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Pddkirjoitus

Laatu-
ajattelu

Viime aikoina on kiinnitetty huomiota erilaisiin laatu-
je4estelmiin kaikilla toimialoilla. Minun ajatukseni on
vallannut luottohallinnon laatu.

Luotonohjauksen menetelmiii ja sen toimintavdli-
neite 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 vallitsevi-
na ne perusteetjoiden pohjalta ko. ohjeistukset on teh-
ty.

Mutta onko luottohallinnon lc.dtua olemassa, ja
miten se on mitattavissa? Ente mitkii ovat laadun oe-
rusteet?

Mielesteni koko luottohallinnon kehittiimisen poh-
jana ja siten myds laadun mittarina tulisi olla Fityk-
sen tilaustenkasittelyn, toimituksen, laskutuksen ja
kirjanpidon yms. yhteensovittaminen entista perusteel-
lisemmin luotonotrjauksen kanssa. Jokaista neista osa-
alueista tulisi kehittaa ensin yksilotasolla ja lopullises-
ti koko yritystasolla. Tiilldin gitystoiminnan tarkka ana-
lysointi antaisi luotettavan pohjan laatutyoskentelylle.
Lopputuloksena olisl laatukesikirja jota yrityksen joh-
to ja henkilokunta sitoutuisivat noudattamaan.

Mielesttini ei riita etta jokainen osasto niin luotto
- kuin henkilcistoosastollakin laativat oman toiminta-
politiikkansa jota sokeasti noudattaen unohtavat mah-
dollisesti kokonaislaadun tavoitteen niin asiakkaiden
kuin yrityksen itsensakin haitaksi. Siksi toivoisinkin
lukijoiden pohtivan oman yrityksense ja tyoymperis-
tonsd iaatua, miettiven parannus /muutosehdotuksia
ja kertovan niiste myos muille vaikkapa artikkelin muo-
dossa Luottolinkki{ehdesse 3 / 98! I

Jiiiinkin odottamaan lukuisia yhteydenottoja

Margit Ansarraa
peetoimittaja
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P A L S T A

Luottomiehet - Kreditmiinnen ry:n uusi
hallitus on toiminut nyt kolme kuu-
kautta. Hallitustyoskentely on ollut
kaikkien jZisenten osalta kiitettAvAn
aktiivista.

Edellisvuoden viimeisessii hallituk-
sen kokouksessa 10. 12. 1997 piiiitet-
tiin, ettii yhdistyksemme ylimA2iriiisiii
jiisenkokouksia pidet2i2in vain tarpeen
vaatiessa. Tdmdn lrroksi ensimmainen
yleiskokous tullaan pitZimtiiin siiAntci-
jen mukaisesti toukokuussa, perintei-
sen keviitretken yhteydessii. Toinen
yleiskokous pidetiiiin marraskuussa.
Ylim2iiiriiisiii jiisenkokouksia tullaan
siis tulevaisuudessa jeir jestAmdAn
siiAntcijemme 11 S:n mukaisesti eli sil-
loin kun hallitus katsoo sen tarpeelli-
seksi tai viihintiiin yksi kymmenesosa
( I / 1O) jZisenmii2iriista pyytari kirjalli-
sesti hallitukselta jasenkokouksen pi-
tiimist?i erityista ilmoitettua asiaa var-
ten. YlimiiArAisten jdsenkokousten si-
jaan panostetaan enemm6.n koulutus-
tapahtumiin ja nostetaan niiden tasoa
entisestiiiin.

Meidiin luottomiesten toimintaym-
piiristci on jatkuvien uudistusten ja
muutosten areena. Aj ankohtaisin aihe
teitii kirjoitettaessa lienee Euroopan
Rahaliitto (EMU). Monissa yrityksissa
valmistautuminen EMU:uun liittymi-

seen ja yhteisen eurooppalaisen valuu-
tan euron kdyttocinottamiseen on jo
aloitettu, vaikka Suomen lopullinen
p2iAtcis EMU:n liitt)'rnisesta tehdtiiin-
kin vasta lAhiaikoina.

Toinen merkittiivii, lAhinnA kansal-
linen uudistus, joka koskettaa monia
luottomiehiii on Ulosotto 2OOO - uudis-
tus. Oikeusministerid on pyytanyt
yhdistykseltiimme lausuntoa asiaa
koskevasta mietinndstd. Lakitoimi-
kunta puheenjohtajansa Timo Mden
johdolla on tutustunut mietintoon ja
tulee valmistelemaan hallitukselle esi-
tyksen 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 mahdol-
lisimman moni jiisen vastaa kysely5m.

Hallitus toivottaa kaikille yhdistyksen
jdsenille aurinkoista ja aktiivista kevAt-
ta 1998.

Marja-Leena Virtanen
hallituksen puheenjohtaja



H qllitus antoi 2 5. 7 O. 7 I 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 u o'lmis teltau ak s i
8 O. 7 O. 7 99 6. Asiantuntijoiden kuuleminen alkoi
7 3.3. 7997 ja kesti joitakin piiit:iii. Sen jiilkeen
|nanke ei ole edenngt niikgoiisti, muttakulissien
takantr on topchtunut sitiikin enemmiin.

Varatoimitusjohtaja Timo Miiki,
Perimistoimisto Contant Oy

hitysta perustellaan parem-
malla perintatuloksella, pie-
nemmil le kustannuksi l la
myds velallisen naikcikulmas-
ta, nopeudella, yhteydenpidon
vaivattomuudella ja hywiillii
raportoinnilla, toisin sanoen
paremmalla palvelulla. Peri-
mistoimistojen Liiton jesen-
y r i t ykse t  vas taano t t i va t  j o
vuonna f  996 yl i  ml l joona
toimeksiantoa ja viime vuon-
na luvut kasvoivat.

24.2.1994 ovat oikeusmi-
nisteri6n edustajat ilmoitta-
neet eduskunnan valiokun-
nassa, etta kyseinen 9 S voi-
taisiin kirjoittaa seuraavasti:

"Julkisyhteisti voi antaa
saatavatr  yksl ty lsen tol-
meksisaajan perittdvdksi
vain, jos julkisyhteisii on
varmlstautunut siltd. ettd
toimeksisaaja on ammatti-
taitoinen, luotettava ja va-
kavaralnen sekii ette sen tol-
minnassa otetaan asianmu-
kaisesti huomioou velallisen
olkeusturva.

Edellti I momentissa tar-
koitettua saatavaa perlttees-
si on velalliselle aina toimi-
te t tava  5  S :a  muka lnen
maksuvaatimus. " Uusi for-
mulointi koskisi slts kaikenlai-
sla julklsyhteisdn saatavia, ei

Yksi keskeinen kiistakysymys
on lakiesityksen 9 S:ssii, Jon-
ka mukaan erdltfr suoraan
ulosottokelpoisia julkisoi'
keudellisia saatavia ei saisi
antaa ulkopuolisten perittd-
viiksi. Ehdotus perustuu vuo-
den 1994 ajan toimineen Pe-
r int i i laki  tydryh m an miet in-
ttitin, jossa ei ole eroteltu ta-
val l is ia ja i lman tuomiota
ulosottokelpoisia saatavia eikd
myt is ehdoteta rajoi tuksia
asiamiehen kayttamisel le.
MietinnOste p)'ydetyisse lau-
sunnoissa ereat ulosoton vir-
kamiehiii edustavat jarJ'estdt
vastustivat perintiilakia yleen-
se ja erityisen kiivaasti asia-
miesperintae ns. veronulosot-
toasioissa, joita ulosottoon
saapuu l,'uoslttatn yli 2 m joo-
naa kappaletta. Valmistelu
jatkui virkamiestydne oikeus-
minister i i isse vuoden 1995
syyskauden ja verkkaisesti
vuoden 1996 keviiiin ja kesiin.
E lokuussa  1996  tehdy i sse
luonnoksissa kieltopykelee ei
viele ollut.

Apu la i so i keuskans le r i
Jukka Pasanen otti marras-
kuussa 1996 kantaa Rata-
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hallintokeskuksen tarkastus-
maksujen asiamiesperintaan.
Kilpailuvirasto asettui keviitil-
la 1997 jyrkasti vastustamaan
asiamieskieltoa. Kuntaliitto ja
useat j ulkishallinnon laitokset
asettulvat myiis sille kannal-
Ie, etta velkojalle pitaisi jattae
mahdollisuus valil.a. keyttee-
kd han perinnassa asiamiesta
vai lehetteako saatavan suo-
raan ulosottoon. Eraiden mui-
den asioiden valmistelutdiden
yhteydesse julkisten maksu-
jen perintaa on pohdittu eri
puolilta ja varsin monipuoli-
sesti. Ulosotto 2ooo-toimikun-
nan mittavaan perusselvityk-
seen sisalt]ry mm professori
Kaarlo Tuorilta elokuussa
1997 hanki t tu asiantunt i ia-
lausunto.

Samanaikalsest i  edel la
kerrottujen pohdintojen ja jul-
kisuudessa veliin verikkai-
nakin esiintyneiden kannan-
ottojen kanssa ovat kunnatja
kunnalliset- ja valtion laitok-
set yha enemmen ryhtyneet
ulosoton asemasta ki iyt ta-
meen per intayht ioi te myos
suoraan ulosottokelpoisten
saataviensa hoitamisessa. Ke-



pelkestaan suoraan u losotro-
kelpoisia. Myds velkojan itsen-
sA tulisi liihettAii maarasi-
se l l 6 inen  maksukeho tus  ne i -
ta saatavia per. iessaan ni in
kuluttajalle kuin yritykselle-
kin.

Kyseisen 5 S:n I momentin
6) kohta muuttuisi niin. etta
kun maksukehotuksessa vaa-
ditaan ilman tuomiota ulos-
ottokelpoista saatavaa, tulee
siina ilmoittaa velalliselle sel-
la isen saatavan per inndssd
kiiytettiivissii olevat oikeus-
keinot sekd mahdol l isuus
hakea maksunlykk i iys td.
Edel leen esi tetaan samaan
momenttiln kokonaan uutta
7) kohtaa: Jos perittavena on
julkisyhteison saatava, mak-
suvaa t imuksessa on i lmoitet-
rava myiis sen julkisyhteisiin
perintdii hoitavan yksikiin
tai henkiliin yhteystiedot,
jolle velallinen voi tehda saa-
Iavaa  j a  pe r in t  e  e  koskeva t
huomautuksensa.

Eduskunnan lakivaliokun-
ta on puolestaan 24.2.1998
k  i  r j o i  i l  anu  t  o i keusmin i s te -
riiille. ette Duheena olevaa esi-

tyste [HE199/1996 vp) on
tiiydennettiivd sddnniiksillii
ammattirnaisen saatavien
perinnAn luvanvaraisuu-
desta ja samassa yhi  eydessa
on selvitetteve myos mahdol-
l i sen  vakuusmere t te l vn
tarpeellisuus.

O i k e u s m i n i s t e r i 6  o l i  j o
5 .2 .1998  es i l t e  ny t  kauppa-  j a
teollisuusministeridlle tydryh-
man  ase l  t am is  r  a  l ekemdan
eduskunnan nyt toivomaa pe-
russelvitysta.

Kauppa- ja teollisuusmi-
nlsterio onkin 5.3.1998 aset-
tanut tyd,ryhmiilf, jonka teh-
teve na on valmistel la hal l i tuk-
sen esityksen muotoon laadit-
tu ehdotus saatavien am-
mattimaista perintae koske-
vaksi  e l ink e ino -o ike ude l -
liseksi siiiintelyksi. Puheen-
johtajaksi on maaratty kau-
pallinen neuvos Ilkka Cantell
ja jaseniksi kauppa- ja teo11i-
suusminister ion ja oikeusmi-
nisterldn virkamiehie.

Tloryhmiin tulee erityisesti
se l v i t t ea  kysymykse t .  j o t ka
l i i t tyvi i t  p er inteto iminnan
mahdol l iseen saetdmiseen Iu-

vanva ra i seks i  t a i  i lmo i tu  k -
senvaraiseksi  el inkeinoksi ,
kuten luvanvaraisuus- tai 1l-
moituksenvaraisuus vaat i -
muksen ulottuvuus, lupa- tai
rekisterOintiviranomainen, lu-
van mydntamisen tai rekiste-
roinni n edellytykset, luvan pe-
ruuttaminen tai rekisterista
poistaminen seka elinkeino-
valvonta ja hallinnolllset tai
muut seuraamukset. Lisaksi
t y o r y h m e n  t u l e e  s e l v i r t e e
toiminnanharjoittajalta mah-
doliisesti vaadittavan vakuu-
den tai vastuuvakuutuksen
tarve ja tarvittaessa muut va-
kuuteen liitt)'vet seikat, kuten
vakuuden an lajaa ja s iselroe
koskevat vaatimukset seka
vakuuden hallinnointi ja kayt-
teminen.

Kun tyoryhman tulee saa-
da tyonsi i  valmi iksi  3O.6.
1998 mennessa, voi perinta-
lain kasittely eduskunnassa
jat kua vasta slyskuussa kesd-
loman jiilkeen. Vaikuttaa kui-
tenkln silte, etta nyt istuva
eduskunl a enni i t t2 i2i  per inte-
laista piiiitt?izi ennen seuraa-
via vaaleja.

Haluamme kehitfia yhdistyksemme toimintaa j ziseniston
haluamaan suuntaan. Siksi olemme paattaneet kartoittaa
jziseniston toiveet mielipidekyselyn avulla. Kyselylomakkeet
postitetaan huhti-toukokuun aikana j a kyselyn tuloksista
kerrotaan syksyllii Luottolinkissri. Toivomme j okaisen
i zisenen vaikuttavan aktiivisesti yhdistyksemme toiminnan
kehittzimi seen j a pal auttavan ky selykaavakkeen.

Kev iitterveisin HALLITUS
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Seija Mlvry

Voiko
r  f  o  O  a a[orssa
olla
kivaa?
Eres tuttavani kertoi lomalta
paluustaan viime kesana. Tyo-
piiiviin jiilkeen kotiin tulles-
saan hAn tapasi pihalla muu-
tamia naapureitaan pihatois-
se. Eres heista kysyi tuskai-
sella ii2inellii: "Oliks sullakin
eka tydpaive loman jalkeen,
eiks oo kauheeta?" Muut naa-
purit nydkkiiiliviit my6tiitun-
toisesti. Tuttavani vastasi iloi-
sesti, ette tyohdn paluu oli
henen mielestaan itse asias-
sa mukavaa, hAnellii kun on
toisszi niin kivaa. Naapurii vil-
kaisivat toisiaan, heidiin il-
meesteen nekyi ajatus "hullu,
hullu". Sanaakaan sanomat-
[a he kaiinsivet selkense. jat-
koivat hommiaan ja sulkivat
taman epamiell)'ttaven ilmi6n
ulkoouolelleen.

Mies se tulee
riikiinokastakin,
vaan ei turhan
naurajasta...

Onko tyossii viihtyminen to-
della niin harvinaista, etta se

t 2

leimaa ihmisen omituiseksi ja
jopa herettea kateutta? Vai
onko kysymys luterilaisesta
taustastamme, jonka mukaan
"otsasi  hiessa pi taa Sinun
leipiisi hankkiman"? Lukuisat
ovat y l l i i  maini tun l isaksi
myos ne suomalaiset sanan-
laskut, joissa hauskanpidosta
varoitellaan. Niin uskomatto-
malta kuin se tuntuukin, on
vielakin olemassa organisaa-
tioita, joissa nauraminen ja
tyotoverien velinen iloinen jut-
telu tydn ohessa tulk i taan
laiskuudeksi ja ajan tuh lauk-
seksi. Erilaisia tiedotteita pan-
naan jakeluun tal la isen epe-
suotavan toiminnan estami-
seksi tai tyontekijoita suoras-
taan nuhdeilaan. Kuitenkin
useissa tutkimuksissa on to-
dettu, ettii hywii olo ja tehok-
kuus kulkevat kasi kedesse.
Siis se. ette tydsse viih tly ja
velilla suorastaan naurattaa,
vaikuttaa todennakoisesti po-
si t i iv isest i  yr i tyksen tulok-
seen.

