroissa eikd markkamuutosta vieia tena vuonna edes
kannata tehdii, koska molernmat muutokset voidaan jatkossa tehda samanalkaisesti.

LUOTTOTOIMINTA
Luottoalolla AritA skitnnitA s lcrtn ja osittain moakaaren
muulokset DaikuttauaLaruioitae s sa astakkoan orltamata
ponttn aruoa. Onko siirtgmisellii oaikutuksia
kgseisiin
asioihin ja miten oqikutukset ilmeneoiit? "Yhteytt:i
rahamuutokseen neila asioilla ei suoranaisesti ole, samat
pantin arvostamisperlaatteet
o v a t s u o s i t e l t a v i ak a y r o s s a
kuten ennenkin" kertoi Rauno Niinimeki. "Haluttaessa
-pitkan
ajatella
mutkan' kautta niin euroopanlaajuinen yhteinen paAomamarkkina, joka
velillisestivaiku ttaa myos yritysten markkina-arvoon, eli
jos teme laajempi mahdollinen
sUoittaja-i ntressijorenkinvaikuttaisi meidtin yritysten arvoa nostavasti niin sille voisi
olla vaikutusta kyseisiin asioihin, joskin jonkin verran
kaukaa haettuna ajatteluna".
Tuleeko sitten siirtgminen
euroon vaikuttamaon
jo
Iuotto -olalla o akiintuneisiin toimintatapoihin
toi
menetelmiin?
Tdhrin Rauno
Niinimiiki vastasi. etta nyt jo
sovellelaan kansallisia tapoja
sekA saannoksiei jotka yhteisen rahan takia kansainviilisty'vat entisestaan, joten voi hyvinkin olla, etta meille tulee
vahitteiskaupan rahoitusmuotoja ulkomailta. Teme on
sellaista aluetta ettei yksityiselta luotonottajalta tarvitse
valttematta tarkistaa luottokelpoisuutta vaan kziytelaan
niin sanottuja kredit scoringsysteemeje.Paineer yhteneiseen kaytentoon siirtymiseksl
kylle lisaenly'viit.Samalla ta-

valla kuin paine lisaantyy
joukkovelkakirj amarkkinoilla
yhteneisiin kaytantoihin ja
siellfi iin tera yhdenmukaista mista jo tehdaan. Samalla tavalla my6s luottoalan yhdenmukaistaminen on jo kelrnnis-

sa.
"Luotonmyontamisen perusteel ovat aika vakioita joten yleiset perusteet luotonannossa eivat tule muuttumaan,
ainut on lainatarjonnan iisiiiintyminen ja monipuolistuminen mika muuttaa luottopolitiikkaa tarkemmaksi ia
laajemmaksi".

LUOTTOKAUPPA
EU-MAISSA
Luottokoupp a EU - maide n ke s ken on jo ngt uilkosta. Minkiilcrisia mahdollisuuksi<r
raholiittoon
kuuluminen
sitte'r (rnt(I(I luoton'oj'1n:o7t-puoIella gritgksille? "Rahaliiton
yksi olenlainen tarkoitus on
vaikuttaa luo to n mytin tam iseen ja rahoituksen ostamiseen. Rahaliittoon kuuluminen tuo yritysten ulottuville
moninkertaisen mearen rahoituslzihteitii, koska ei ole
enad valuu aku rssiriskid.
Erityisluottolaitosten palvelut
olisivat samalla tavalla kaikkien kayrijsse.mu tra vaikeuksia saattaa tulla arvioitaessa
lainanottajan toiminnan riskien maerea ja laatua, koska
esim. Kera tuntee Suomen riskitilanteen huomattavasti paremmin kuin jonkin muun
maan luottolaitos. Piiriseiiintcii,
sesti tullaan varmaan luotottamaan suomalaisia yri tyksie
tiistiikin sj,ysta. Varsinaisten
valuuttaiuottojen ottamistarve
tulee kuitenkin poistumaan,
koska kaikki luotonanro tapahtuu jatkossa euromaareisena". Rauno Niinimeki kertoi, ettei nzie mltAAn syytA
miksi yrityksilla olisi tarvetta
ottaa muita uikoDuolisia va29

luuttaluottoj a tiissA tilanteessa. Tame johtuu siitA, kun eurorahasta tulee yksi kolmesta
suuresta maailmanvaluutasta
ja kun kaikki valmlstelu on
tiihdiinnyt siihen etta eurosta
tulee hyvin vakaa ja alueesta
hyvin alhalnen inflaatioalue.
Se merkitsee myos site etta
eurorahan korko tulee olemaan suhteellisen alhainen.
"Vaikea olisi kuvitella ettii dollarin tai jenin korko menisi
nlin alas ette sen takia kannattaisi ottaa kurssiriskia".
Eurorahan ulkopuoliset valuutat muutetaan aina ensin
eurovaluutan muuntokurssilla eli markalla ei ole enaa
kurssia dollariin ja jeniin eike
muihin ulkopuolisiin valuuttoihin, ainoastaan eurolla on
kurssi. Markka onkin jatkossa eur on ilmenemis muoto.
E}rtai ri-skit? Mitii ne oli.siuat
ja kuinka pianr tunnistettauissa? "Riskiasetelma ei muutu olennaisesti. slT/ta on kuitenkin kiinnittiiii
huomiota
dokumentaation hsaemiseen
ja luottokelpoisuuden tarkistamiseen jo ennen luoton
myiintiimistii".