Palataksemme yllii mainit-
tujen naapurien reaktioon. voi
se johtua esimerkiksi seuraa-
vista syista:

a) tuttavani vastaus ei sovi
kommunikointi- ja kayt-
teytymiskoodeihimme, oi-
kea vastaus olisi oilut "tie-
tenkin tdihin paluu loman
jiilkeen on inhottavaa", kos-
ka perusoletus on, ette tdis-
sa on ikavaa

b) tuttavani ajateltiin diivai-
levan ja esittavan "menes-
t]'n ja kaikki on h)'vin" -roo-
lia eli hanen oletettiin va-
lehtelevan

c) pahin vaihtoehto - hain to-
della viihtly tyossaen, mita
ei kesta Erkkikiiiin, koska
emmehdn mekiiiin viihdy

d) tuttavani on aivopesty po-
sitiivisen ajattelun kursseil-
Ia

e) tuttavani on todella "hullu"
- en vain ole huomannut
si ta. . .

Asenne vaikuttaa
onnistumiseen

Pahimmaksi vaihtoehdon C
tekee se, ette s]'valla sisim-
messemme saattaa kummi-
tella ajatus, ette voisln ehke
sittenkin itse vaikuttaa omaan
asen teeseen i  j a  s i t en  myos
tyossa viihtymiseeni. Tieysti
minun tytipaikallani on paik-
kakunnan paukapiiisin pomo
ja avuttomimmat alaiset, enkii
minii sille mitaan voi... Val
vois inko si t tenkin? Ente jos
lopettaisin ongelmien vatvo-
misen, arvostelun ja syyllisten
etsimisen? EntA jos ongelmi-
en sijaan pohtisinkin ratkai-
suja? On myds tunnustettava
se tosiasia,  et ta emme voi
muuttaa tytitovereitamme - ai-
noa, johon voimme vaikuttaa
olemme me itse ja omat asen-
teemme.  O le tko  koskaan
kuullut itsesi aaneen tai ae-
nettijmasti huokaavan tydpai-
kallasi "ei testa kuitenkaan
mitadn tule".  Minkalaiset ar-
vioit onnistumisen mahdolli-
suuksien tasse tapauksessa
olevan? Jos sen sijaan ajatte-
let "minii ainakin ]'riten par-
haani ja haluan onnisl .ua" ja
myos toimit sen mukaisesti,
voit olla itseesi tyyt)'veinen ja
projektin onnistuminenkin on
paljon todennakoisempiiii.

Minun
vastuuni?

Meille on vastuu paitsi omas-
la onnis tumisestamme myos
tydtoveriemme onnistumises-
ta. Mydnteinen huomioiminen
lataa energiaa suuret miiiiriit
sekii saajalle ette antajalle.
Palaute merkitsee, etta olem-
me kiinnostuneita toisen teke-
mlslsta ja se rohkaisee suorit-
tamaan enemman. Sosiaali-
nen tuki tyotovereilta ja tyo-
tovereille, on merkittave voi-
mavaratekUe tyoyhteisosse.
Palautteen puute taas on suu-
r in tydmotivaat ion tappaja.



Usein palautet ta on opi t tu
' 'vaat imaan" vain esimiehi l tS.
Kuirenkin meiste jokainen voi
olla h]'van ilmapiirin ja moti-
vaat ion luoja tyoyh l  e isossa.
Milloin muuten viimeksi an-
noit posltiivista palautetta esi-
miehellesl?

Esimiehi l l? i  on kui  I  en kin
tairkee rooii suunnannayt-
tejina tyoyhteisossa. Omalla
kayt Layt).rnisellaen he osoitta-
var.  minkdlaiseen yr i lyskul t  -

t uu r i i n  py r i l  Z ia  n .  Use in  es i -
miehen kayttaytyminen saa
lisaksi aikaan ketjureaktion.
Alaiset saavat paitsi mallin,
myos voimaa antaa pala u le l-
ta edel leen omil le alais i l leen ja
t vAt^ r 'a ra i l l  aph

Toinen esimiehen t i i rke2i
tehtava on puuttuminen on-
gelmiin tyoyhteisosse. Joskus
yksik in v i i2 i r inymmiirret ty
mart t lyr i  ta i  hydkkeava kar u-
jyra saattaa pi lata koko ty i i -
yhteison ilmapiirin. Esimiehen
tu lee  ra r t t ua  as iaan ,  va i kka
he lpompaa  o l i s i k i n  l ode la  "e i -

h e n  t e s s a  m  i t d e  n ,  m e h A n
o l e m m e  k a i k k i  n i i n  e r i l a  i -
s i a . . . " .  Ja t teme l l e  as ia  n  s i k -
seen esimies kuitenkin antaa
yleisen luvan epeasialliseen
kayttaytymiseen.

Pistiipii sormesi
vesilasiin...

Henkisesti virea ihminen on
sailyttanyt kykynsa innostua,
ki innostua ja ol la utel ias.
Tyosr: i  uupunut ei  jaksa in-
nostua juuri mistaan, puhu-
mattakaan. et te han jaksaisi
o l l a  i nnova t i i v i nen  keh i t t a je .
Kaikki tyohonsa kyllest]'neet
tai uupuneet eiv?it kuitenkaan
ryntaa val i t tomest i  sairas-
lomalle tai vaihda tyopaikkaa.
Joillakin tyduupumus nekly
dar immaisena k]rynisn/tene.
Osa hakee helpotusta erilai-
sista pikahoitokeinoista. Ko-
keillaan joogaa, yrtteja, hor-
moneja.  rentoutumista.  ku n-
toilua, ihon siihkoistii stimu-
lointia jne. Luettelossa on toki
aivan va r tee notetraviakin hoi-
lokeinoja.  mutta l ienee epeto-
denni ikoist i i .  et  ta jokin ni is lZi
sel la isenaan tekis l  hyvin-
voivaksi .  Tart tuminen myds
elaman ja tyotilanteen korjaa-
miseen tuottaa hoi tomuolojen
ohel la varmast i  paremman
tu loksen. Pai ts i  rodel l isesla l i i -
a l l isesta tyot aakast a.  vasymi-
nen saat laa johtua myt js s i i -
te, etta vaatli itseltean liikaa.
Haluaa olla mukana kaikessa,
uskoo vain itseensa, ei luota
kehenkAzin eikii uskalla dele-

Uskoo kelpaavansa vain
vahvana ja suorastaan haalii
tyotaakkoja itselleen. Joskus
aslaan liittynee myos patemi-
sen tarpeita. Haetaan arvos-
tusta kertomalla, kuinka jou-
Luu viet tamaen toisse kaikki
illat ja viikonloputkin. Kun a]-
kaa tuntea itseA nain korvaa-
mattomaksj .  kannatta palaut-
taa mieleen vanha kansan-
viisaus ja kysya itseltaan: Mi-
ten kiiy, kun laitan sormen
vesi lasi in? Kukaan meisla ei
ole nlin ttirkeii, ettii veteenjAi-
si kuoppa, kun nostaa sor-
mensa pois. . .

Anna itsellesi lupa
Jotta jaksaisi siillyttiizi virey-
tensa ja myonteisl,Ttensa, on
itsesta pidettavii hlwiiii huol-
ia.  I rseaAn on pidettave arvok-
kaana, ainutkertainena ja dit-
ravan hj , -ve na. I lsesra val i t te-
misen seurauksena ei saa olla
i tsek kyys. mutta l ietysse pis-
l eesse  on  kye t l eve  huomio i -
maan  oma jaksaminen  j a  i t -
selle tiirkeiden asloiden - ter-
veyden, perheen, ystavien,
harrastusten jne. - merkitys.
On mytrs h)'va antaa itselleen
lupa hemmotteluun. Liihde
metsaan retkelle, osta se kal-
lis silkkipusero, jota olet aina
h a l u n  n  u  t  t a i  m e n e  b a a r i -
klerrokselle perjantal-iltana -

tee  j o ra in .  m is ta  j uu r i  S ine
naut i t .  Mutta tee se i lman
sllrllisyyttii.

KettttA sp sAkolog i Seij a Mggry
on tuttu jo niilte luottomtehille,
jotka o sollistutDcrt Diime sAk-
sgn  l uo t  t  o  r l s  Le t IA I l e .  Se i j a
Mggrg  t y6sken te lee  STOA
PAR T /ERS OY:ssci. joka hoi-
laa mita erilatsimpia pk-gftAs
ten henktld stdastotta,
Kehityspsykologi Seija Mly-

ryn haastattelusta toimittanut
Satu Henttonen.

Homeopatia
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Esityksesszi ehdotetaan muu-
tet tavaksi  erai ta oikeuden-
k e y n r i k u l u j e n  k o r v a a m  i s  t a
koskevia saannoksia oikeu-
denkEiymiskaaren 2 I lu\,'Lrssa,
joka uudistettiin kokonalsuu-
dessaan samanaikaisest i  r i i ta-
asioiden olkeudenkeyntime-
nettelyn kanssa l .  12. 1993.

Voimassa oleva periaate,
j onka  mukaan  vo i ( l anu1  as i .
anosainen saa teyden korva-
uksen  o i keudenkayn l  i ku lu i s -
taan. sai ly is i  ennal laan. Sdi in-
noksia tasmennettaislin kui-
tenkin siten, etta selvemmin
ilmaistaisiin hdvinneen osa-
puolen olevan velvollinen kor-
vaamaan kaikki vastapuolen
tarpeellisista toimenpiteista
aiheutuneet kohtuulliset ku-
lut.

Tiiyden kulukorvauksen
maaraamisest i i  o l is i  kaksi
poikkeusla.  Tuomioistuin voi-
si alentaa tayttd kulukorwaus-
velvollisuutta sil1oin, jos asia
on  o l l u t  o i keude l l i ses t i j a  myds
kokonaisuutena arvioiden
niin epaselva, etta oikeuden-
keyntiin on ollut perusteltu
aihe. Kuluvaatimusta voitai-
s i i n  myos  a  l en  taa .  j os  ku lu jen
I  uomi lbeminen  l i i ys imaara i
senai olisi ilmeisen kohtuuton-
ta. Niiille alentamisille on ase-
te t tu  t i uka t  ede l l y t ykse t .  j a
saannokset soveltuisivat har-
voihin poikkeu sr i la n le is i  in

Kulusddntelyn
merkitys

Suomen hallitusmuotoon li-
sattiin 1995 saannos yksilon
oikeudesta omasta aloittees-
taan saada hanta koskeva asi
as ia  l a in  mukaan  lo im iva l ta i -
sen viranomaisen ratkaista-
vaksi ja hZinen oikeuksiaan ja
ve lvol l isuuks iaan koskeva
pazi tos tuomioistuimen tai
muun rlippumattoman lain-
keyttoelimen kasiteltavaksi.
Siksi riita- ette rikosasioita
koskeva saannos vastaa kan-
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Oikeudenkflynti-
kulutoimikunnan
osamietintit jfltetty
oikeusministerille
L7,3.1998
salaisoikeuksia ja poliittisia
oikeuksia koskevaa kansain-
valista yleissopimusta r,rrodel-
ta 1976 ja Euroopan neuvos-
ton ihmisoikeus sop imus ta
r''uodelta 199O.

Jos oikeudenki iyn n ist  d ai-
heu tuva t  kus tannukse l  j a  n i i
hin liitt]'vet riskit ovat liian
suu re t .  e i  o i keudenkayn t i i n
ehkEi uskal leta ryhtye eika Lel-
l o in  myoskaan  a inee l l i nen  o i -
keus voi toteutua. Aineelllsen
oikeuden [oteutuminen on to-
dennakolsempaa, jos kansa-
laisilla on todellinen mahdol-
lisuus oikeudenkayntiin.

J o i s s a  k i n  a s i a r y h m i s s a
kaytetaan tuomioistuimen ul-
kopuolisia riidan ratkaisumal-
1eja. Kuluttajavalitus- ja va-
kuutuslautakunta tarjoavat
halvan ja yksinkenaisen r i i lo-
jen kasi  t  te lytavan vai  h roehr o-
na tuomioistuinkasi t te ly l le.
Osapuolet  vastaavat lauta-
kunnissa oikeudenkZiyntiku-
l u i s ta  i t se .  Samo in  y  l e  i s  i ss l i
hallintotuomioistuimissa so-
ve l l e t t avan  uuden  h  a l l i n to -
lainkAyttolain mukaan asian-
osainen on velvollinen korvaa-
maan vastapuolen oikeuden-
kaynt ikulut  kokonaan tai
osaksi, jos eritylsesti asiassa
annettu ratkaisu huomioon
ottaen on kohtuutonta, ett?i
tama joutuu pitamaan oikeu-
denkayntikulunsa vahinkon-
aan,

Taloudellisesti tai muutoin
merki tyksel taan vahaisten
asioiden kiisittelya tuomiois-
tuimessa tulisi valttaa. Tar-

peettomia oikeudenkayntej e ei
kuitenkaan tulisi estaii anka-
ral1a kuluvastuulla. Osapuol-
Len  l u l i s i  y r i l l aa  a ina  sop ia
riitansa. Sovinnon tulisi kui-
tenkin olla aineellisen oikeu-
den  muka inen  e i ka  ke taan
saisi pakottaa sovlntoon, joka
johtaa oikeutetuista vaat i -
muksista ja oikeuksista luo-
pumrseen.

Uudistustarve
Yleisen kasityksen mukaan
oikeudenkiiynnit aiheuttavat
asianosaisille niin paljon kus-
tannuksia, etta tavailisen kan-
salaisen on vaikea ryhly i i  o i
keuksiensa tote utumisen kan-
nalta valttamattomaan oikeu-
denkeyntiin ilman kohtuutto-
mia taloudellisia riskeja. On
pohdittu, voiko kansalaisten
yhdenverraisuus la in ed esse
kaytannossa riippua oikeu-
denk:iyntikuluista. Erityises-
ti keskituloisia pldetaan v?i-
l i i npuLoa j  j na .  koska  he i l l e  e i
maksuttoman oikeudenkeyn-
nin etua useimmiLen osaksi-
kaan mydnneta.

Ennen vuoden 1993 kulu-
ko rvausuud is tus ta  tuomio i s -
tuimet monissa tapauksissa
tuomitsivat kuluja vaadittua
vAhemmAn tai antoivat osa-
puolten kdrsj t i  ku lunsa vahin -

konaan. Voittaneen osapuolen
kannalta t i ima ol i  selva epai-
kohta, jota uudistuksella py-
r i l l i i n  ko r j aamaan .  Ku lu jen
mii2irAn kas\,'uun ovat vaikut-
taneet useat tekijiit. Vuodes-

Timo
Meki



ta 1994 sovellettavan arvonli-
siiveron ohella asianosaisten
katettavaksi  j  5 ?i  v iai  kustan-
nuksia ovat hsanneet oikeus-
turvavakuutusta koskeneet
muutokset ja kasvaneet asi-
anajokulut .  Ri i ta-asioiden
menettelyseantoj en voidaan
ot aksua vaikul taneen kului-
hin, si112i oikeudenkaynti on
muodostunut sangen etupai-
nottelseksi eika valmistelun ja
paakasittelj,'n erottaminen o1e
toteutunut suunnitellulla ta-
valIa.

Maksamismaerays- ja lain-
hakumene t te l y  l akkau te t t i i n
f .  i2.1993. Per imisasioi ta on
sen j?i  lkeen ki is i (el1y etupt i i is-
sa yksinkertaistetu n haaste-
hakemuksen perusteella. Laa-
jojen riita-asioiden meiira on
laskenu t  j y r kas t i  vuodes  ta
1994, vuoteen 1988 verrattu-
na alle puoleen. Viihentymi-
nen on painottunut taloudel-
liselta merkitykseltiiAn pie-
nempiin riitoihin. Alle 10.OOO
markan vaatimukset ovat sel-
viisti vehentyneet, mihin ko-
honneet oikeudenkiilmtikulut
lienevat vaikuttaneet.

Myijs tuomioistuimiin saa-
puneiden summaaristen asi-
oiden maare on vahentynyt
vuodesta 1993 tasaantuen
moden 1988 tasolle.