EKPJ
Maos trichtin sopimus edeIIA t tdd, ettci (Euroopan Keskuspankk|drjestelmctn) EKPJ :n on
aina uao.dirTaDaluntoilleen tciAdet uakuttdeL Mitii tiimi merkitsee ja miten Suomen
Pa;nkki aroioi ja seuro,a o@kuusmateriaalia?
Niinimaen mukaan EKPJ ei oikeastaan anna luottoa kuin pankeille eli keskuspankki pitiiii
huolen pankkien likviditeetistA. Samat luotonannon ehdot ovat pankeille kuin muillekin yrityksille eli pankkikaan
ei saa luottoa omalla nimelleen, vaan sen on asetettava
turvaava vakuus. Vakuusmateriaali on lueteltu EKPJ:n rahapolitiikan mearittelyissa ja
30
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ne on lueteltu listassa, josta
Idytyy vakuuskelpoiset esim.
tunnettujen ja luotettavien
yritysten jou kkovelkakirj at.
osakkeet jne. Suomen Pankki
ei ole viele julkistanut listaa,
mutta se on tekeiua esim. niiste suomalaisista yrityksista.
joiden paperit kelpaavat vakuusmateriaaliksi.

TARGETJAR,IESTELIUA
Rcrhcrlittonj a mok sulti"kentee n
hoidossa keskeistii osaa tulee
naA ttelemddn T arg e t j dd e stel ma. MikA se on? "Se on perustettu peeasiassa rahapolitiikan hoitamista varten. Kun
Euroopan keskuspan k kij rir jestelme on hajautettu eli rahapolitiikan operaatiot suoritetaan paaasiassakansallisissa keskuspankeissa. niin neiden viilille tarvitaan ajantasainen rahaliikennejarjestelme. Target palvelee sita etupeassaja se kasittelee suuria
maksuja. Sen lisaksi sita voidaan keyttaa kyla yksityisten
maksujen velittamiseen mutta rahamaeran teytyy olla silloin huomattavan suuri. Ero,
joka Targetilla on verrattuna
nykyisiin maksujarj estelmiin,
on siine ette Target toimii
bruttoperiaatteella jolla varmistetaan ettei maksu siirry
eteenpain ennenkuin velallisen tilia on veloitettu.Neisse
muissa ja['estelmisse eli nykyisisse nettomaksujiirjestelmisse liikkuu massoittain pienia maksuja. N?iissepeiviin aikana puhelimitse annetaan
maksumearays sekii tehdiiiin

katevarmistus ja pankkien viiliset velat ja saatavatselvitetaan vasta paiviin paatyttya.
Target-jarj estelmasse systeemi on Iuotu aukottomaksi joka
parantaa my6s velkojan asemaa".
Euro n kciALliiiino Llamtnen uatkuttaa Rahoitus tark@stus lditoksen Dah)ottaDilleen (pankit ja uakuuslaitokset) anto.matn mddrdAksiin ja ohjeisiLn.
Ifihin
asloihin
muutokset
kohdistuoo.t jo mitkii oaat
keskeiset muutokset? Nykyinen systeemi ei tule olennaisesti muuttumaan, ehkzi
vain joitain teknisia muutoksia tulee. Valvonta tolmii edelleen samalla tavalla tiesi Niinimeki kertoa.
Rahoihs sektorillo muutoksio
tule e maksuu tilineisiin, auto maatteihin j a Daluutdn aih toon. Mitii muutokset
ouo,t
s iirtg miio:j a.tta? Siirtymaaikana muutoksia maksuvalineisiin ei tule silld eurosetelit
ja kolikot lasketaan liikkeeseen vasta siirtJrmiikauden jAlkeen 1. 1.2002 eli automaatit
antavat ainostaan markkoja
sii rtymakaudella. Lasku nmaksuautomaatteihin tulee
kyllii muutos. sille myds yksityiset kansalaiset siirtyvat
joiltain osin euron kiiyttiijiksl
tilirahana.
"Ainoa uusi asia on valuutanvaihto. Silrtymakauden
ajan erona nykytilanteeseen
olisi leihinnai se. ette valuutanvaihtotilanteessa maksettava
vaihtopalkkio on aikaisemmin
sisiiltiinyt valuutan pitemises-
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Mlyntuohtaja
Dun & Bradstreet Finland Oy

LIIKEINFORITIAATION
MERKITYS
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Varrrroina, entisen Neuvostoliiton aikoina suomalalsilla oli
varsin edullinen rooli suuren
iteisen naapurimme kauppakumppanina. Tema perustui
Suomen geopoliittiseen asemaan sekd siihen liitt)'vaan
suotuisaan KEVSOS-sopimukseen sekd sotakorvausjii4esteb'n aikana s''ntyrreisiin
lii kesuh teisiin. Suuria miljardikauppoja solmittiin liukuhihnalta vastapuolen valtiollisten osto-organisaatioidenja
suomalaisten suuryrltysten
vdlillei. Pienempien yrittajien
osaksijai yleensA alihankkij an
tehtAvAt.
Jarjestelman sorruttua oli
vastassa uudet haasteet. Olemassaolevia Jrrityksie yksityistettiin Venejalla paatehuimaavaa vauhtia ja uusia pienie
yrityksie s]'ratyi kuin sienia sateella. Osto-organisaatiot havisivat suunnitelmatalouden
mydtzija valtiollisilla laitoksilla
ei ollut eniiii rahaa hankintoihin, Suomen vienti Venejale
ja muihin I\ry-malhin romahti. Liikesuhteiden luominen
piti alkaa melkein alusta,
vaikka useat vanhan jzirjestelmen aikaiset johtajat olivatkin
pitaneet varsin hF/in puolensa yksityisttimisaallon aikana,
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Mytts kilpailu kiristyi valittomiisti kun Suomen suosituimmuusasema poistui ja
jouduttlin samalle kentelle
keski-eurooppalaisten j a amerikkalaisten kanssa. Vaikkakin tama oli ongelma vanhoille idankauppiaille. oli se toisaalta mahdollisuus ja haaste lukemattomille suomalaisille PKT -yrittajille, jotka alihankinnan sijasta pystyivet
aloil.tamaanitsenaisenmarkkinoinnin suoraan venalaisille kauppakumppaneille.
Haasteena oli ja on etsia vastaukset seuraaviin, toiminnan
tehokkaan aloituksen kannalta valttamettomiin kysymykslin:
- mitke ovat markkinat ja keitzi ovat kilpailijat?
- miten kiydzimme hyviit yhteistydkumppanit?
- ovatko yhteistydkumppanit
luotettavia eli saammeko rahamme?
Lensimaissa yhteiskunrran ja
liike-el:imein tietoinfrastrukluuri on niin kehit t]'n]t. etta
naiden tietojen hankkiminen
on varsin helppoa. Venejallekin tema on vastoin yleista kasityste mahdollista.