Vaikka hiivinneen osapuo-
len tulee jatkossakin paasaiin-
toisesti korvata kaikki voi tta -

neen osapuolen tarpeelliset
oikeudenkeyntikulut, tulee
voittajalle tuomittavien oike-
uskulujen maera olla aina
kohtuullinen. Voimassa ole-
vassa laissakin on siseanra-
kennettuna tdma tayden mut-
ta kohtuullisen korvauksen
per iaa te .  Kysymys  on  ko r  -

keimman oikeuden uusim-
masta kiilt2inndsta huolimat-
ta tulkinnanvarainen. Uudis-
tuksen tavoitteena on saataa
selvemmin laissa, ettA tiiyden
korvauksen kuluvastuu kos-
kee vain tarpeellisia ja koh-
tuullisia kustannuksia.

Summaarisiin
velkomusasioihin

kuluja koskeva
erityissiinniis

Yksinkertaisel la haasteha-
kemuksel la v irei l le tul leet ju-
tut koskevat useimmiten tie-
t yn  meara i s ta  ve l komus ta .
jossa kantaja ilmoittaa, ettei
asia ole hanen kasi tyksensa
mukaan riitainen. Lakiehdo-
tuksen 8 c S:n mukaan tuo-
mioistuin voisi aina viran puo-
lesta kohtuullistaa oikeuden-
kaymiskaaren 5 lur,un 3 S:ss2i
meariteltyjen sellaisten sum-
maaristen asioiden, jotka kos-
kevat tietyn mii2irtiistd saa-
mista tai haetiia, oikeuden-
kiiynl ikuluja koskevaa vaati-
musta.

Kysymyksessa ovat taval-
lisesti riidattomat laskusaa-
tavat. kulu Lusluotor. siihk6- ja
puhel in laskut yms.,  jo issa
velotut paaomat ovat pieneh-
kdje. Ennen alioikeusuudis-
tusta naiden saatavien oikeu-
dellisessa perinnassa kaytet-
t i in maksamismaari iyste ja
lainhakua.

Riita-asioitten oikeuden-
kayntiuudistuksessa ei alun
perin o1lut tarkoitus kumota
maksamismaarayslakia, min-
ka Vuoksi hallituksen esityk-
sesse ei  er ikseen kasirel ty oi-
keudenkiilm ti kuluja koskevi-
en saannosten soveltamista
uuteen summaariseen menet-
telyyn. Eduskunnan lakivalio-
kunta piti summaarista me-
nettelyii normaallna riita-asi-
ana, joka kaytannossa hoide-
taan elektronisen t ietoj  en-
s i i r to j  er j  estelman avul la.
MaksamismeeriiysmenettelFr
jatkamista ei pidetty aiheel-
lisina edes toimivuusvertailu-
jen tekemiste varten.

Kun menettelya yksinker-
taistettiin, olisi voinut odottaa,
ettd vaaditut oikeudenka)'nti-
kulut olisivat pienentyneet.
Summaarisissa asioissa kysy-

mys ei yleensa ole oikeudelli-
sesta rlidasta, vaan selven ja
riidattoman saatavan teytan-
tdrinpanokelpoisuuden vah-
vistamisesta. Velkojataholla
naitd asioita hoitaval. kiiytiin-
nossa perin teyhtididen perin-
tasihteerit ja kiirAjiioikeuk-
sissa asiat on delegoil.u ke ra-
jasihteereille.

Oikeusministeridn suorit-
tamat selv i tykset osoi t tavat.
et ta o ikeu denkAynt ikulut
summaarisissa asioissa ovat
nousseet verrattuna maksa-
m  i  s m i i A r i i y s  m e n e t t e l y s s a
tuomittuihin kuluihin. Nykyi-
seliAAn kulut ylittavat usein
vaaditun velan pi i i ioman.
Ulosottoperuste joudutaan
hankkimaan useimmiten sik-
si, ettei velallinen kykene suo-
rittamaan ereentlm)1te saa la-
vaa eikii mytiskiiiin saa aikaan
tai kykene noudattamaan so-
pimusta uudesta maksuai-
kataulusta. Tzill6in pelkiistA
saatavan vahvistamisen tar-
peesta johtuvat korkeat oike-
uskulut ovat kohtuuttomat.
Huomioon on luonnollisesti
otettava, etta joissakin tapa-
uksissa kysyrnys voi olla myiis
maksuhaluttomuudesta.

EhdotetunScS:nmukaan
tuomioistuin ottaisi oikeuden-
kAynt ikuluja maaratteessa
huomioon haastehakemuksen
edelly'1liimiin tarpeellisen tyiin
maaran ja val t tamettdmat
kulut. I}cin mAAriiiin voi vai-
kuttaa esimerkiksi useiden
velallisten erilainen vastuu tai
vaikea koronlaskenta. Myos
haastehakemuksen oikeelli-
suuden tarkastaminen voi
edellyttiiii oikeudellista asian-
tuntemusta. Perintetoimen-
piteet ja neuvottelut ennen
haastehakemuksen laatimista
eiviit vaikuttaisi oikeuskului-
hin, minkd moksi ne tulisi ha-
kemuksessa eritela saatavan
paaoman ja viivestyskoron
ohella.

Sai in nosta sovel let tais i in
velkomuksi in.  jotka kantaja
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katsoo riidattomiksi ja sen
I,'uoksi valitsee yksinkertaisen
haastehakemuksen. Toisaalta
siiiinnos soveltuisi myos tilan-
teis i in.  jo issa kantaja pi taa
asiaa riitaisena ja laatii laajan
haastehakemuksen, jos siihen
ei anneta vastausta, ja asia
sen vuoksi ratkaistaan yksi-
puolisella tuomiolla valmiste-
lua jatkamatl .a.  Kulujen mae-
ra arvioidaan talloin hake-
muksessa i lmoitet tujen si i -
henastisten oikeudenkelmti-
kuluvaatimusten pohj alta. EI-
lei kuluja ole vaadittu, ei niite
mydskaan tuomita.

Vaikka tuomioistuin viran

puolesta kohtuullistaisi oikeu-
denkiil'ntikuluvaatimusta, oli-
si ratkaisu vastaajan kannal-
ta yksipuolinen tuomio seka
paeasian erta oikeuskulujen
osalta. Vastaajan muutok-
senhakuke ino  o l  i s i  s i i s  t a -
kaisinsaanti. Oikeudenkiiynti-
kuluratkaisuun tyytymAton
kantaja voisi sitii vastoin va-
littaa hovioikeuteen.

Summaaristen asioiden
oi keuden kay'nti kulujen m2iii-
ren tul is i  o l la er i  tuomiois-
tuimissa samankaltais issa
as io i ssa  mahdo l l i s imman
yhdenmukainen. Toimikunta
ehdottaa sen iohdosta, ette

oikeusm in isteri6 antaisi mee-
reyksie summaaristen asioi-
den oikeudenkiiyntikuluj en
perusteista. Samassa yhtey-
dessa  tu lee  a rv io ida  myds
oikeudenkiiyntimaksun alen-
tamista kohtuullisen mii2iriii-
seks i  j a  sen  po r ras lam is ta
velotun paeoman mukaan.

Voimaantulo
Laki ehdotetaan tulevaksi voi-
maan mahdollisimman pian
sen jiilkeen. kun se on hyvtik-
s)'tty ja vahvistettu.

rempi tilikausi jortei tehtAvis-
tii tulisi liian helppoja.

Tehteviste selv i t t i in kui-
tenkin kunnialla ja palautekin
saatiin valittdmiisti kun yh-
dessa keytiin lApi oikeat las-
kentatavat.

Jos ol i  ensimmAinen t i la i -
suus luentopainoitteinen niin
toisessa jo paesliin ka$ennbn
puolelle.

Hilkka oli nAhnyt paljon
vaivaa ja rakentanut sopivan
kokoisen tehtavekokonaisuu-
den joita ratkottiin iltapeiven
aikana. Ti l inpeetdksen oikai-
su tul i  tutuksi  ja t i l inpeatdk-
sen tunnuslukujen laskemi-
seen, tuli meille jokaiselle uu-
sia nakokantoja.

Kokonaisuudessa tilaisuus
oli sopivan pituinen aiheeseen
nAhden. Mielenki in toiset ja
kefanndn laheiset esimerkit
r a h o i t t a j a n  n e k i j k u l m a s t a
katsottuna luotonmyontdm is-
tilanteissa. antoivat meille
kaikille mukanaoleville uusia
evaita tulevia luoiopaatdksie
tehdessiimme. Ka)4annon esi-
merkit toisella jaksolla antoi-
vat hywiin iisukkeen luennoil-
le. jotka Hilkka ammattimai-
sin ottein hoiteli.

I

a a  a a o a

Lars Meyer
Hantkija-Maatalous Oy

vat. Miten me nyt ajatellan
kun kate-ajattelutapa joutuu
hautaan? Miten verrataan ai-
kaisempien vuosien tulos-
laskelmia tuoreimpiin, kun
tulos-ja tasekaavat muuttui-
vat?

Niiih in asioihin saatiin kui-
t e  nk i  n  t i l a i suudes ta  hyva t
evaet.  Luotonantajan nakd-
kulmasta suurin muutos on
tilinpaatoksen vertailu aikai-
sempiin !.uosiin. Kun uuden
kaavan tuloslaskelma ja tase
asetetaan vierekkain eivat lu-
lrrt ole suoraan luettavissa, ne
on oikaistava vertailukelpoi-
siksi.

Tiihiin Hilkalla olikin toi-
sellajaksolla selvat evaet, kun
ryhd1'ttiin oikein kriytiinncissii
oikaisemaan tuloslaskelmia ia
taselukuja.

Jopa oli Hilkka tehnyt joi-
takin kompia laskelmiin. Kun
tunnuslukuja lasketaan pitei-
si mulstaa, ettA tillkausi on l2
kk. paitsi kokeissaja lenteissa
joissa on tietysti normaalia pi-

TILINPAATOS
TUTUKSI!
Meite ol i  runsaat 5O luotto-
mieste (suu r in osa kyl l i ik in
kauni imrnan sukupuolen
edustajia) jotka kokoontuivat
Hotelli Arthur'in auditorioon
kahtena iltapAiviinii maalis-
kuun alkupeivina, kuuntele-
maan osakeyhtiolain muu tok-
sista ja tilinpAiitdsa nalyysi n
perusteista.

Aiheet olivat mielenkiintoi-
sia ja varsin ajankohtaisia
etenkin meikii-liiiselle jolle var-
sinaiset opiskelu\,'uodet ovat jo
kauan sitten jaaneet taakse.

Tilaisuuten avasi Kari Md-
kikdrki jonka jAlkeen oli Ke-
ra:n edustajan Hilkka Lind-
qvist'n vuoro. Hilkan opas-
tu ksella syvennyt Iiin lainsaa-
dontomuutoksi in,  perehdyt-
tiin tuloslaskelman ja taseen
rakenteeseen. Oleellisimmat
muutokset tulivat melko sel-
vasti esille. Se mita aikanaan
kirjanpidosta opin sai nyt ai-
van uusia kaanteite.

Meno tulo-teoriasta poike-
taan ja katelaskennat poistu-
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varjostavat
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.

Uhkakuvat

Luottotietotoimintaan liittyy
]{eensakin paljon vAaria olet-
t a  mu  k  s ia  j a  vea r ia  [ i e to j  a  .
Suomen Asiakastieto Oy on
saanut epiiluotettavuuden lei-
man liikemerkkiinsd vddrdn
tiedon ja liiallisten yleistyksien
pohjalta. kun Stakes julkaisi
alkuvuodesta Jani  Erolan
Asiakastietoa parjaavan tutki-
muksen "Tays roisto! Luotto-
tietotoiminnan sosiaaliset hai-
tat ja oikeuttamisen ongelmat
Suomessa". Tutklmuksensa
keihaankarjeksi Erola oli va-
linnut negatiivisten maksu-
hiiiriomerkint<ijen tuomat so-
siaaliset haittavaikutukset.
Erola ottl my6s vahvasti kan-
taa  l uo l  l o t i e lo to im innan  to i -
mintaedellytyksiin seka Suo-
men Asiakastieto Oy:n toi-
mintaperlaattelsiin.

Toisen kiden tietoihin
ei voi luottaa

Sosiologin tyo on siita kiitol-
lista, ettei tarvitse valttamat-
tii viilittiiii tosiasioista juuri
mitaan. Tutkimuksen ldhto-
kohdat voi  i tse pirkalr i  mi iar i -
t e l l a  j a  12  haas ta te l t avan
avulla Jani Erola uskoi saa-

Teksti: Ulla Mykre
Piirros: Mia Nordlund

neensa riittaviin tuntemuksen
ja tietemyksen luottotietotoi-
minnasta ja rekisteriiidyn na-
kdkulmasta.

- Suomen Asiakastieto Oy
hyviikslry, etta toimintaa ar-
vostellaan ja site tutkitaan,
kunhan liihtokohdat kuva-
laan edes suunnilleen oikein.
Erolan tekemiiii.n tutkimuk-
seen sisAltly neiisenkymmen-
ta luottotietotoimintaa ja yh-
ti6mme toimintaperiaatteita
kuvaavaa asiavirhette. Koko-
naisuuden kannalta niiillii
virheillei saattaa olla merkitys-
ta arvioitaessa koko tutki-
muksen luotetta\''uutta ja sen
vaiku lusta Asiakast iedon toi-
mintaan, kommentoi tutki-
musta Suomen Asiakastieto
Oy:n toimitusjohtaja Mikko
Parjanne narkestyneena.

- Olemme yhteistyijsse mo-
nien eri tahojen kanssa, jotka
tekevet tutkimuksia tai laati-
vai  selv i tyksia alasla tai  lo i -
minnastamme. Tausta ja liih-
tdkohdat on k2iyty yleensA yh-
dessa lapija asiavirheisiin liit-
tyvat oikaisut on tehty ennen
kuin tutkimus julkaistaan,
jotta taustatieto olisi mahdol-
lisimman oikea. Nyt toiminta-

tapa o1i erilainen. Luottotieto-
toimintaan liittyviii tarken-
nuksia ei kysyttyja lahes pari
\,'uotta sitten antamaani haas-
tattelua oli osittain vaaristel-
ty ja vAritetty, Parjanne mu-
rehtii.

Syy vai seuraus?
Tutkimuksessa Asiakast ie-
dosta annettiln ymmartaa, et-
ta se tietojen luovutuksen li-
saksi  tekee myos luottopee-
tdkse t ,  es tee  l uo tonsaa  n  n  i n
maksuhairiollisilta henkil6ilta
ja kayttea tietoja vdarin. Kova
veite tutkimuksessa oli, etta
Asiakastieto suhtautuisi mak-
s u h d i r i 6 l l i s i i n  h e n  k i l o i h i n
slTttevesti ja sulkisi heidat
yksityisena yhtionii sivuun
elaman antimista.

- Suomessa vallitsevan ke-
sitykseni mukaan kukaan ei
voi slTllistea toista osapuolta
ennen tuomitsemista tai  to-
detfua nayt ioa. Tuomilsemi-
seen liittly myds olkeus puo-
lustautua. Tutkimuksessa
tarkoitettu luottotietojArj es-
telmA eli maksuhtiiriciiden re-
kisterointi tarjoaa ihmiselle
oikeuden puolusl  au I  umiseen:
ensin velkojalle, sitten oikeu-
delie, kolmanneksi luottotieto-
yhti61le ja neljzinneksi luotto-
tietoaslakkaalle. Koko ketjuun
ainoaksi slylliseksi on n)'1 pis-
tetty Asiakastieto. Jos eptiil-
laan taas luotrot ietojen vaa-
rlnkiiyttdii, luottotietoyhtidllii
p i la is i  o l la mahdol l isuus yk-
s i l y i skoh ra i ses l  i  se l v i l  l aa  j a
esittee nakemyksensd..