Tullitilastoista apua
yhteistytikumppaneiden
hankkimisessa
Kun viejayritys on oivaltanut
tuotteillaan olevan mahdollisesti kysynt.iii rajan takana,
ja varmistanut, ettii niille on
mahdollista saada viranomaissertifiointl ja mahdollisesti vaadittavat muut luvat,
on aika tutkailla jakelukanavia. Usein impulssi viennin
aloittamiseksi on syntynyt veniiliiisen asiakkaan otettua
yhteyttii ja ilmaistua kiinnostuksensa ryhtye markkinoimaan tuotetta kotimarkkinoillaan, joiksi usein mielletaian koko Venejan Federaatio
seka muut IVY-maat. On kuitenkin vain pieni todennekiiisyys, etti juuri tama yritys
olisi ainut ja paras vaihtoehto. Ammattimainen ote vaatii
systemaattisempaa markkinoiden selvitystydta.
Varsinaisia markkinatutkimuksia on Venajalla hankala
suorittaa maan flrysisen koon
ja huonon infrastruktuurin
vuoksi, mutta ainakin yksi
instanssi toimii tiedon yksityiskohtaisen hankinnan ja
rekisteroinnin kannalta tehokkaasti. nimlttain tulli.
Koska Venajan Federaation tuloista merkittdvzi osa
saadaan veroina, tulleina ja
veroluontoisina maksuina,
kuten Suomessakin, on neiden funktioiden toiminnan tehokkuus elinterkeae. Vaikka
veroja on valtava maera kierretty ja perimette maan puutteellisen sisaisen kontrollin
moksi. maan rajojen valvonta on edelleen varsin tehokas-

ta ja tullin valta ja byrokratia
jaljella, kuten olemme useissa yhteyksissii saaneet Vaalimaan rekkaj onoj en muodossa
todeta. Varsinaista salakuljetusta Lapahtuu merkittavesti peeasiassa etelAisen rajan
yli ja telloin on kysymyksessd
huumeet ja muut vastaavat
artikkelit. joista emme tesse
yhteydessii ole kiinnostuneita.
Tullitilastoissa kiinnostavaa
on, etta niista saatava tieto on
aivan jotain muuta kuin mite
esimerkiksi Suomen viennista ja tuonnista on saatavissa.
Edustamani ]'rityksen Moskovan toimisto jalostaa esimerkiksi raportteja, joista tiet)'n
tullinimikkeen osalta saadaan
selville seuraavat tiedot;
- Tuonnin arvo ja vollymi
kuukausittain tammikuusta
1995 liihtien US dollareina ja
tonneina alueittain; Venaja on
tilastoinnissa jaettu 30 erilliseen talous / tullialueeseen.
Tilaston perusteella voidaan
siis maaritela tullinimikkeen
tarkkuudella kunkin tuotteen
olemassaolevat markkinat
lansimaisille tuotteille koko
Venajiill.i ja talousalueittain.
- Tuonnin arvo ja volyymi
Uettlma haluttuna aj anj aksona tammikuusta 1995 lahtien alkuperiimaittain dollareina ja tonneina.
- Tuonnin arvo ja volyyrni
tu o ntip aiko ittain (Ports of
Entry) dollareina ja tonneina.
- Suurimmat tuojat kokojiirjestyksessii: yrityksen nimi.
osoite, tuonnin arvo ja vollymi doliareina ja tonneina.
- Yllamainittujen maahantuojien ulkomaiset toimittaj at
eh paamiehet.
- Suurimmat ulkomaiset
viejet Venajalle ja heidan vientinsa arvo ja volyymi dollareina ja tonneina.
- Yllemainittujen suurimpien viejien asiakkaat eli maahantuojat Veniijiillii.
Koska tilasto on tullinimikekohtainen, on helppo tode-

ta ette ynaluetellun tiedon perusteella saadaan varsin hyvii kokonaiskuva lansimaisten tuotteiden markkinoista,
markkinaosuuksista, hintatasosta ja suurimmista potentiaalisista asiakkaista. Olosuhteet tuntien tiimiin tiedon
hankkiminen muita kanavia
kayttaen lienee taysin mahdotonta.