50 OOO henkiltia on tarkis-
tanut l99o-Iul'uila omat tie-
tonsa ja saanut tietae, minne
ni i te on luovutettu.  Tieto-
suojaviranomalset ovat kdsi-
telleet satoja kansalaisten sel-
v i tyspyynl i j ja.  Neyt loe vaa-
rinkeytosta tai vaerista luo-
vutuksista on iodel la va h an,
Mikko Parjanne toteaa

- Sinanse julkisten tietojen

>+
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eli maksuhairidmerkintojen
kaytt66n ei pitaisi liittyii kui-
tenkaan kovin suurla ongel-
mia, nehan on nimenomaan
tarkoitettu julkisiksi virano-
maispaatoksilla, Parjanne jat-
kaa.

Maksuhiirikkiikin
saa luottoa

Parjanteen mukaan tutk i-
muksessa on vaara kasitys
siita. etta maksuhairidt estei-
sivet kokonaan luotonsaannin
tai se olisi jopa niiden tarkoi-
tus. Suomen Pankkiyhdistyk-
sen ja Suomen Asiakastiedon
selvitysten mukaan 57 pro-
sentilla kaikista taysi-ikeisiste
kansalaisista on luottoa ja 48
prosentilla maksuhiiiriollisista
on luottoa tai luottoon rinnas-
tettavia vastuita. Luonnollis-
ta tietysti on, ettii esimerkiksi
uuden pienehkcjn, vakuudet-
toman kulutusluoton saanti

on vaikeampaa. Riskie ei ha-
luta ottaa eika kannattava toi-
minta anna mahdollisuuksia
pitkiin luottoneuvotteluihin.
Toisaalta eraet ulkomaiset
s co r i  ng- esimerki  t  kertovat.
etta piakkoin vanhenevien
maksuha irioiden luokista lov-
tyy hywa segmentti.

- Luotonsaantikaan ei ole
edes Suomessa kansalalsten
perusoikeus, vaikka tutkimus
antais i  nain ymmartaa. Ei
vaikka viime vuosikymmenen
vaihteen hellAkAtisestA luo-
tonannosta tai rahamarkki-
noiden vapaulumisesta vois i
niin piititellii, Parjanne korjaa
ede1leen.

Viranomaisen tieto
on aina oikeaa vai

onko?
Entinen tietosuoj avaltuutettu
antoi iulkisuuteen lausunto-

ja, jossa han totesi, etta "lain
mukaan luottotietoja voidaan
luovuttaa luoton my6ntamis-
te ja luotonvalvontaa varten.
Kaytantd on kuitenkin lipsu-
nut niin. ettzi tietoja keytetiiein
mm. tydhdnotossa ja huo-
neenvuokratoiminnassa pit-
kal t i  luotet  tavuuslausuntoi-
na".  Ni i i ta vaar ia t ietoja ja
ao henkilon pelkkia mielipitei-
te Asiakastieto on joutunut
maistelemaan jo moneen ker-
taan. Stakes on myds julkista
valtaa kiiytteiv:i taho ja jatkaa
samalla linjalla. Mielipiteita
saa esittae, mutta valitetta-
vast i  v i ranomaisen esi l letuo-
mina ne muuttuvat helposti
niln sanotusti todeksl.

-Asiakast ieto tekee myos
virheite. Toivottavasti yksityi-
sena yhtiona osaamme hoitaa
paremmin ja tasapuolisemmin
erilalsten sidosryhmiemme
vaatimukset, toimitusjohtaja
Parjanne lausahtaa lopu ksi.

Suom. Tulla iohonkin tai astua sisdii



TUNNELITIA
KATOSSA
LUOTTOMIESTEN
KEVATILTAMISSA
kuka oluen kera. Sitten ilmes-
tyi p6ydiin paehan valtava
Paella-pannu, makoisilla broi-
lereilla siivitettyna. Ruoka
tuntui malstuvan erittain hy-
vin,  tokkopa kukaan j  i i t t i
"santsaamatta" asiaankuu-
luvasti maustettua herkkua.

Pisteeksi iin peele nautittiin
maistuva hedelmA-cocktail,
tai sanotaanko ette ne nautti-
vat joilla vielA oli tilaa uusille
antimille. Moni tyltyikin mait-
tavaan kahviin konjakin tai
piihkiniiliktidrin kera.

Sltten alkoivatkin soida
kaikille tutut melodiat !'uosi-
kJrmmenten varrelta, puikois-
sa takuuvarma Coconut Tea-
sers, joka sai porukan mu-
kaan heti ensi rytmeista alka-
en. Tanssilattlalla oli tungos-
ta ja tunnelmaa vaikka muil-
le jakaa, ja itse kukin huhki

a a

Teksti: Timo Suoninen
Kuvat: Anita Miikelii

Ontaas se dika
uuodesta kun pciiucit
oDatmukquqsti
pi.dentgneet, jakesci
kltwstgg uifthaa
Dauhtia.
Yksiuo.rmamerkkt
keucicistci on
Luo ttomi.e s te n iltamat,
joka kokosi tcilkikin
kertaa iloisenjoukon
luo ttomi.ehici j a -nais ia
mukduaan
ahdessaoloon.

Tapahtumapaikkana oli YIT:n
talo Lansi-Pasilassa torstaina
19.3.98. Puitteet olivat oival-
liset ja omiaan luomaan mu-
kavan tunnelman.

Tilaisuus aloitettiin kukit-
tamalla Luottotutkinnon suo-
rittaneet, ja jakamalla todis-
tuksetja stipendit. TzistA muo-
dollisesta puolesta huolehti
tyyl ikkAi ist i  Marja-Leena
Virtanen. Kaikki miespuoliset
paikalla olleet katsoivat ka-
teellisina sita onnellista, joka
sai halata kaikki tutkinnon
suorittaneet, sille valtaosa
heista oli jelleen naisia. nyt-
temmin Luottonaisia.

Kerhomestari Kari Rtisd-
nen kertoi kupletin juonen. ja
sitten keytiinkin herkuista
notkuvan ruokapciydiin iiii-
reen. Aluksi nautittiin salaatit
ja patongit, kuka hyviin viinin.
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lNetherlands

The 590 strong Nederlandse Ver-
eniging voor Credit Management
continues to work very hard to pro-
mote its education sdreme. A further
10 students began to study in the
Autumn of 1998, bringing the total
number of students to 40.

lSpa inr - l
The Asociacion Ger-

entes de Credito has two cmtues, one
in Barcelona and one in Madrid. In
each of those two cenhes 5 semttars
were held in 1997 on subjects ranging
from software to elechonic invoicing.
Another highlight was to be the
introduction in December 1997 of an
award to the 'Credit Manager of the
Year', and it was hoped that this
would generate publicity.

Sweden

Svenska Kreditmannafiireningen's
main achievement in 1997 was the
development of an MBA in credit
management at Stockholm Univer-
sity. This course will begin in Spring
1998. Thirty commercial companies
each gave 25,000 SKr ovel 3 years to
sponsor the development of the
course, and the sponsorship guaran-
teed 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
members in order for them to eam a
diploma.

Management reported its current
membership at 8,633, representing
a 4.5% growth rate since 1996. The
ICM's Professor of Credit Manage-
ment, Professor Nick Wilson, will
launch in early 1998 a statistical
survey of credit management
trends, and it is hoped that this will
generate press interest and publici-
ty. The Institute is also continuing
to work on the development of
competence-based National Voca-
tional Qualifications in credit man-
agement. 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

The Institute of Credit

The Swedtsh Credit
Nlnnagement
Assoclation - Saenskn
keditmannnf oreningen

Stortorget Squore and Stockholht Cathedral in the OId Toutl

The Swedish Credit Manage-
ment Association was estab-
lished in 1968. Its foundation
was a response to the growing
neeil for an exchange of experi-
ences 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 became a
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 mem-
bers 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. Ttvice a
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 educa-
tional lectures given by guest



Yat otyr Riddarhdnen 0nd Storkhaln OldTaun

at our meetings and
. The topics represent

great variety of current devel-
in credit management,

Ite Board consists of nine
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 inter-
a3ts as new legislative proposals
lre prepared and gives state-
a€nts on these to the govern-
Dent on behalf of our
Association. The Planning Com-
littee arranges all formal meet-
iags and conferences. The
Education Committee handles all
aatt€rs concerning education for
lhe credit courses which are
u'ar|ged in co-operation with the
University of Stockholm.

This is the name of our maEazine

shich is distributed four times a
year. It is a magazine developed
bv members and makes the mem-

bers feel part of the Association.

In spring 1998 Svenska Kredit-

mannaft)reningen, in co-opera-
tion 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 aspects of
oeilit management.

O credit management and
risk assessment,

O psychological issues in
business.

O judicial issues in business.

O a thesis.

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,
members of Svenska Kretlitman-
nafi)reningen may attend any of
the modules, and will receive
a diploma by attending a weekly
3-4 hour evening class for 10
weeks.

Thelvneli
Economl
frnd the"
Ivneli
Institute
of Credit
Nlnnngement

The Israeli economy is undergo-
ing changes that could well have
an effect on credit and finance
managers. Gross domestic prod-
uct totalled approximately $87
billion in 1995 and $95 billion in
1996. Projections for 1997 show a
small increase in GDP to about
$98 billion. Per capita GDP in
Israel in 1997 was about $12000.

Unemployment in Israel
reached historic proportions in
1992 (reaching 17.280) dloe
mainly to thousands of immi-
grants who were unable to
find employment. Since then
the unemployment rate has
ilroppeil. lt dropped to 6Vo in lhe
third quarter of 1995, then rose
slightly in 1996 to 6.\qo arrd con-
tinued rising in 1997 until it
reached 8.17, as a result of anti-
inflationary measures.

Those hardest hit were labour-
intensive industries such as
textiles, which are becoming
exposed to increased competition
from importers. Recent political
developments have 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,

The Israeli economy inclucles app-
roximately 150,000 limited compa-
nies and 110,000 businesses
and partnerships. In 1997, 17,000
new compalies and 12,000 new
businesses were formed. 3,100
cases of receivership and liquida-
tion were regist€red.

Accoriling to figures collected
by BDI in 1997, lEa of pay-
ments were made after the
due date and the average ilelay
in payment was 43 days. The
worst affected sectors were

construction (53% d
ments were late), food
anil textiles (39%\. l6f
ments were late in tb
sector, compared with
the chemicals sector a.nl
electronics,

1996.

The total number of
wno exDenenceo sevene
problems in 1997 eo
16,000, compared with

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€l-
ing in Israel in November 1997. ll
was a most enjoyable and meme
rable occasion. 

O

Ierusalem inllation rates in the L6-27Vo mtge-
In 1992, however, inflation dropped
significantly and since then has
ranged between 8-14.5qo an l.ally.
The Finance Ministry taqet for
7997 was 7-7OEo arrd prices rose by
7.4% in the first 11 montbs of 1997.
Despite objections by the Bank of
Israel, the Finance Ministry target
for 1998 is also 7-107o.

i

BDI Risk Levels by Branch (Jan-Sept 97)
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kutn paraskin Travolta tai Oli-
vla Newton-John. Tupakoitsi-
joille varattu ulkotila sai tay-
tettA mydskin kaikkensa an-
taneilta diskohailta, jotka tu-
livat veilillii vllvoittelemaan
kuumien rjrtmien velissa.

Tunnelma siiilyi tiiviin:i, ja
yllatteen huomattiin ettei kel-
lo liihestyy yhtetoista, jolloin
tiloista oli luvattu poistua. Al-
koi kuumeinen pohtiminen
jatkopaikasta. ja kiitettevalla
prosent i l la Luottoporukka
Iiihtikin loppujen lopuksi tut-
tuun ja turvalliseen "kymp-
piin".

Meno malstui kymppiker-
roksessa edelleen hyviflle, ja
allekirjoittaneen poistuessa
paikalta siine kahden maissa,
jai paikalle viele useita "luo-
tettavan oloisia" ihmisie. Kai-
kille jei varmasti mukavat
muistot onnistuneesta illasta,
ja haluankin tesse klitteejar-
j estejia hyvista valmisteluista
ja riittiiviistii tarl'oilusta. erin-
omaista Biindie unohtamatta.
Ji ie immekin intoa teynna
odottamaan seuraavaa Luot-
tomiesten tilaisuutta. ja toi-
vottavasti myds tutkinnon
suorlttaneista "uusista kas-
voista' 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 asiakaspalvelupiiiilli-
kdksi. Han on toiminut aikai-
semmin Intrum Justitia Oy:n
perintakonsulttina.

BBA Mikko Soininen on ni-
mitetty 16. 1. 1998 alkaen Int-
rum Justitia Oy:n asiakas-
palvelupiiiillikciksi. Hen on ai-
kaisemmin toiminut Intrum
Justitia Oy:n yhteyspiiiillik-
kiina.

Bjiirn Freudenthal on nimi-
tetty 8,L2.I997 alkaen Intrum
Justitia Oy:n perintAkonsul-
tiksi.

Nina Pdivinen on nimitetty
7. f. 1998 alkaen Intrum Jus-
t i t i a  Oy :n  myyn t i s i h  tee r in
aitivslomansiiaiseksi.

Maarit Tarkka on nimitetty
19. 1.1998 alkaen Intrum Jus-
titia Oy:n markkinointiassis-
tentiksi.

Malju Nieminen on nimitetty
16. 1.1998 alkaen Intrum Jus-
titia Oy:n mJryntiassisl enl iksi.

Matts Ignatius on nimitetty
1.2.1998 alkaen Intrum Inter-
national Oy:n perinttikonsul-
tiksi.

SUOMEN ASIAI(ASTIETO OY

Hannu Heikkilii on nimitetty
credit-scori ng asiantuntUaksi.
Hen on aiemmin toiminut A.C.
Nielsen Finland Oy:sse tilas-
to-osaston vastaavana.

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

MediapiiAllikdksi on nimitetty
Teija Rantanen, jonka vas-
tuualueenaan on julkaisujen
tuotantoprosessit, sehkoinen
viestinta seka niiden kehitta-
minen. Han toimi aikaisem-
min Asiakast iedossa t ieto -

hal l into-osaston j?ir jestelmi i -
asiantuntijana.

Lea Puusaari on nimitetty
myyn  t i neuvo t te  l i j a  ks i .  Han
toimi Asia kast iedossa aikai-
semmin luottotietotutkiiana.

Suomen Perimistoimistojen Liitto
ry:n vuosikokous 21,1.1998

Liiton puheenjohtajaksi on valittu
varatoimitusjohtaja Timo Miiki
Perimistoimisto Contant Oy:stii ja
varapuheenjohtajaksi yhteys-
pei:illikkd Pirj o Ahola
Intrum Justitia Oy:st?i.

Muut hallituksen jasenet ovat
Ritva-Liisa Paananen Luotto-
rekisteri Oy, Eero Sundqvist Cash-
In Consulting Oy, Nils Weckstriim
Suomen Asiakasperinta Oy ja
Joel Sellberg OK Perintd Oy.
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LUOTTOMIEHET - KREDITITIANNEN r.y.
TOIMINTAKERTOMUS WODELTA L997

Vuosi 1997 oli yhdistyksen kolmas-
kymmeneskuudes toiminta\uosi.

.rAspmsrd

Yhdistyste kohtasi kertomusvuonna suru-
uutinen. EnsimmdLinen kunniajasen luotto-
paalhkkd apulaisjohtaja Sylvester Alexander
Perret siirtyi ajasta ikuisuuteen 8.7.1997.
Uusia henkil6jasenia hyvaksyttiin vuoden
1997 aikana 36. Henkiloj:isenmddrd oli vuo-
den lopussa 745 ja kannatusjaseniii 14. Vuo-
den lopulla saatiin valmiiksi uusi jesenluet-
telo.

IIALLITUS

Yhdistyksen hallitus toimi seuraavassa ko-
koonpanossa:

* 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 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

TOIMIKT'NNAT

Luottoalan 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 Pa rjanne.
Suomen Asiakastieto Oy
Toimitusjohtaja Risto Suviala,
EraDeiva Ov

Lakitoimikunta:

* Puheenjohtaja varatoimitusjohtaja
Timo Meki, Perimistolmisto Contant Ov

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 Kari Miiki-
kiirki, Kaukomarkkinat Oy

Jdsenet:

* Luottopaelikkii Eero Ahlajoki,
Tekmanni Oy



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 pidet-
tiln kevzitretken yhteydesse Kotkassa 15.5.
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1997. Kokouksessa h]'veksyttiin tilinpeatds
ja toimintakertomus tuodelta 1996 ja mydn-
nettiin vastuuvapaus hallitukselle. Samalla
Luottomiehet tutustuivat Kotkan kaupungin
satamajohtajan esittelemana kaupugin sata-
maan ja sen toimintaan. Kokousesitelmen
henkildrekisterilaista piti sittemmin tietosuo-
javaltuutetuksi siirt]'rryt Reijo Aarnio Suomen
Asiakastieto Oy:st?i. Paluumatka tehtiin Por-
voon kautta Runeberg -laivalla.

Varsinalnen syyskokous

Varsinainen s)T/skokous pidettiin 20. 1 t. 1997
Ravintola Tekniskassa. Kokouksessa hyvrik-
syttiin hallltuksen ehdotus talousarvioksi
vuodelle 1998 seke paatettiin siiilyttAA jrisen-
maksu entisen 2OO mk:n suuruisena. Kan-
natusjasenmaksu sailyi l.2OO mk:n suurui-
sena. Esitelman siirtymisesta yhteisvaluut-
taan piti markkina-analyytikko Mikko Ayb
Meritasta. Kokous muutti hallituksen esityk-
sesta saantoja siten, etta luottotutkinnon
suorittaneella ei ole liitt)'misluotenaan jesen-
maksuvelvollisuutta ja siten, ettai hallitus voi
paattaa erilaisten enintaan IOO.OOO markan
rahastojen perustamisesta koulutus-, julkai-
su- ja jasentoimintaa varten.

Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin hallituk-
sen ehdotuksesta osastopaellikkd Marja-Lee-
na Virtanen Intrum International Oy:stii. Hal-
lituksen erovuorossa olevien jasenten tilalle
valittiin MSC Jussi Kattelus Suomen Vakuu-
tus Oy:stii, toimitusjohtaja Lassi Karppinen
Perimistoimisto Contant Oy:sta ja Margit An-
samaa Yrityspalvelu Ansamaasta. Varapu-
heenjohtajaksi valittiin toimitusjohtaja Mats
Nybondas, D&B Finland Oy:stii ja sihteeriksi
perintepeellikko Elina Vihinen Yrittajain Fen,
niasta. Tilintarkastajiksi valittiin Ritva Kahi-
la Tamro Oy:stii ja Mauno Lehtonen LTP Laki-
miesten Perintatoimisto Oy:st:i sekd vara-
tilintarkastajiksi aluepiiiillikkd Taavi Kallan-
kari Elektroskandia Oy: stii ja luottopiiAllikk<i
Paula Nysten Onninen Oy:stii.

Vuodeksi 1998 valittiin luottoalan neuvotte-
lukunnan puheenjohtajaksi Marja-Leena Vir-
tanen ja jaseniksiTom-G. Ahlroos, Lassi Kan-
tola, Timo Korkalalnen, Pertti Larva, Kari Mii-
kikiirki, Mats Nybondas, Mikko Parjanne,
Jyrki Pekkala ja Risto Suviala.



MUUT KOKOUKSET JA TAPAHTUIVIAT

Jdsenkokoukset

Ensimmainen yhmaarainen jasenkokous pi-
dettiin 30. 1. 1997 Hotelli SAs-Radissonissa.
Esitelman Muutoksista ja tyoelamaste piti
henkildstdpaelhkkd Matti Kostet Enso Oy:ste.
Kokous muutti hallituksen esityksestd sii?in-
t6je siten, etta erovuorossa olevaa hallituk-
sen jasente ei voida heti valita uudelleen, mikti
henkil6 on ollut hallituksen jasenene pitem-
paan kuin puolitoista motta. Muutos jarkeisti
seantdja siten, etta kesken toimikautensa
eronneen jesenen tilalle valitun uuden jase-
nen ei tarvinnut heti erota edellisen juisenen
tolmikauden paat)'ttye. Toinen ylimaareinen
jiisenkokous pidettiin 18.9. 1997 Hotelli SAS-
Radissonissa. EsitelmAn osakeyhtidlain muu-
toksesta piti toimitusjohtaja Risto Suviala
Eriipiiivii Oy:stii.

Vuoden luottomies

Luottopeivet jarjestettiin 1.-3. 10. 1997 m/s
Silja Serenadella. Hallituksen tekeman peri-
aatepiieittiksen \,'uoksi rrr.oden luottomiesta ei
talle kertaa valittu.

Iltamat

Iltamat jarjestettiin 20.3. 1998 Paapostita-
lossa.

JASENLEHTI

Yhdistyksen jesenlehti Luottolinkki ilmestyi
vuoden aikana neue kerraa.

TOIMIKTJNTIEN TOIMINTAKERTOMUKSET
VUODELTA 1997

Luottoalan Neuvottelukunta

Luottoalan neuvottelukunta kokoontui ker-
ran tammikuussa keskustelemaan henkil6-
rekisterilain muutoksista ja yhdistyksen kan-
nanotoista siihen. Hallitus jarjesti hallituk-
sen ja luottoalan neuvottelukunnan keskuu-
dessa tutkimuksen neuvottelukunnan lak-
kauttamisen tai muiden muutosten tarpeelli-
suudesta. Tulos osoitti, ettei muutoksiin ole
svFa.

Lskitoimikunta

Vuoden aikana toteutui useita lainsiiridiintd-

hankkeita, joitten valmistelussa toimikunta
on ollut mukana. Yksitylshenkildiden velka-
ja{'estelysta annettua lakia muutettiln L2.
I 997 lukien. VelkajArjestelyl'n peiaisyn edel-
lytyksia tiukennettiin tuntuvasti ja myds es-
teite ja rauettamisperusteita selvennettiin.
Velkajiirj estelyasiat tuomioistuimista viiheni-
vatkin puoleen verrattuna vuoteen 1996.

Ulosottolakia muutettiin ensin 15.3. 1997, joi-
loin ulosottomiehen alueellista toimivaltaa
laajennettiin ja luotiin mittava tiedonsaanti-
jiirjestelmii sekii siwrllisilta etta julkisten vi-
ranomalsten rekistereista. 15.5. 1997 tuli voi-
maan ulosottolain muutos, jolla laajennettiin
velallisen erottamisolkeutta ja mahdollistettiin
vapaakuukausien mydntaminen palkan- ja
eldkkeen u losm ittau ksi ssa

Mittava osakeyhtiolain uudistus tuli voi-
maan 1.9.1997. Laki oikeudenkaynnista ri-
kosasioissa ulotti alioikeusuudistuksen kos-
kemaan I . 10. 1997 lukien myds rikosjuttuja.
Asianomistajan asema helpottui monella ta-
valla.

Henkildtietotoimikunta jatti mietintdnsa
16.5.f997. Siihen sisaltly ehdotus laiksi yk-
sityislyden suojasta henkilotietojen kiisitte-
lyssA. Toimikunta valmisteli yhdistyksen lau-
sunnon mietinndksi.

Ryhmeikannetydryhmii II antoi mietintijn-
se kesakuussa. Toimikunta oli edustanut
kasitysta, ettei ryhmakanteelle juurikaan jeiei
kiiy'ttoalaa maksukyvyttdmyys- ja tietosuoja-
asioissa. Esityksen asiaryhmien miiarittelys-
sa paadyttiin samalle kannalle.

Oikeusministerid asetti 16.4.1997 riita- ja
hakemusasioiden sekd velkajarjestel)'n hori-
sontaaliryhmet, joiden teht?iviiksi annettiin in-
formoida ministeri6n johtoa havaitsemistaan
ongelmista ja kehittemistarpeista. Toimikun-
nan puheenjohtaja varatuomarl Timo Meki
osallistui jesenenA kummankin ryhmiin tyo-
hon; mietinndt luovutettiin marraskuussa.

Toimikunnan puheenjohtaja oli I 3.3. 1 997
kuultavana eduskunnan lakivaliokunnassa
saatavien perintea koskevassa lakihank-
keessa, joka on kohdannut parlamentissa
helikopterinomaisia turbulensseja ja oli vuo-
den lopulla edelleen selkiint)"rnet6n.

Puheenjohtaja osallistui perintAalan edus-
tajana myds Ulosotto 2000 -toimikunnan yli
2O kokoukseen. Mietintd valmistui alkuvuo-
desta 1998.

Lakitoimikunta piti \,'uoden aikana
kousta.

neljii ko-

I
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Onhan euro ennen sitiikin eli
s i i r tymakaudel la la i l l inen
maksuveune mutta vain tili-
rahana. Siirtymaaika on siten
kolmen r,rroden pituinen alka-
en vuodesta 1999, jona aika-
na yritysten siirqminen euron
kelttdiinottamiseen tapahtuu
siine aikataulussa kun kukln
haluaa.

Kansalliset rahayksikiit,
siis rahanvaihtoperiodin aika-
na, ovat laillisia maksuvelfrei-
ta korkeintaan kuusi kuu-
kautta toisin sarloerj 1,7 .2OO2
asti, Tana alkana on rinnan
keiytiissii sekd. euro ette mar-
kansetelit, mutta tata aika-
jaksoa voidaan kylla lyhentiiii
kansallisella lainsiiiidiinntillA
jos niin halutaan. Rauno Nii-
nimaki tesmensi, ette sen jZil-
keen kun markka on lopulli-
sesti lakannut olemasta lailli-
nen maksuvd.line niin Suomen

mailta voi tulla sUoitusrahas-
to-osuuksien tarjontaa vaik-
kapa suoraan postim]rynnin
tapaisest jne. Suuri kys].rnys-
merkk i  on  myds  se .  m issa
maarin eri turistikeskukset ja
tamentapaiset ryhtyvat keyt-
temaan euroa ikeenkuin kil-
pailutekijdine. Voi hyvinkin oI-
la ette joissakin lomakohteis-
sa esiintJry euromaerelsie hin-
toja jne.

IT,IAKSWJILINEET
Suomessa ja muissa euro-
alueen maissa eurosetelit ja
kolikot lasketaan liikkeeseen
vasta vuoden 2OO2 alusta. Sii-
te lehtien ne ovat lallisia mak-
suvalineite ja josta alkaen eu-
ro on myds ainoa sopimusra-
hana kiiltettiivii rahavkslkko.

Sopimus
taloudesta
ja rahasta
Teksti: Margit Ansamaa
Kuvat: Hanna Nurmi

Olemme Valtioaara'inministeriiin EMU projektin
projektipiiiillikiin Rauno Niiinimiien kanssa
keskustelleet o,iheesta Suomen kansallinen
siirtgmiisuunnitelma euron kiigttiiiinottamiseksi.
Aihe on laoja sekii ajankohtainen ja piiiitiis
Suomen muko;na olosta ensimmcii.,sessri
acrilaeess<r tehdiiiin heti kuluaon keaiiiin
toukokuun clussa.

Kysyesseni miten kdr.s rrlrlis et
joutuuat tekemisi in euron
k(j,ns s d siirfiJmdkaudella Ral[-
no Niinimiikl totesl ette siir-
tymdkauden aikana on hie-
man epeselvaa misse maerin
euromeereista palvelutarjon-
taa tulee kansalaisten saata-
ville. "Ainakin ne kansalaiset
jotka kayttavet pijrssie reittine
sUoittaessaan rahoja osakkei-
siin tai joukkovelkakirjalai-
noihin )Tn. joutuvat tekemisiin
euron kanssa". P<irssikauppa
ja arvopaperlmarkkinathan
stirtyvat keyttamean euroa jo
vuoden 1999 alusta. Pohdit-
taessa miten muuten joudut-
taisiin tekemisiin euron kans-
sa Rauno Niinimekl kertoi etta
voitalsiin kuvitella kun raha ja
piidomamarkkinat tulevat Eu-
roopan Iaajuisiksi niin ulko-
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Pankki lunastaa ne kymme-
nen vuoden aikana. Eii mark-
ka ei kuitenkaan muutu ar-
vottomaksi 7.7 .2OO2 jiilkeen-
k?iiin. Tiimii aikahan on ollut
Jo aikaisemminkin kaytdssa
rutiininomaisesti niiden sete-
leiden osalta joita on tzihen
mennesse uudistettu ja se on
kyllii todettu riittavaksi ajak-
sl lunastukselle.

Iuuntokerroin. mikii se on?
-Muuntokerroin ilmaisee Suo-
men markan ja euron vdlisen
a u h t e e n .  S e  m e A r i t e l l a e n
l .  l .  1 9 9 9  j o l l o i n  S u o m e n
markka kiinnitetaan peruut-
tamattomasti euroon. Muun-
tokerroin ilmaistaan kuuden
merkitseven numeron tark-
kuude11a. Siine on yksi luku
Ja pilkku seka viisi desimaalia
€ l i  s i i t a  muodos tuu  kuus i
merkitsevea numeroa. Kun
Jaetaan markkasumma ker-
toimella niin saadaan euro-
summa ja kun sila kerrotaan
eurosumma ni in saadaan
markkasumma".

KORKO-
NOTEERAUS

Kun peruskorosta luoau-
tz.a,n. niin mitii sen tilalle
tulee? "Peruskoron osalta on
pankkivaltuusto paettain]4 sii-
tii. Pankkivaltuuston asema-
han muuttuu tdssii Euroopan
kesk us pa n k k i j  er jestelmasse
si l le taval la,  et te Suomen
Pankkl ei voi enaa tallaisia
kansallisia korkoja noteerata.
Silloin tilalle taytyy ottaa jo-
kin vaihtoehto koska muussa
tapauksessa  j oudur ta i s i i n
melko suureen tytih6n, sillii
peruskorko esiintyy melko
monessa laissa ja site kayte-
tiiiin viitekorkona useassa pai-
kassa eli helpointa on ottaa
sille jokin jatko. Valtiovarain-
ministeridn virkamiesten pii-
risse on ajatuksena ettajatko
olisi sellainen jossa peruskor-
ko laskettaisiin aina 12 kuu-

kauden markkinakoron pe-
rusteella. Tessa otettaisiin l2
kuukauden markkinako-ron
keskiarvo kolmen kuukauden
periodilta ja sen perusteella
mzi ari te I teis iin peruskorko
seuraavaksi kuudeksi kuu-
kaudeksi, eli kaksi kertaa \,'uo-
dessa suoritettaisiin laskenta.
Perusajatukse-na on ettd. vuo-
den vaihteen yli peruskorko
jatkuisi tallii tasolla ensim-
maisen kuuden kuukauden
ajan ja siten ensimmainen tar-
kistus olisi kesiikuun lopus-
sa 1999. Ndisszi korko-olosuh-
teissa se nayttaisi tasoltaan
pysyven suurin piirtein ennal-
laan koska 12 kuukauden
heliborkorko ja peruskorko
ovat lzihella toisiaan. Olen-
naista muutosta korkotasoon
ei neilla niikymln tule ole-
maan".

EURON
VAIKUTUKSET

IIANSALAISILLE
Kiinnostavaa on mycis onko
eurolla joitakin muita vaiku-
tuksia yksityisille henkiloille
maksettaviin palkkoihin, ty6-
elAkkeisiin tai sosiaaliturvaan
kuin rahayksikdn muutos.
Tahiin Niinimiiki totesi, etta ei
tu le olemaan muita vaikutuk-
sia sillii kaikki tulotja sosiaa-
liturvaetuudet tulevat pysy-
md.dn ennallaan ja nykyisen
Iainsaadanndn puitteissa. Ai-
noa muutos tulee olemaan se
kun ne muuntokertoimella
muutetaan euromaiiriiiseksi
eli keiytrinndssii siirrFean vain
uusiin numeroihin.

MWTETAANKO
SOPIMUKSET?