Asiakkaiden

maksukyvyn
varmistaminen ja
seuraamlnen
luottotietojen avulla
VeniijAn vientiin sisaltlT/ seka
poliittisia ette taloudellisia riskejii. Emme tietenkddn mahda mitaan poliittisille riskeille,
mutta omiin kauppasuhteisiimme liitty'via taloudellisia
riskeje voimme jo nykyaan
hallita. Aikaisemmin, kun
ennakkomaksu oli itsestaenselvyys. luot totappioriskia ei
ollut. Kun kuitenkin aivan viime !'uonna saksalaiset ja italialaiset yritykset alkoivat
mydntaa maksuaikoja valtiontakausmenettelyn nojalla, joutuvat myos suomalaisFitykset
vastaamaan tahan, jos aikovat seilyttee markkinat. Myds
venala.isen Iainsaadanndn
muuttuminen ennakkomaksujen osalta valuutan laittoman maastaviennin hillitsemiseksi on vaikeuttanut ennakkomaksuperiaatteella tapahtuvaa kaupankayntia. Valtiontakuukeskus mydntaa myds
suomalaisille viejille vientitakuita tietyin perustein, mutta viejAlle jiiii ndissdkin tapauksissa omaa riskia kannettavaksi.
Luottotietoja saadaan nykyiiiin Veniijiilte jo varsi n
kattavasti. Mikiili luottotietoja
ei yritykseste l6ydy, tai yritys
on toimittanut rekisteriin
puutteelliset tiedot, on sylta

ainakin varmistua siite, miksi ]'ritys on haluton antamaan
tietoja itsestaan. Usein tehen
on s1ryna se etta raportin pelatean joutuvan mafian ktisiin, joka sen perusteella pystlf, arvioimaan )'rityksen kyqrr maksaa suojelumaksuja.
Teman vuoksi myds annetut
tiedot ovat joskus todellista
vaatimattomampia. Myos pimeen kateisrahan kaltto vaaristee usein lukuja. Mutta tilanne voi olla my6s se, ette
]'ritys on olemassa vasta paperilla tai kiiyntikortilla, eikii
siila ole mitean lodellista toimintaa. Naisse tapauksissa
on mlyjen tietenkin hlwii olla
asiasta tietoinen. Luottotieto
on siis joskus puutteellisenakin varsin hyddyllinen sekA
liikesuhdetta aloitettaessa ettii
sen kestaessa yh teis tyokumppanin tilanteen ja tiitii
kautta oman riskin seuraamisessa.
Kaupanteko Venejalle alkaa luonteeltaan muistuttaa
yha enemmen traditionaalista lansivientia. Toimitaan yksityis ten yritysten ja ]'rittejien
kanssa, selvitetaan kokonaismarkkinoita, valitaan oma
markkinasegmentti ja yhteistydkumppanit ja seurataan
heidan maksutapaansa ja taloudellista tilannettaan. Tehiin kaikkeen on siis jo saatavissa tietoa peatdksenteon tueksi ja alrrksi; ja mikiili maan
poliittinen ja taloudellinen kehitys jatkuu vakaantuvalla
kurssilla, tulee saatavan tiedon laatu ja meera jatkuvasti
lisaentymaan.
Entista suunnitelmallisempi lahestymistapa markkinoihin on mahdollista, ja hyvin suunniteltuhan on jo puoliksi toteutettu!
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Olet viime aikoina tuntenut itsesi niin ves)meeksija niin vanhaksi. Olisikohan kevdtvdsymystd.
Vai johtuuko kaikki pettymysestesi rakkauden taistelukentille.
N y t k a n n a t t a i s i l e h t e e i k e v e[i hangille kirmailemaan ja bongaamaan rinneravintolaan vasiakkaisen sukupuolen katseita.
Se saa sinut piristymiian ja antaa uutta rvhtid eldmdllesi.

tft

N y t m e n e el u j a a !
Tyijssesi olet teh-nyt
t_/
vaikutuksen taidoillasi
ja huhtikuussa sinulle
S
avautuu mahdollisuus ioka
vie sinut askeleen vliisodin ural1asi. Otat tietenkin tariotun tehteven vastaan, sil1d.sd antaa sinulle haastetta ia vastuuta ia ennenkaikkea paihaimmat piolesi
padsevetsiina esille. Uuden rv6n
mydtd mytls yksityiselamiisi r-auhoittuu ja jokohan olisi aika
suunnitella jotain pys)'vampea.
Teme keviit on oinaille vakiintumisen ja perhesuunnittelun aikaa. Heittaydy keved.n vietavaksi ja anna palaa!

KAKSOSET
Olet paljastanut todellisen kaksosen luonteesi tvtiDaikalla.
Muutat mieltesi kuin iuuliviiri,
vaikkei ole edes isoista asioista
kyse. lyiitoverisi, jotka arvostavat sinua, rupeavat pian muuttamaan kesitystaiin, ellei jamer)'ytta ala l6)tye. Nyt sinulta odotetaan liniakkuutta.

LEIJONA
Ertei vain airjii h t elevasr ai Ieijonasta ole tullut kiltti sylikissa.
Kaverisi ovat ihmeissaan kun sinua ei enee miUaen saa saunailtoihin eika muihin rientoihin.
Valkka oletkin tulisesti rakastunut, ei ole suoravaa elde vain hdnelle. Jokainen tarvitsee omaa
aikaa. mytjs rakastettusija sind.

HAnKIi

Kevet antaa sinulle ylettavasti
voimia, ja jaksat energiallasi
piristfltee multakin lTnDer lasi.
Suoslosi on katossa.-ia Sinua oll a a n v m p D e e m i i s s e 'i o k a i s e e n
matrd6lliseen projek ti"in. Murra
hei, ioskus pited sanoa mvtis EI.
Vaik-ka oletkin hyve. joirain asioita voidaan Dvdritted ilman sinuakin.
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vain tuskaasi. Olet antanut io ties
miten monta mahdollisuutta,
mutta mikeen ei muutu; aasi on
aasi vaikka korvista veteisit. Tiedat ky a mite tahdot, ja kenet
tahdot. LaDi elamen kestevdrakkaus- ia tbveruussuhde on srnun, liunhan vain poimit pois
kuin kvDsen omenan. H:in odotraa ynreyoenoTtoasl.Ata nln enaa
kulje onnesi P.S. Hen pitee roseviiniste.