Mitii oaikutuksia sitten
euroasetuksilla ja siirtgmi-
sellii euroon on konsallista
r ahog k s ik k ii ii k iig ttiitt iilr
sopimuksiin ja miten sopi-
musten sisciltd muuttuisi.

j o uduttais iink o uus imo.o;n

oikeud.ellise t osiakirj ot
j ne .?  Vas tauksena  kysy -
mykseeni oii, ettii tultaessa
\,'uoteen 2OO2 niln siita eteen-
pein kaikki markkaviittaukset
tulkitaan automaattisesti eu-
romaareisiksi eli muutostar-
vetta ei ole esim. laina- tai
vuokrasopimuksiin eika yh-
ticijiirjestykslin tms. Tame on
hy'vin selkeii ja kattava saen-
tc i  koko euroa koskevassa
lainsaadanndssa. Tahen on-
kin k i inni tet ly hyvin pal jon
huomio ta  e t te i  m i taan  ka t -
kosta sopimuksissa tul is i .
Siirtyma kauden aikana mark-
kasopimukset peesaentdisesti
tulkitaan markoiksi ja euroso-
pimukset euroiksi .  Molem-
mathan ovat laillisia raha-
yksikkiija. On p)'ritty myos sii-
hen ettei sopimusosapuolille
tule ylimeareistii tydtii ja kus-
tannuksia euroon siirtjrmises-
ta.

RAHAN ARVO,
MUUTTUUKO SE?

Yksi koko euroha{oituksen eli
ldhentymiskauden perusidea-
na on ol lut  se et ta saatais i in
vakautta Euroopan rahaoloi-
hin koska varsinkin pienie va-
luuttoja on vaivannut speku-
laatioille alttiiksi joutuminen
ja silloin on ollut korkeita kor-
koja ja melkoisia kurssivaih-
teluja, jotka ovat monin tavoin
olleet hankalia yritysten kan-
nalta. Eurorahan perusideana
on saada rahan taakse suu-
rempi ja vakaampi talousalue
seka pyritaen arvoltaan sisei-
sesti ja ulkoisesti vakaaseen
rahayksikkijOn. Ilmeisesri sii-
hen ollaan peasemiissA koska
kaikki potentiaaliset mukaan
tulevat maat ovat saavu .a-
neet h]'vin alhaisen inflaatio-
vauhdin jo ennen kuin ollaan
siirtymfikaudella ja se piteisi
tietenkin my6s sAilyttiiA. In-
flaatiovauhti lienee n1't alle 2%
joka on historiallisesti aika-
moinen saavutus ja se on
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myds koko euroalueella yhta
vakaa. Mita sitten tulee rahan
ulkoiseen vakauteen suhtees-
sa dollariin ja jeniin niin se
j  ohtuu taval laan samasta
syysta eli jos on riittava hin-
tavakaus valuutan perusalu-
eella niin se heijastuu koko
sen arvoon.

Ka nsallinen lo"ins dcidcintii tu-
Iee muuttumdan kolmonteen
uaihee seen mentci.essci. Rauno
Niinimaki kertoi, etta muuta-
mia muutoksia todella tulee
sekii julkis-ettii yksityisoikeu-
delliselle puolelle. "Julkisoi-
keudellisella on tarkein halli-
tusmuodon 72 S jossa lukee
ette Suomen rahayksikk<i on
markka. Perustuslakivalio-
kunnan mukaan lakimuutos
toteutettaisiin suuren perus-
tuslakiuudistuksen yhteydes-
sfi tullen voimaan vuonna
2OOO. MuuLoksia tulee myris
Suomen Pankkia koskevaan
lakiin sillA tavalla ettd Suomen
Pankki soveltuisi tiihiin Eu-
roopan keskuspankkijerj es-
telmaen ja lisiiksi tarvitaan
tietysti rahalakimuutos. Lake-
ja ei kuitenkaan muuteta sen
takia etta laissa lukee mark-
ka. koska tdmii euroasetus pi-
taa huolen silte etta markka-
viittaukset lainsaadanndsse
luetaan euroviittauksiksi. Ta-
man jalkeen tarkein asia on
tehdii osakeyhtidlakiin saan-
ndkset, jotka mahdollistavat
euron keyttddnoton yhtidjar-
jestyksisse ja osakepeeoman
ilmoittamisessa heti siirryma-
kauden alusta lukien. Nykyi-
sen tulkinnan mukaan ole-
massaoleva lainseedentd ei
sita sallisi mutta korjaus te-
hiin tulee olemaan h]'vin pie-
ni. Lahtdkohta on, ettei yrityk-
sia koskeva normisto muut-
tuisi eli osakeyhtidlaki ja kir-
janpitolaki pysyvet ennallaan
ja kaikki muutokset joita tar-
vitaan auttaislvat )'rityksie te-

2a

kemiiiin euromuutokset jous-
tavasti. Osakeyhtitilaktln tulee
pykala joka helpottaa tasa-
lukuihin peesemista osake-
peaomassa, muutettaessa se
euromaareiseksi. Harkinnas-
sa ja valmistelussa on, etta
myos osakkeen nimellisar-
vosta voitaisiin luopua koko-
naan  jos  ha lu taan .  Ndmi i
muutokset olisivat suurimmat
ja lisiiksi joitain pienia asioi-
ta.  jo i ta joudutaan muutta-
maan mutta ne eivdt ole ko-
vin merkityksellisie. Lainsee-
dannon muutostarpeet ovat-
kin pienemmdt kuin mihln 01-
tiin varauduttu. Tarkoitukse-
na on saattaa euroasetus ja
kansallinen lainseedantd vas-
taamaan toisiaan".

Entii aruonlisaverotus, tu-
leeko se muuttumrrlrrn to,i
ghtenAistgmiicin?' Arvonli-
severotus ei tule muuttumaan
ainakaan eurorahan vuoksi
vaan se on oma prosessinsa.
Yhdenmukaistamistoimenpi-
teita ei sen vuoksi tule. On sit-
ten kokonaan eri asia ette in-
tegraatio ja yhteismarkkinoi-
den s]'venteminen asteittain
tuo mukanaan joitain 'har-

monisointi' paineita. Se on
kuitenkin rahauudistuksesta
riippumaton tapahtuma" tote-
si Rauno Niinimaki.

YrttA s toimint(l,a'n kuuluD at asi -
at kuten kirjanpito, tilinpddtiis
ja ualuuLLakurssten Dottol- jo
toppiot oDot asiaitd, joihin tu-
Iee siirtAmdkautenq kiinnittcici
huomioto. Mitii tuli"sl huomi-
oido ja milloin? "Perusaja-
tuksena on etteivat lait muu-
tu. Oikeusministerid ja Kir-
janpitolautakunta ovat tulleet
siihen tulokseen, ette kirjan-
pito ja yhtidjerjestys sekii ti-
linpiiiitos ovat toisistaan riip-
pumattomia asioita. Jokaista
naista voidaan tarkastella eril-
lisina asioina. Kirjanpito voi-
daan haluttaessa aloittaa eu-
roissa 1. 1. 1999 joten tilinpee-

tdskin kannattaa luonnollises-
ti laatia euroissa. Jos kirjan-
pito on kuitenkin markoissa,
niin tilinpaat6s voidaan silti
laatia euroissa. Eli markoissa
tehty kirjanpito ei rajoita tilin-
piiiit6ksen rahayksikkije. Li-
saksi kirjanpito voidaan osil -

tain laatia euroissa ja mar-
koissa. Yhtidjerl'estyksesse il-
maistu osakepeaoma voi olla
joko markoissa tai euroissa,
riippumatta kirjanpidon tai ti-
hnpaatdksen rahayksikiista".
Siirtymiseste on haluttu teh-
da sellalnen. etta euroasia on
mahdollisimman joustavaa
yrityksille. Kaytetty rahayk-
sikk6 on kuitenkin luonnolli-
sest i  a ina i lmoitet tava. Kun
euroalue muodost-etaan ja
kaikkien euroalueen valuutat
kiinnitetaen peruuttamatto-
masti euroon niin silloin tie-
detaen varmasti mitke ovat
rahoihin, rahamaaraisiin vel-
koihin ja saataviin liittyviit
tappiot ja voitot. Ne taytyy
tunnustaa heti seuraavassa ti-
li npaatdksessa. ainakin tappi-
o iden  osa l ta .  Jos  t i l i kau  s i
peettyy teman \rroden viimei-
nen paiva niin silloin kiinni-
tyskurssitasolla tziytyy kurs-
sata voitotja tappiotja ne tey-
tJry tunnustaa Vuodelta 1998.
Joitakin poikkeuksia kyll?i Itiy-
tlT/ esim. tappiot on tunnus-
tettava heti mutta voittoi en
kirjauksissa on jaksotusmah-
dollisuuksia.



O s okep acioman mricir tin muut -
l lminen nr in osakeuhl ictssci
kutn asunto -osakeghti') s sd Lu -
Ieuat muuLoksen kohLeeksi.
Mitii muutokset koskeuat ja
miten ne toteutuis ia@t?
"LAhrokohra on etrei  vai l r te-
matta tarvitse muuttaa osake-
paeomaa. Jos osakkeilla ei
kiiydei kauppaa. ei osakepziri-
omaa kannata muuttaa kos-
ka yh t i i i jar jesl  yk sen mukai-
nen osakepi i i ioma vuoden
2OO2 alusta muuntokertoi-
men ar,rrlla tulkitaan joka ta-
pauksessa euroissa. Asunto-
osakeyhtioiden osalta ei ole
jerkevae muutraa osakepae-
omaa mutta pt i rssinoreera t-
tu jen yht id iden varmast ik in
kannattaa muuttaa osake-
peeomansa euromeeraiseksi
jo imago syistekin. Todennii-
koisesr i  nema yht idt  muurla-
vat tilinpaatdksensd ja koko
in formaar ionsa euromadrei-
seksi". Niinimaki jatkoi viela
etlii porssinoteerat r u ihin yh-
ti<iihin kohdistuva kiinnostus
on koko Euroopassa olevan
sUoitrajakunnan laajuinen ja
todennekdisesti usear J,Tityk -
set tulevatkin siirtymAan jo
moden 1999 alusta euroon,
ainakin monikansal l iset  yr i -
tykset ottavat euron pddva-
luutakseen.

Muu tenhan  osakeyh  t i  d -
l a in  I  . 9 .  199  7  muu toksen
kautta tullut pitka siirt)rynaai-
ka  mahdo l l i s taa  osakeoe  e  -

oman muuttamisen suoraan
euroissa eikd markkamuu-
tosta vieia tena vuonna edes
kannata tehdii, koska molern-
mat muutokset voidaan jat-
kossa tehda samanalkaisesti.

LUOTTOTOIMINTA
Luottoalolla AritA skitnnitA s -
lcrtn ja osittain moakaaren
muulokset DaikuttauaL aruioi-
tae s sa astakkoan orltamata
ponttn aruoa. Onko siirtgmi-
sellii oaikutuksia kgseisiin
asioihin ja miten oqikutuk-
set i lmeneoi i t? "Yhteytt : i
rahamuutokseen neila asioil-
la ei suoranaisesti ole, samat
pantin arvostamisperlaatteet
ova t  suos i te l t av ia  kay rossa
kuten ennenkin" kertoi Rau-
no Ni in imeki.  "Halut taessa
ajatella -pitkan 

mutkan' kaut-
ta niin euroopanlaajuinen yh-
teinen paAomamarkkina, joka
vel i l l isest i  vaiku t taa myos yr i -
tysten markkina-arvoon, eli
jos teme laajempi mahdollinen
sUoit  ta ja - i  ntressi jorenkin vai-
kuttaisi meidtin yritysten ar-
voa nostavasti niin sille voisi
ol la vaikutusta kyseisi in asi-
oihin, joskin jonkin verran
kaukaa haettuna ajatteluna".

Tuleeko sitten siirtgminen
euroon vaikuttamaon jo
Iuotto -olalla o akiintunei-
siin toimintatapoihin toi
menetelmiin? Tdhrin Rauno
Ni inimi ik i  vastasi .  et ta nyt jo
sovel le l  aan kansal l is ia tapoja
sekA saannoksiei jotka yhtei-
sen rahan takia kansainviilis-
ty'vat entisestaan, joten voi hy-
vinkin olla, etta meille tulee
vahit te iskaupan rahoitus-
muotoja ulkomailta. Teme on
sellaista aluetta ettei yksityi-
selta luotonottajalta tarvitse
valttematta tarkistaa luotto-
kelpoisuutta vaan kziytelaan
niin sanottuja kredit scoring-
systeemeje. Paineer yhtenei-
seen kaytentoon siirtymiseksl
kyl le l isaenly 'v i i t .  Samal la ta-

val la kuin paine l isaantyy
joukkovelkakirj amarkkinoilla
yh tene is i i n  kay tan to ih in  j a
siellfi iin tera yhdenmukaista -
mista jo tehdaan. Samalla ta-
valla my6s luottoalan yhden-
mukaistaminen on jo kelrnnis-
sa.

"Luotonmyontamisen pe-
rusteel ovat aika vakioita jo-
ten yleiset perusteet luotonan-
nossa eivat tule muuttumaan,
ainut on lainatarjonnan ii-
siiiintyminen ja monipuolistu-
minen mika muuttaa luotto-
politiikkaa tarkemmaksi ia
laajemmaksi".

LUOTTOKAUPPA
EU-MAISSA

Luottokoupp a EU - maide n ke s -
ken on jo ngt uilkosta. Minkii-
lcrisia mahdollisuuksi<r ra-
holiittoon kuuluminen sit-
te'r (rnt(I(I luoton'oj'1n:o7t- puo-
Iella gritgksille? "Rahaliiton
yksi olenlainen tarkoitus on
vaikuttaa luo to n myt in tam i-
seen ja rahoituksen ostami-
seen. Rahaliittoon kuulumi-
nen tuo yritysten ulottuville
moninkertaisen mearen ra-
hoituslzihteitii, koska ei ole
enad  va luu  aku  r ss i r i sk id .
Erityisluottolaitosten palvelut
olisivat samalla tavalla kaik-
kien kayrijsse. mu tra vaikeuk-
sia saattaa tulla arvioitaessa
lainanottajan toiminnan riski-
en maerea ja laatua, koska
esim. Kera tuntee Suomen ris-
kitilanteen huomattavasti pa-
remmin kuin jonkin muun
maan luottolaitos. Piiriseiiintcii,
sesti tullaan varmaan luotot-
tamaan suomalaisia yri tyksie
tiistiikin sj,ysta. Varsinaisten
valuuttaiuottojen ottamistarve
tulee kuitenkin poistumaan,
koska kaikki  luotonanro ta-
pahtuu jatkossa euromaarei-
sena". Rauno Niinimeki ker-
toi, ettei nzie mltAAn syytA
miksi yrityksilla olisi tarvetta
ottaa muita uikoDuolisia va-
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luuttaluottoj a tiissA tilantees-
sa. Tame johtuu siitA, kun eu-
rorahasta 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 ole-
maan suhteellisen alhainen.
"Vaikea olisi kuvitella ettii dol-
larin tai jenin korko menisi
nlin alas ette sen takia kan-
nattaisi ottaa kurssiriskia".
Eurorahan ulkopuoliset va-
luutat muutetaan aina ensin
eurovaluutan muuntokurs-
silla eli markalla ei ole enaa
kurssia dollariin ja jeniin eike
muihin ulkopuolisiin valuut-
toihin, ainoastaan eurolla on
kurssi. Markka onkin jatkos-
s a eur on ilmenemis muoto.

E}rtai ri-skit? Mitii ne oli.siuat
ja kuinka pianr tunnistetta-
uissa? "Riskiasetelma ei muu-
tu olennaisesti. slT/ta on kui-
tenkin kiinnittiiii huomiota
dokumentaation hsaemiseen
ja luottokelpoisuuden tarkis-
tamiseen jo ennen luoton
myiintiimistii".