RAPU

Nyt on aika antaa herkiin puolesi nousta esille. On aika nauttia
taiteista. iuosta kulttuuririennosta tois-een. ia kokea asiorra
kaikilla aisteilla-nauttien. Erityrsesti eres taidenavttelv saa sinut
lumoihinsa. ia sinuri on aivan
pakko keyda-se lepi useamman
kerran. Anna menne vaan, ei siind ole mitedn pahaa ios viele
pystlf/ elaytymehn taysitta.

NEITSYT

Nyt kaivataan suunnitelmallisuutta niin tyij- kuin yksityiseliimaan. Sauhuat ihan liikaa ilman
selkeee pedmaarae. Vaikka se
tuntuu hiukan laDselliselta.niin
sinun on pakko-alkaa asettaa
vettavoitteita -odottaa
ia tavoitteita. Usko
pois, palkinto
kesan kjmnyksellii.

VAAKA
Olet tehnyt hyvda tyijtdja uurastanut atrkerasti. Vaikka uurastuksesi ei tuottanutkaan toivomaasi tulosta, niin dlaivailrl epatoivoon. Sinun Donnistelusi on
huomattu ia niita arvostetaan
suuresti. Tena kevaana sinun
olisi aika antaa enemmen aikaa
itsellesi ja loma hywiisseiseurassa auttaisi panemaan elamasi
jdrj estykseen. Tsemppiii!

vEstMlEs
Juupas-eipas-leikki kotona ottaa
niin sanotusti "Diahen". Juttu ei
toimi, ja pitkittimalle site liseat

SKORPIONI
Taidat olla taas rakastunut! Uusi
mielenkiintosi kohde ei taida kuitenkaan olla aivan vaDaa sitoumuksista. Nvt kannattaisi Dainaa
jarrut pohjaan ja miettu lialuatko kiivellii heikoilla jiiilki ja upota
hyiseen veteen vai jatkatko metsestyste kuivalla maalla - etsien
vapaata riistaa. Sinua odottaa
onni lehemDana kuin aavistatkaanja se v6i olla vain yhden puhelinsoiton pedsse! Nyt tartu luuriin ja soita sille vapaalle ihmise1le.ioka on sinusta kiinnostunut. Han tulee ylliittiimtiiin sinut
Dositiivisesti.

KATAT
Olet taysin hurmannut ereiin
vaalean ihmisen. Hen voisi tanssia kanssasi taivaisiin asti. Ai
niin, sinehdn olet varattu. No, ei
sen tarvitse siihen kaatua, tanssiahan voi aina ia toisesta Ditde
silti. KristalliDall6 niivttiiei ett'ii tulette keviiiilld yllattahaan kaitki
Amerikkalaisella tanssilla. Askeleet hanskaan ia rulossa on tosi
hauskaa aikaa.

KAURIS
Olet saestenyt sentillisesu rahaa
tiettya tarkoitusta varten. Nyt
kun olisi aika toteuttaa unelma.
eparoit. HERAA PAHVI!. Nvt on
aika satsata hyviiiin oloon. kylii
se seuraava lama on taas oven
takana, ia silloin kitsastelusi on
hy'veksyitavempea.
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JOUSIMIES

olNAs ?/-/;

Nyt
meneeluiaa!
'Ilosstisi
olet tehnyt

t

KAKSOSET
Olet paljastanut todellisen kaksosen luonteesi tviipaikalla.
Muutat mieltesi kuin iuuliviiri,
vaikkei ole edes isoista asioista
kyse.'Iltitoverisi. jotka arvostavat sinua. rupeavat pian muuttamaan kasitystean. ellei idmer]'lrtta ala lijltya. Nyt sinulta odotetaan liniakkuutta.

TEIJONA
Ettei vain arjahtelevesta leuonasta ole tuliut kiltti svlikissa.
Kaverisi ovat ihmeissaan kun srnua ei enaa milaan saa saunailtoihin eike muihin rientoihrn.
Vaikka oletkin tulisesti rakastunut, ei ole suotavaa elaidvain hanelle. Jokainen tarvitsee omaa
aikaa. myiis rakastet"tusija sina.

HARKA
Kevet antaa sinulle ylliittevasti
voimia, ja jaksar energiallasi
pirisrvttee muitakin vmperillesi.
Suosiosi on katossa.-ia3inua oll a a n y m p p d e m a s s d -i o k a i s e e n
mahdblliseen proiektiin. Mutta
hei. ioskus pit:i-as-anoamvds EI.
Vaikia oleti<in hwa, ioita-in asioita voidaan pviihttea ilman srnuakin.
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Olet !'iime aikoina tuntenut itsesi niin ves]meeksi ja niin vanhaksi. O\isikohan kevatvasvmvsta.
Vai johtuuko kaikki pettjznysestasi rakkauden taistelukentilla.
Nyt kannattaisi lehtee kevelhangille kirmailemaan ja bongaamaan rinnerat'intolaan vast=akkaisen sukuDuolen katseita.
Se saa sinut piristvmadn ia antaa uutta ryhtia eldmeittesi.

4fu
t

vaikutuksen taidoillasi
ja huhtikuussa sinulle
S
avautuu mahdollisuus ioka
vie sinut askeleen vldsp?in ural1asi. Otat tietenkiri tariotun tehtiiviin vasraan, silld se antaa sinulle haastetta ia vastuuta ia ennenkaikkea paihaimmat plolesi
peasevetsiina esille. Uuden tydn
myota myds yksityiselamasi rauhoittuu ia iokohan olisi aika
suunnitella iotain DvswemDda.
Tamd kevet on oinailie"vatiihrumisen ja perhesuunnittelun aikaa. Heitteydy kevaen vieteveksija anna palaa!

vain tuskaasi. Olet antanut io ties
miten monta mahdollisuutta,
mutta mikean ei muutu; aasi on
aasi vaikka korvista veteisit. Tiedet kylle mitii tahdot, ja kenet
Iahdot. LaDi eldmen kesldve rakkaus- ia ioveruussuhde on sinun. Kunnan varn pormlt pols
kuin kvDsen omenan. Han odottaa yhi*denottoasi. Ala nyr endd
kulje onnesi P.S. Han pitiiii roseviiniste.

RAPU

Nyt on aika antaa herkan puolesi nousta esille. On aika nauttia
taiteista, iuosta kulttuuririennosta toiseen. ia kokea asior[a
kaikilla aisteilla nauttien. Erityisesti eras taideniiyttely saa sinur
lumoihinsa, ia sinun on aivan
pakko kevde-se ldpi useamman
irerran. Airna meruid vaan. ei stina ole mitaan pahaa ios viela
pystyy eleytymdan taysiue.

NEITSYT

Nyt kaivataan suunnitelmallisuutta niin tvd- kuin vksitviselemeen. Sauh;at ihan l-iikaailman
selkeee paemaertia. Vaikka se
tuntuu hiukan laDselliselta. niin
sinun on pakko alkaa asettaa
viilitavoitteita ia tavoitteita. Usko
pois, palkinto odottaa kesen kyrrnvkselld.

VAAKA
Olet tehnyr hwea tvdte ia uurastanut ahkerdsti. Vaikk"a uurastuksesi ei tuottanutkaan toivomaasi tulosta. niin ald vai!.u epdtoivoon. Sinun Donnistelusi orr
huomattu ja niita arvostetaan
suuresti. Td.ne kevaena sinun
olisi aika antaa enemmen aikaa
itsellesi ja loma hyvdssd seurassa auttaisi panemaan elemasi
jdrjestykseen. Tsemppi?i!

VESIMIES
Juupas-eipds-leikki kotona ottaa
niin sanotusti "piehen". Juttu ei
toimi, ja pitkittamale site Useet

SKORPIONI
Taidat olla taas rakastunur! Uusi
mielenkiintosi kohde ei taida kuitenkaan olla aivan vaDaa sitoumuksista. NW kannattaisi Dainaa
jarrut pohja;n ja miettia lialuarko kevelle heikoilla ia laiaupota
hyiseen veteen vai j-atlaiko inetsesfustd kuivalla maalla - etsien
vapdata riistaa. Sinua odottaa
onni ldhempena kuin aavistatkaan ia se voi olla vain vhden Duhelindoiton peassii! Nyt tartu liruriin ja soita sille vapaalle ihmiselle, ioka on sinusta kiinnostunut. Hen tulee yllaittamaan sinut
Dositiivisesti.

KATAT
Olet teysin hurmannut eraan
vaalean ihmisen. Han voisi tanssia kanssasi taivaisiin asti. Ai
niin, sinahan olet varattu. No. ei
sen tarvitse siihen kaatua, tanssia}an voi aina ia toisesta pitee
silti. Krjstallipallo nevttrie etfaitulette keviidllA yletteineen kaikki
Amerikkalaisella tanssilla. AsKeleel hanskaan ia rulossa on losi
hauskaa aikaal

KAURIS
Olet saastenyt santillisesti rahaa
tiettye tarkoitusta varten. Nyt
kun olisi aika.toreut|"aaunelma,
eperdit. HDRAA PAH\II!. Nyt on
aika satsata h5rve?inoloon. kylld
se seuraava lama on taas oven
takana, ia silloin kitsastelusi on
hyvdksyitiivampae.

Reippaat
latinorytmit
sohtat koruisscni.
glrnp iiritliini
hik o ile e
kolnisenkgmmentii
eri
ikiiistii
naista jo miestii
jame
kaikki poljemme
kunto pg ii r illii mus iikin
tc,lr.dittrrmina
eteenp iiin.
Spinning -tunti on uasta
oluillaa:n ja olemme
p iiiittiine et s eht itii tiis tii
tunnin
mittaisesta
riiiikis tii eliia inii.
Vilkaisen seinalla olevaanpeillin: vatsa on tiukkana ja olkapiiiit alhaalla. Sykkeeni on
rasvanpolttotasolla. Naapu ri
tarkistaa sykemittarista oman
sydiimensii sykkeen. Edessti
polkeva ohjaaja ilmoittaa alamakea riittavan viele minuutin verran. jonka aikaa jokainen polkee reippaasti eteenpain. Lihakset on saatava
laimpimiksi ennen varsinaista
urakkaa.
Musiikki vaihtuu tahdiltaan hitaammaksi. "Edessa on
kahdeksan minuutin pituinen
ylamaki. Ajetaan seisaaltaan
ja laitetaan vastus tasolle raskas." Nousen polkemaan jalkojeni varassa ja kierr2in edessdni olevasta ruuvista lisaa
vastusta pyoreeini. Minulla on
ollut rankka peiva loissa ja
muutenkin olo tuntuu nuutuneelta. T:inaan taso raskas on
varmasti vehemmen vastusta
kuin jonain toisena peivene.
En kuitenkaan valita siita, sille paetan itse kuinka pauon
vastusta haluan. Spinning on
ryhm?issii tapahtuva yksilosuoritus, jossa kukaan ei voi
vaikuttaa toisen suorituksecrr
- paitsi innostamalla yrittemiiiin parhaansa tai jopa ylittiimiiiin itsensa.
Poljemme ohjaajan kiiskyjen mukaan vuoroin niin, ette
reiden etuosat saaval maksi-