EKPJ
Maos trichtin sopimus e deIIA t -
tdd, ettci (Euroopan Keskus-
pankk|drjestelmctn) EKPJ :n on
aina uao.dirTaDa luntoilleen tciA -
det uakuttdeL Mitii tiimi mer-
kitsee ja miten Suomen
Pa;nkki aroioi ja seuro,a o@-
kuusmate r iaa l i a?  N i i n i -
maen mukaan EKPJ ei oike-
astaan anna luottoa kuin pan-
keille eli keskuspankki pitiiii
huolen pankkien likviditee-
tistA. Samat luotonannon eh-
dot ovat pankeille kuin muil-
lekin yrityksille eli pankkikaan
ei saa luottoa omalla nimel-
leen, vaan sen on asetettava
turvaava vakuus. Vakuusma-
teriaali on lueteltu EKPJ:n ra-
hapolitiikan mearittelyissa ja
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LaklSuomen Pankista iliveltii SP:n pee$ksenteko EKPJ:ein Esltys valmis liihiviikkoina
HM:n 72 g Muuttaa saann6s, lonka mukaan rahayksikk6 on nartj€ Volmaan v 2000
Uudol seiiddkset p8ruskorosta Peruskorcn jalkuvuus Esltys liine keveifla
Mahdollisel kod(oseaddks6t Hellbo n jalkuvlus Esitys ehkAuna koviiena
0sakeyhti6lakl 1 . sallia ourcm&dinoa osalGpe{oma I ggg-2001

2. mahdollisaa luoDuminen osakkeen nimellisarvosh

3. holpoltaa osa|cpaeoman pyorlstys ouotasalukuun

Voimaan 1999 alush

ne on lueteltu listassa, josta
Idytyy vakuuskelpoiset esim.
tunnettujen ja luotettavien
yr i tysten jou kkovelkakir j  at .
osakkeet jne. Suomen Pankki
ei ole viele julkistanut listaa,
mutta se on tekeiua esim. niis-
te suomalaisista yrityksista.
joiden paperit kelpaavat va-
kuusmateriaaliksi.

TARGET-

Rcrhcrlitton j a mok sulti"kente e n
hoidossa keskeistii osaa tulee
naA ttelemddn T arg e t j dd e stel -
ma. MikA se on? "Se on pe-
rustettu peeasiassa rahapoli-
tiikan hoitamista varten. Kun
Euroopan keskuspan k kij rir -
jestelme on hajautettu eli ra-
hapolitiikan operaatiot suori-
tetaan paaasiassa kansallisis-
sa keskuspankeissa. niin nei-
den viilille tarvitaan ajanta-
sainen rahaliikennejarjestel-
me. Target palvelee sita etu-
peassa ja se kasittelee suuria
maksuja. Sen lisaksi sita voi-
daan keyttaa kyla yksityisten
maksujen velittamiseen mut-
ta rahamaeran teytyy olla sil-
loin huomattavan suuri. Ero,
joka Targetilla on verrattuna
nykyisiin maksujarj estelmiin,
on si ine et te Target to imi i
bruttoperiaatteella jolla var-
mistetaan ettei maksu siirry
eteenpain ennenkuin velalli-
sen t i l ia on veloi tet tu.  Neisse
muissa ja['estelmisse eli ny-
kyisisse nettomaksujiirjestel-
misse liikkuu massoittain pie-
nia maksuja. N?iisse peiviin ai-
kana puhelimitse annetaan
maksumearays sekii tehdiiiin

JAR,IESTELIUA

katevarmistus ja pankkien vii-
l iset  velat  ja saatavatselv i-
tetaan vasta paiviin paatyttya.
Target-jarj estelmasse systee-
mi on Iuotu aukottomaksi joka
parantaa my6s velkojan ase-
maa".

Euro n kciA Ll iiiino Llamtnen u at-
kuttaa Rahoitus tark@stus -
lditoksen Dah)otta Dilleen (pan-
kit ja uakuuslaitokset) anto.-
matn mddrdAksiin ja ohjeisiLn.
Ifihin asloihin muutokset
kohdistuoo.t jo mitkii oaat
keskeiset muutokset? Ny-
kyinen systeemi ei tule olen-
naisesti muuttumaan, ehkzi
vain joitain teknisia muutok-
sia tulee. Valvonta tolmii edel-
leen samalla tavalla tiesi Nii-
nimeki kertoa.

Rahoihs sektorillo muutoksio
tule e maksuu tilineisiin, auto -
maatteihin j a D aluutdn aih -
toon. Mitii muutokset ouo,t
s iirtg miio:j a.tta? Siirtymaai-
kana muutoksia maksuva-
lineisiin ei tule silld eurosetelit
ja kolikot lasketaan liikkee-
seen vasta siirtJrmiikauden jAl-
keen 1. 1.2002 eli automaatit
antavat ainostaan markkoja
si i  r tymakaudel la.  Lasku n-
maksuautomaatteihin tulee
kyllii muutos. sille myds yksi-
tyiset kansalaiset siirtyvat
joiltain osin euron kiiyttiijiksl
tilirahana.

"Ainoa uusi asia on valuu-
tanvaihto. Silrtymakauden
ajan erona nykytilanteeseen
olisi leihinnai se. ette valuutan-
vaihtotilanteessa maksettava
vaihtopalkkio on aikaisemmin
sisiiltiinyt valuutan pitemises-
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LIIKE-
INFORITIAATION

MERKITYS
IDAI{-

KAUPPIAALLE

Varrrroina, entisen Neuvostolii-
ton aikoina suomalalsilla oli
varsin edullinen rooli suuren
iteisen naapurimme kauppa-
kumppanina. Tema perustui
Suomen geopoliittiseen ase-
maan sekd siihen liitt)'vaan
suotuisaan KEVSOS-sopi-
mukseen sekd sotakorvaus-
jii4esteb'n aikana s''ntyrreisiin
lii kesuh teisiin. Suuria miljar-
dikauppoja solmittiin liuku-
hihnalta vastapuolen valtiol-
listen os to-organisaatioiden ja
suomalaisten suuryrltysten
vdlillei. Pienempien yrittajien
osaksijai yleensA alihankkij an
tehtAvAt.

Jarjestelman sorruttua oli
vastassa uudet haasteet. Ole-
massaolevia Jrrityksie yksityis-
tettiin Venejalla paatehuimaa-
vaa vauht ia ja uusia pienie
yrityksie s]'ratyi kuin sienia sa-
teella. Osto-organisaatiot ha-
visivat suunnitelmatalouden
mydtzi ja valtiollisilla laitoksilla
ei ollut eniiii rahaa hankintoi-
hin, Suomen vienti Venejale
ja muihin I\ry-malhin romah-
ti. Liikesuhteiden luominen
pit i  a lkaa melkein alusta,
vaikka useat vanhan jzirjestel-
men aikaiset johtajat olivatkin
pitaneet varsin hF/in puolen-
sa yksityisttimisaallon aikana,

Mytts kilpailu kiristyi valitto-
mi ist i  kun Suomen suo-
si tuimmuusasema poistui  ja
jouduttlin samalle kentelle
keski-eurooppalaisten j a ame-
rikkalaisten kanssa. Vaikka-
kin tama oli ongelma vanhoil-
le idankauppiaille. oli se toi-
saalta mahdollisuus ja haas-
te lukemattomille suomalaisil-
le PKT -yrittajille, jotka ali-
hankinnan sijasta pystyivet
aloi l . tamaan i tsenaisen mark-
kinoinnin suoraan venalai-
s i l le kauppakumppanei l le.
Haasteena oli ja on etsia vas-
taukset seuraaviin, toiminnan
tehokkaan aloituksen kannal-
ta valttamettomiin kysymyk-
slin:

- mitke ovat markkinat ja kei-
tzi ovat kilpailijat?

- miten kiydzimme hyviit yh-
teistydkumppanit?

- ovatko yhteistydkumppanit
luotettavia eli saammeko ra-
hamme?

Lensimaissa yhteiskunrran ja
liike-el:imein tietoinfrastruk-
luuri on niin kehit t]'n]t. etta
naiden tietojen hankkiminen
on varsin helppoa. Venejalle-
kin tema on vastoin yleista ka-
sityste mahdollista.

a a
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Asko Ojanen
Mlyntuohtaja
Dun & Bradstreet Finland Oy

Tullitilastoista apua
yhteistytikumppaneiden

hankkimisessa
Kun viejayritys on oivaltanut
tuotteillaan olevan mahdolli-
sesti kysynt.iii rajan takana,
ja varmistanut, ettii niille on
mahdol l ista saada virano-
maissertifiointl ja mahdolli-
sesti vaadittavat muut luvat,
on aika tutkailla jakeluka-
navia. Usein impulssi viennin
aloittamiseksi on syntynyt ve-
niiliiisen asiakkaan otettua
yhteyttii ja ilmaistua kiinnos-
tuksensa ryhtye markkinoi-
maan tuotet ta kot imarkki-
noillaan, joiksi usein mielle-
taian koko Venejan Federaatio
seka muut IVY-maat. On kui-
tenkin vain pieni todennekiii-
syys, etti juuri tama yritys
olisi ainut ja paras vaihtoeh-
to. Ammattimainen ote vaatii
systemaattisempaa markki-
noiden selvitystydta.

Varsinaisia markkinatutki-
muksia on Venajalla hankala
suorittaa maan flrysisen koon
ja huonon infrastruktuurin
vuoksi, mutta ainakin yksi
instanssi  to imi i  t iedon yksi-
ty iskohtaisen hankinnan ja
rekisteroinnin kannalta te-
hokkaasti. nimlttain tulli.

Koska Venajan Federaati-
on tuloista merkittdvzi osa
saadaan veroina, tulleina ja
veroluontois ina maksuina,
kuten Suomessakin,  on nei-
den funktioiden toiminnan te-
hokkuus elinterkeae. Vaikka
veroja on valtava maera kier-
ret ty ja per imette maan puut-
teellisen sisaisen kontrollin
moksi. maan rajojen valvon-
ta on edelleen varsin tehokas-



ta ja tullin valta ja byrokratia
jaljella, kuten olemme useis-
sa yhteyksissii saaneet Vaali-
maan rekkaj onoj en muodossa
todeta. Varsinaista salakul-
jetusta Lapahtuu merkittaves-
ti 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 viennis-
ta ja tuonnista on saatavissa.
Edustamani ]'rityksen Mosko-
van toimisto jalostaa esimer-
kiksi 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 erilli-
seen talous / tullialueeseen.
Tilaston perusteella voidaan
siis maaritela tullinimikkeen
tarkkuudella kunkin tuotteen
olemassaolevat markkinat
lansimaisille tuotteille koko
Venajiill.i ja talousa lueittain.

- Tuonnin arvo ja volyymi
Uettlma haluttuna aj anj akso-
na tammikuusta 1995 lahti-
en alkuperiimaittain dolla-
reina ja tonneina.

- Tuonnin arvo ja volyyrni
tu o nt ip aiko i t ta in (Ports of
Entry) dollareina ja tonneina.

- Suurimmat tuojat koko-
jiirjestyksessii: yrityksen nimi.
osoite, tuonnin arvo ja volly-
mi doliareina ja tonneina.

- Yllamainittujen maahan-
tuojien ulkomaiset toimittaj at
eh paamiehet.

- Suurimmat ulkomaiset
viejet Venajalle ja heidan vien-
tinsa arvo ja volyymi dolla-
reina ja tonneina.

- Yllemainittujen suurim-
pien viejien asiakkaat eli maa-
hantuojat Veniijiillii.

Koska t i lasto on tul l in imi-
kekohtainen, on helppo tode-

ta ette ynaluetellun tiedon pe-
rusteella saadaan varsin hy-
vii kokonaiskuva lansimais-
ten tuotteiden markkinoista,
markkinaosuuksista,  hinta-
tasosta ja suurimmista poten-
tiaalisista asiakkaista. Olo-
suhteet tuntien tiimiin tiedon
hankkiminen muita kanavia
kayttaen lienee taysin mahdo-
tonta.

Asiakkaiden
maksukyvyn

varmistaminen ja
seuraamlnen

luottotietojen avulla
VeniijAn vientiin sisaltlT/ seka
poliittisia ette taloudellisia ris-
kejii. Emme tietenkddn mah-
da mitaan poliittisille riskeille,
mutta omiin kauppasuhtei-
siimme liitty'via taloudellisia
r iskeje voimme jo nykyaan
hal l i ta.  Aikaisemmin, kun
ennakkomaksu oli itsestaen-
selvyys. luot totappioriskia ei
ollut. Kun kuitenkin aivan vii-
me !'uonna saksalaiset ja ita-
l ia laiset yr i tykset alkoivat
mydntaa maksuaikoja valtion-
takausmenettelyn nojalla, jou-
tuvat myos suomalaisFitykset
vastaamaan tahan, jos aiko-
vat se ilyttee markkinat. Myds
venala. isen Iainsaadanndn
muuttuminen ennakkomak-
sujen osalta valuutan laitto-
man maastaviennin hillitsemi-
seksi on vaikeuttanut ennak-
komaksuperiaatteella tapah-
tuvaa kaupankayntia. Valtion-
takuukeskus mydntaa myds
suomalaisille viejille vienti-
takuita tietyin perustein, mut-
ta viejAlle jiiii ndissdkin tapa-
uksissa omaa riskia kannet-
tavaksi.

Luottotietoja saadaan ny-
kyi i i in Veni i j i i l te jo varsi  n
kattavasti. Mikiili luottotietoja
ei yritykseste l6ydy, tai yritys
on toimit tanut rekister i in
puutteelliset tiedot, on sylta

ainakin varmistua siite, mik-
si ]'ritys on haluton antamaan
tietoja itsestaan. Usein tehen
on s1ryna se etta raportin pe-
latean joutuvan mafian kt i -
siin, joka sen perusteella pys-
tlf, arvioimaan )'rityksen ky-
qrr maksaa suojelumaksuja.
Teman vuoksi myds annetut
tiedot ovat joskus todellista
vaatimattomampia. Myos pi-
meen kateisrahan kaltto vaa-
ristee usein lukuja. Mutta ti-
lanne voi olla my6s se, ette

]'ritys on olemassa vasta pa-
perilla tai kiiyntikortilla, eikii
siila ole mitean lodellista toi-
mintaa. Naisse tapauksissa
on mlyjen tietenkin hlwii olla
asiasta tietoinen. Luottotieto
on siis joskus puutteellise-
nakin varsin hyddyllinen sekA
liikesuhdetta aloitettaessa ettii
sen  kes taessa  yh  te i s  t yo -
kumppanin tilanteen ja tiitii
kautta oman riskin seuraami-
sessa.

Kaupanteko Venejalle al-
kaa luonteeltaan muistuttaa
yha enemmen traditionaalis-
ta lansivientia. Toimitaan yk-
sityis ten yritysten ja ]'rittejien
kanssa, selvitetaan kokonais-
markkinoi ta,  val i taan oma
markkinasegmentti ja yhteis-
tydkumppanit ja seurataan
heidan maksutapaansa ja ta-
loudellista tilannettaan. Te-
hiin kaikkeen on siis jo saata-
vissa tietoa peatdksenteon tu-
eksi ja alrrksi; ja mikiili maan
poliittinen ja taloudellinen ke-
hitys jatkuu vakaantuvalla
kurssilla, tulee saatavan tie-
don laatu ja meera jatkuvasti
lisaentymaan.

Ent ista suunnitelmal l i -
sempi lahestymistapa mark-
kinoihin on mahdollista, ja hy-
vin suunniteltuhan on jo puo-
liksi toteutettu!

T



******* ra@@@.,
ZtlfD/tc ^KP 

*o*.^R* 
o AIIoRoS- "dKOOPPI @)

***** @
olNAs'zz i

Nyt menee lu jaa!  t f t
Tyijssesi olet teh-nyt 

t_/vaikutuksen taidoillasi
ja huhtikuussa sinulle S
avautuu mahdollisuus ioka
vie sinut askeleen vliisodin ural-
1asi. Otat tietenkin tariotun teh-
teven vastaan, sil1d. sd antaa si-
nulle haastetta ia vastuuta ia en-
nenkaikkea paihaimmat piolesi
padsevet siina esille. Uuden rv6n
mydtd mytls yksityiselamiisi r-au-
hoittuu ja jokohan olisi aika
suunnitella jotain pys)'vampea.
Teme keviit on oinaille vakiintu-
misen ja perhesuunnittelun ai-
kaa. Heittaydy keved.n vietavak-
si ja anna palaa!

KAKSOSET

vain tuskaasi. Olet antanut io ties
miten monta mahdollisuutta,
mutta mikeen ei muutu; aasi on
aasi vaikka korvista veteisit. Tie-
dat ky a mite tahdot, ja kenet
tahdot. LaDi elamen kestevd rak-
kaus- ia tbveruussuhde on sr-
nun, liunhan vain poimit pois
kuin kvDsen omenan. H:in odot-
raa ynreyoenoTtoasl. Ata nln enaa
kulje onnesi P.S. Hen pitee ro-
seviiniste.