Spinnaten
kohti

kevette

mikuormituksen. !'uoroin takapuoli pltkalle takana vatsalihaksia jannittaen. Loppua
kohti meki tuleejyrkemmziksi.
Ohjaaja kiiskee kiertdmdiin
vastuksen tasolle erittain raskas. Tahti hidastuu entisestdiin. Istumme viilillii satulalle
j a v a l i l l e p o l j e m m e s e i s a al taan. "Y-16s- alas - yl6s - alas!
Huippu niikyy jo. enaieviimeisel parikymmenla metrie ja
sitten tulee alamiiki. "
Alamaessa vastus vapautetaan kokonaan ja minuutin
verran poljetaan nopeasti musiikin tahdissa rullaten. Jokaisen ylamaen tai spurtin (poljetaan taysille eteenpain - kyse
on elemasta ja kuolemasta!)
jAlkeen palaudutaan polkemalla ilman vaslus ta. Na.in
saadaan hengitys tasaantum a a n j a l i h a k s e t p a l au t u maan seuraavaakoetusta varten. Alameessejuodaan myos
kulaus vettA mukana olevasta pullosta. Spi n n i ng-runnilla poltetaan paljon kaloreitaja
nestehukka on valtava. Suurimmat hikivirrat kerataan
mukana olevaan pyyhkeeseen.
Monet kysy'vatminulta mitii jiirkeA on menn2i polkemaan fillarilla kuntosalille sehdn on tylsea ja typeraa.
kun ulkonakin voi pydraille.
Kes:illei py6re en tydmatkat
mennen tullen eika mieleenikiitin tulisi menne ajamaan
kuntopydrea salille. Syksyn
viimoissa, talven pakkasissa
ja keviizinliukkailla ei tyomatkapydreily kuitenkaan ole
m i e l e k a s t a .S i l l o i n s p i n n i n g
tarjoaa vaihtoehdon pydreile

lampimasti. Se on mycis vaihtoehto aerobicilllle, jos el halua tehdii monimutkaisia liikesarjoja. Spinnaamalla saa
pudoiettua liikakiloja melkein
huomaamatta, kunhan varn
muistaa kziydeitunneilla seenndllisesti. Aerobisena liikuntalajina se parantaa hapenottokykyA ja sopii esimerkiksi
mainiosti kuntosaliharjoittelun vastapainoksi.
Spinnning sopii kaiken
ikaisille ja kaiken kuntoisille,
koska jokainen saatee itse
pydrainsevastuksenja maaraa
nziin kuinka raskaaksi tunti
muodostuu. Spinnlng-tuntej a
on erilaisia: rasvanpolttotunteja, teho- ja tekniikka -tunteja. miiki / intervalli -tunteja
jne. Kun aloittaa
harrastuksen,
kannattaa menna
ensimmaiset kerrat aloittelijoille tarkoitetuille tunneille,

joilla peeseetutuksi tunnin
kulun ja
oman
pyorAilykuntonsa
kanssa.

Puolen vuoden spinnaamisen jdlkeen odotan innokkaasti site hetkea, kun ensimmaisen kerran hyppA:in fillarin
selkeen ja poljen raikkaassa
aamukasteessa tdihin. Seuraavan puolen r,'uodenajan tulenkin polkemaan ulkoilmassa - aina syksyn viimoihin
saakka.

Verkostomarkkinointi on ml,frntitapa,jossa tuotteiden markkinoinnin hoitaa itsenaisistAj zilleenmlyjista koostuva verkosto.
VerkostomarkkinointiyrityksellA ei ole kiinteaa mlyntipaikkaa,
vaan kauppaa kziydAeintuttavien kotona, tydpaikoilla, hy-vzin
tekevaisyystilaisuuksissajne.
Verkostom)yj€i on yleensd markkinoimansa tuotteen kdytta
je, joka suositteleeja valittea site pienelle asiakaspiiritleja kouluttaa jeilleenml,frnnlstzikiinnostuneet aslakkaansa tekemrian
samoin. Nama kouluttavat edelleenomia asiakkaitaan jelleenm]yjiksi ja luovat siten omaa verkostoaan.
Verkostomlyj.in ansiot muodostuvat yleensa tuotteen m],Jrnnista saatavastatuotostaja hanen hankkimiensa uusien jalleenmj,f/jien ml ynn is td makselI aVista palkkioisra.
Verkostomarkkinoinnista ei ole omaa lainseiiiddntod. vaan
siihen sovelletaan mm. kuluttajasuojalain markkinointi-, tavaran-, kauppa- ja kotiml,yntisai:innoksi?i,sopimattomasta menettelystai elinkeinotoi
minnassa annetun lain
ja
rahanker.iyslain
saannoksia.
Mietittdvd ennen
verkostomyyj ena aloittamista: mite aloitusmaksulla saa? Kenen
kanssa asioin, mika ja
mista on paeyritys? Onko ostopakkoa? Millainen on tuotteen kysyn
tzi? Mite edellytet?ian
palkkioiden saamiseksi?
Miten erota mj,f,jan tehtzivzistii?
Jalleenmyyjaksi ryhtyminen edellyttiiii yleensa aloituspakkauksen hankkimista. Aloituspakkaukseen sisaltw useim
miten tuotenaytteitzi, myyntiopas, myyntitydssa tarvittavia
esitteita ja lomakkeita sekaihenkilokohtaista koulutusta. Stta
perittavan maksun on vastattava paketin sisAll{in arvoa.
Palkkiota ja/ tai bonuksia saa hankkimiensa uusien jellleen
myyjien ja heidztnhankkimiensa uusien jeilleenmlyjien myynnist?i. itse ja hankitut jAlleenm],yjzttmuodostavat alaspain laajenevan rrerkoston.Ml.frntikatteesion tuotteiden myyntihinnan
ja hankintahinnan \ralinen erotus.
Jos verkostossaon ennestean tuttaviasi, mieti, kuinka paellekkeisia tuttavapiirinne ovat ell kilpailetteko samoista asiak
kaista. Todennzikoisestimukaan tulee kuitenkin monia sellai
siakin, jotka ryht],'vat verkostomyyjiksi vain ostaakseen itselleen tuotteita edullisesti tai jotka lopettavat pian toimintansa.
On huolellisesti selvitettava, ovatko esitetyt ansiolaskelmat
realistisia seka ansioiden maaran etta niiden kehittymisnopeuden suhteen! Esi-tetzianko niissa brutto- vai nettoansio? pal
jonko ovat j.illeenmlyjien ansiot keskimaarin?

Sitoutuminen verkostomyyjeksi
Verkostomlyjiiksi ryhtymisen tarkoituksena ei ole, etta keraat
varastoa itsellesi. Varmista, ettei mJ,yjzisopimuksessavaadita
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sinua ostamaan enempea tavaraa kuin kykenet mlymiiiin' Tarkista, onko riski siite, ette asiakas palauttaa tavaraa sinulle
vai paeyritykselle.
Ehdoissa on oltava selvitys menettelyst?i, jolla jiilleenmyyjii
voi luopua tehtavastaan. Irtisanomisaika el saa olla kohtuuttoman Ditka.

Ostajanoikeuksista
Kuluttajalla on oikeus peruuttaa kotimlTmnissa tehty kauppa
seitseman peivdn kuluessa. Peruutusaika lasketaan siita, kun
kuluttaja on saanut seka tavaran ette kotim]lantiasiaki4an'
Ostaja ei menetA peruutusoikeuttaan sen takia, etta hdn avaa
pakkauksen ja tutkii tavaraa tavanomaisin keinoin' Kauppahinta on palautettava hiinelle kokonaisuudessaan. JiilleenmlTjane olet asiakkaillesi vastuussa myiis siite, etta tuotteiden palautus, vaihto tai hinnanalennus tapahtuu sujuvasti.
Varmista, etta paa)'ritykselle on toimivat jerjestelmet tuotevirheiden varalta.
Tuotteen myy'jana olet vastuussa siita, etta ostaian saamat
uedot ovat riittavat ja paikkansapitavet. Kaikessa kuluttajiin
kohdistuvassa markkinoinnissa on noudatettava kuluttajasuojalain markkinointisaiidoksiii ja tuoteturvallisuuslakia. Liseksi myltevista tuotteista voi olla erityissaaddksie esim. laakelaki, elintarvikelaki, perusaineasetus, kosmetiikkaasetus tai
leluasetuksen maaraykset.

Viranomaiset
Useat verkostoyritykset edelllttiiviit, ettii my$2it toimivat omalla
nimella perustamatta toiminimea tai yhtiota. Kyse on kuitenkin yritystoiminnasta. Pienelliikin mlfrntimaera i aloittavan
on otettava huomioon verovelvollisuus, kirjanpitovelvollisuus
ja pakoltiset elekevakuutusmaksut. Yrittejaksi voi ryhtya oman
tydn ohella, tyiittdmyyden aikana tai taysipeiveisesti. Huomioitava kuitenkin, ettii tyiitt6myyskorvausta ei saa' jos ryhtly
taysipeivaiseksi yri ttejaksi.
Yritystoimintaa aloittavan on ilmoittauduttava ennakkoverovelvolliseksi ja tehtava verovirastolle aloittamisilmoitus odotettavissa olevan m)r5mnin maarasta riippumatta. Myynti on
arvonhseveron alaista, jos liikevaihto ylittaa 50 OOOmarkkaa
vuodessa.

Tyiittiimyysturva
Tldttomyysturvan maksaminen katkeaa, jos )'ritystoiminnan
vuoksi olet estynyt ottamaan vastaan kokopaiveistii palkkatydt?i. Jos olet tyiittomana ja aiot ryhtya aktiiviseksi verkostomlTjeksi, sinun kannattaa tiedustella tyovoimatoimistosta
sen vaikutusta tydttomlT/sturvaasi.

Elikevakuutus
Elaketurvansa varmistaakseen )rittajan
tava pakollinen yrittajaelekevakuutus.

on useimmiten otet-

Ja lopuksi
Jos verkostoon liittyvilta ei
edellytete tuotteiden ostamista eike mlTmista, ole varuillasi!
Harkitse rauhassa, tilaisuus ei katoa yhdesse Yosse.
Kysele yhti6sta. luotteista.
markkinointlmahdollisuuksista, aloitusmaksuista, tuotepalautuksista, ansiomahdollisuuksista. PyydA kaikki
tiedot kirjallisina, keskustele
muiden ja[eenmygien kanssa. Tarkista saamasi tiedot.
Llsdtietoja ja neuvoja saat:
-

Kunnallisista kuluttaja
neuvonnoista
Suomen SuoramarkkirY:std
nointiliitto
Elinkelnoasiamiehiltii,
uusyrityskeskuksista
Verotoimistoilta
Ty6volmatoimistoilta
Eliikevakuutusyhtiiiilte

Lyhennelmii Kuluttaj aviras'Tietoa verton julkaisemasta
kostomarkkinoinnista,
Elokuu 1997."