JOUSIMIES
Olet viime aikoina tuntenut itse-
si niin ves)meeksi ja niin vanhak-
si. Olisikohan kevdtvdsymystd.
Vai johtuuko kaikki pettymyses-
tesi rakkauden taistelukentille.
Nyt  kannat ta is i  lehteei  kevei  [ -
hangille kirmailemaan ja bon-
gaamaan rinneravintolaan vas-
iakkaisen sukupuolen katseita.
Se saa sinut piristymiian ja an-
taa uutta rvhtid eldmdllesi.

SKORPIONI
Taidat olla taas rakastunut! Uusi
mielenkiintosi kohde ei taida kui-
tenkaan olla aivan vaDaa sitou-
muksista. Nvt kannattaisi Dainaa
jarrut pohjaan ja miettu lialuat-
ko kiivellii heikoilla jiiilki ja upota
hyiseen veteen vai jatkatko met-
sestyste kuivalla maalla - etsien
vapaata riistaa. Sinua odottaa
onni lehemDana kuin aavistat-
kaanja se v6i olla vain yhden pu-
helinsoiton pedsse! Nyt tartu luu-
riin ja soita sille vapaalle ihmi-
se1le. ioka on sinusta kiinnostu-
nut. Han tulee ylliittiimtiiin sinut
Dositiivisesti.

KATAT
Olet taysin hurmannut ereiin
vaalean ihmisen. Hen voisi tans-
sia kanssasi taivaisiin asti. Ai
niin, sinehdn olet varattu. No, ei
sen tarvitse siihen kaatua, tans-
siahan voi aina ia toisesta Ditde
silti. KristalliDall6 niivttiiei ett'ii tu-
lette keviiiilld yllattahaan kaitki
Amerikkalaisella tanssilla. Aske-
leet 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.

Olet paljastanut todellisen kak-
sosen luonteesi  tv t iDaika l la .
Muutat mieltesi kuin iuuliviiri,
vaikkei ole edes isoista asioista
kyse. lyiitoverisi, jotka arvosta-
vat sinua, rupeavat pian muutta-
maan kesitystaiin, ellei jame-
r)'ytta ala l6)tye. Nyt sinulta odo-
tetaan liniakkuutta.

LEIJONA
Ertei vain airj i i h t el evas r ai Ieijo-
nasta ole tullut kiltti sylikissa.
Kaverisi ovat ihmeissaan kun si-
nua ei enee miUaen saa sauna-
iltoihin eika muihin rientoihin.
Valkka oletkin tulisesti rakastu-
nut, ei ole suoravaa elde vain hd-
nelle. 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 ol-
laan vmpDeemi isse '  iokaiseen
matrd6lliseen projek ti"in. Murra
hei, ioskus pited sanoa mvtis EI.
Vaik-ka oletkin hyve. joirain asi-
oita voidaan Dvdritted ilman si-
nuakin.
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RAPU
Nyt on aika antaa herkiin puole-
si nousta esille. On aika nauttia
taiteista. iuosta kulttuuririen-
nosta tois-een. ia kokea asiorra
kaikilla aisteilla-nauttien. Erityr-
sesti eres taidenavttelv saa sinut
lumoihinsa. ia sinuri on aivan
pakko keyda-se lepi useamman
kerran. Anna menne vaan, ei sii-
nd ole mitedn pahaa ios viele
pystlf/ elaytymehn taysitta.

NEITSYT
Nyt kaivataan suunnitelmalli-
suutta niin tyij- kuin yksityiselii-
maan. Sauhuat ihan liikaa ilman
selkeee pedmaarae. Vaikka se
tuntuu hiukan laDselliselta. niin
sinun on pakko-alkaa asettaa
vettavoitteita ia tavoitteita. Usko
pois, palkinto 

-odottaa 
kesan kjm-

nyksellii.

VAAKA
Olet tehnyt hyvda tyijtdja uuras-
tanut atrkerasti. Vaikka uuras-
tuksesi ei tuottanutkaan toivo-
maasi tulosta, niin dlai vailrl epa-
toivoon. Sinun Donnistelusi on
huomattu ia niita arvostetaan
suuresti. Tena kevaana sinun
olisi aika antaa enemmen aikaa
itsellesi ja loma hywiissei seuras-
sa auttaisi panemaan elamasi
jdrj estykseen. Tsemppiii!

vEstMlEs
Juupas-eipas-leikki kotona ottaa
niin sanotusti "Diahen". Juttu ei
toimi, ja pitkittimalle site liseat
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Nyt menee luiaa! t 4fu'Ilosstisi olet tehnyt 

tvaikutuksen taidoillasi
ja huhtikuussa sinulle S
avautuu mahdollisuus ioka
vie sinut askeleen vldsp?in ural-
1asi. Otat tietenkiri tariotun teh-
tiiviin vasraan, silld se antaa si-
nulle haastetta ia vastuuta ia en-
nenkaikkea paihaimmat plolesi
peasevet siina esille. Uuden tydn
myota myds yksityiselamasi rau-
h o i t t u u  i a  i o k o h a n  o l i s i  a i k a
suunnitella iotain DvswemDda.
Tamd kevet on oinailie"vatiihru-
misen ja perhesuunnittelun ai-
kaa. Heitteydy kevaen vietevek-
sija anna palaa!

KAKSOSET
Olet paljastanut todellisen kak-
sosen luonteesi  tv i ipa ika l la .
Muutat mieltesi kuin iuuliviiri,
vaikkei ole edes isoista asioista
kyse.'Iltitoverisi. jotka arvosta-
vat sinua. rupeavat pian muutta-
maan kasi tystean.  e l le i  idme-
r]'lrtta ala lijltya. Nyt sinulta odo-
tetaan liniakkuutta.
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vain tuskaasi. Olet antanut io ties
miten monta mahdollisuutta,
mutta mikean ei muutu; aasi on
aasi vaikka korvista veteisit. Tie-
det kylle mitii tahdot, ja kenet
Iahdot. LaDi eldmen kesldve rak-
kaus- ia ioveruussuhde on si-
nun.  Kunnan varn porml t  po ls
kuin kvDsen omenan. Han odot-
taa yhi*denottoasi. Ala nyr endd
kulje onnesi P.S. Han pitiiii ro-
seviiniste.

JOUSIMIES
Olet !'iime aikoina tuntenut itse-
si niin ves]meeksi ja niin vanhak-
si. O\isikohan kevatvasvmvsta.
Vai johtuuko kaikki pettjznyses-
tasi rakkauden taistelukentilla.
Nyt  kannat ta is i  lehtee kevel -
hangille kirmailemaan ja bon-
gaamaan rinnerat'intolaan vas-
t=akkaisen sukuDuolen katseita.
Se saa sinut piristvmadn ia an-
taa uutta ryhtia eldmeittesi.

SKORPIONI
Taidat olla taas rakastunur! Uusi
mielenkiintosi kohde ei taida kui-
tenkaan olla aivan vaDaa sitou-
muksista. NW kannattaisi Dainaa
jarrut pohja;n ja miettia lialuar-
ko kevelle heikoilla ia laiaupota
hyiseen veteen vai j-atlaiko inet-
sesfustd kuivalla maalla - etsien
vapdata riistaa. Sinua odottaa
onni ldhempena kuin aavistat-
kaan ia se voi olla vain vhden Du-
helindoiton peassii! Nyt tartu liru-
riin ja soita sille vapaalle ihmi-
selle, ioka on sinusta kiinnostu-
nut. Hen tulee yllaittamaan sinut
Dositiivisesti.

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

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

TEIJONA
Ettei vain arjahtelevesta leuo-
nasta ole tuliut kiltti svlikissa.
Kaverisi ovat ihmeissaan kun sr-
nua ei enaa milaan saa sauna-
iltoihin eike muihin rientoihrn.
Vaikka oletkin tulisesti rakastu-
nut, ei ole suotavaa elaid vain ha-
nelle. Jokainen tarvitsee omaa
aikaa. myiis rakastet"tusi ja sina.

HARKA
Kevet antaa sinulle ylliittevasti
vo imia,  ja  jaksar  energ ia l las i
pirisrvttee muitakin vmperillesi.
Suosiosi on katossa.-ia 3inua ol-
laan ymppdemassd-  iokaiseen
mahdblliseen proiektiin. Mutta
hei. ioskus pit:i-a s-anoa mvds EI.
Vaikia oleti<in hwa, ioita-in asi-
oita voidaan pviihttea ilman sr-
nuakin.
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RAPU
Nyt on aika antaa herkan puole-
si nousta esille. On aika nauttia
taiteista, iuosta kulttuuririen-
nosta toiseen. ia kokea asior[a
kaikilla aisteilla nauttien. Erityi-
sesti eras taideniiyttely saa sinur
lumoihinsa, ia sinun on aivan
pakko kevde-se ldpi useamman
irerran. Airna meruid vaan. ei sti-
na ole mitaan pahaa ios viela
pystyy eleytymdan taysiue.

NEITSYT
Nyt kaivataan suunnitelmalli-
suutta niin tvd- kuin vksitvisele-
meen. Sauh;at ihan l-iikaa ilman
selkeee paemaertia. Vaikka se
tuntuu hiukan laDselliselta. niin
sinun on pakko alkaa asettaa
viilitavoitteita ia tavoitteita. Usko
pois, palkinto odottaa kesen kyrr-
nvkselld.

VAAKA
Olet tehnyr hwea tvdte ia uuras-
tanut ahkerdsti. Vaikk"a uuras-
tuksesi ei tuottanutkaan toivo-
maasi tulosta. niin ald vai!.u epd-
toivoon. Sinun Donnistelusi orr
huomattu ja niita arvostetaan
suuresti. Td.ne kevaena sinun
olisi aika antaa enemmen aikaa
itsellesi ja loma hyvdssd seuras-
sa auttaisi panemaan elemasi
jdrjestykseen. Tsemppi?i!

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



Spinnaten
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 olevaan pei-
llin: vatsa on tiukkana ja ol-
kapiiiit alhaalla. Sykkeeni on
rasvanpolttotasolla. Naapu ri
tarkistaa sykemittarista oman
sydiimensii sykkeen. Edessti
polkeva ohjaaja ilmoittaa ala-
makea riittavan viele minuu-
tin verran. jonka aikaa jokai-
nen polkee reippaasti eteen-
pain.  Lihakset on saatava
laimpimiksi ennen varsinaista
urakkaa.

Musiikki vaihtuu tahdil-
taan hitaammaksi. "Edessa on
kahdeksan minuutin pituinen
ylamaki. Ajetaan seisaaltaan
ja laitetaan vastus tasolle ras-
kas."  Nousen polkemaan jal-
kojeni varassa ja kierr2in edes-
sdni olevasta ruuvista lisaa
vastusta pyoreeini. Minulla on
ol lut  rankka peiva lo issa ja
muutenkin olo tuntuu nuutu-
neelta. T:inaan taso raskas on
varmasti vehemmen vastusta
kuin jonain toisena peivene.
En kuitenkaan valita siita, sil-
le paetan itse kuinka pauon
vastusta haluan. Spinning on
ryhm?issii tapahtuva yksilo-
suoritus, jossa kukaan ei voi
vaikuttaa toisen suorituksecrr
-  pai ts i  innostamal la yr i t te-
miiiin parhaansa tai jopa ylit-
tiimiiiin itsensa.

Poljemme ohjaajan kiisky-
jen mukaan vuoroin niin, ette
reiden etuosat saaval maksi-

mikuormituksen. !'uoroin ta-
kapuoli pltkalle takana vatsa-
lihaksia jannittaen. Loppua
kohti meki tulee jyrkemmziksi.
Ohjaaja ki iskee kiertdmdi in
vastuksen tasolle erittain ras-
kas. Tahti hidastuu entises-
tdiin. Istumme viilillii satulalle
ja  va l i l l e  po l j emme se i saa  l -
taan. "Y-16s - alas - yl6s - alas!
Huippu niikyy jo. enaie viimei-
sel  par ikymmenla metr ie ja
sitten tulee alamiiki. "

Alamaessa vastus vapaute-
taan kokonaan ja minuutin
verran poljetaan nopeasti mu-
siikin tahdissa rullaten. Jokai-
sen ylamaen tai spurtin (pol-
jetaan taysille eteenpain - kyse
on elemasta ja kuolemasta!)
jAlkeen palaudutaan polke-
mal la i lman vas lus ta.  Na. in
saadaan hengitys tasaantu-
maan  ja  l i hakse t  pa la  u  tu  -
maan seuraavaa koetusta var-
ten. Alameesse juodaan myos
kulaus vettA mukana olevas-
ta pullosta. Spi n n i ng-runnil-
la poltetaan paljon kaloreita ja
nestehukka on valtava. Suu-
r immat hik iv i rrat  kerataan
mukana olevaan pyyhkee-
seen.

Monet kysy'vat minulta mi-
tii jiirkeA on menn2i polke-
maan fillarilla kuntosalille -
sehdn on ty lsea ja typeraa.
kun ulkonakin voi pydraille.
Kes:illei py6re en tydmatkat
mennen tullen eika mieleen-
ikiitin tulisi menne ajamaan
kuntopydrea salille. Syksyn
viimoissa, talven pakkasissa
ja keviizin liukkailla ei tyomat-
kapydrei ly kui tenkaan ole
m ie lekas ta .  S i l l o i n  sp inn ing
tarjoaa vaihtoehdon pydreile

lampimasti. Se on mycis vaih-
toehto aerobicilllle, jos el ha-
lua tehdii monimutkaisia lii-
kesarjoja. Spinnaamalla saa
pudoiettua liikakiloja melkein
huomaamatta, kunhan varn
muistaa kziydei tunneilla seen-
ndllisesti. Aerobisena liikunta-
lajina se parantaa hapenotto-
kykyA ja sopi i  esimerkiksi
mainiosti kuntosaliharjoit-
telun vastapainoksi.

Spinnning sopi i  kaiken
ikaisille ja kaiken kuntoisille,
koska jokainen saatee itse
pydrainse vastuksen ja maaraa
nziin kuinka raskaaksi tunti
muodostuu. Spinnlng-tuntej a
on erilaisia: rasvanpolttotun-
teja, teho- ja tekniikka -tun-
teja. miiki / intervalli -tunteja
jne. Kun aloittaa
harrastuksen,
kannattaa menna
ensimmaiset ker-
rat aloittelijoil-
le tarkoitetuil-
le tunneille,
joilla peesee tu-
tuksi tunnin
kulun ja
oman
pyorAily-
kuntonsa
kanssa.

Puolen vuoden spinnaami-
sen jdlkeen odotan innokkaas-
t i  s i te hetkea, kun ensimmai-
sen kerran hyppA:in f i l lar in
selkeen ja poljen raikkaassa
aamukasteessa tdihin. Seu-
raavan puolen r,'uoden ajan tu-
lenkin polkemaan ulkoilmas-
sa  -  a ina  syksyn  v i imo ih in
saakka.

kohti
kevette



Verkostomarkkinointi on ml,frntitapa, jossa tuotteiden markki-
noinnin hoitaa itsenaisistA j zilleenmlyjista koostuva verkosto.
VerkostomarkkinointiyrityksellA ei ole kiinteaa mlyntipaikkaa,
vaan kauppaa kziydAein tuttavien kotona, tydpaikoilla, hy-vzin
tekevaisyystilaisuuksissa jne.

Verkostom)yj€i on yleensd markkinoimansa tuotteen kdytta
je, joka suosittelee ja valittea site pienelle asiakaspiiritle ja kou-
luttaa jeilleenml,frnnlstzi kiinnostuneet aslakkaansa tekemrian
samoin. Nama kouluttavat edelleen omia asiakkaitaan jelleen-
m]yjiksi ja luovat siten omaa verkostoaan.

Verkostomlyj.in ansiot muodostuvat yleensa tuotteen m],Jrn-
nista saatavasta tuotostaja hanen hankkimiensa uusien jalleen-
mj, f / j  ien ml ynn is td maksel I  aVist  a pal  kkioisr  a.

Verkostomarkkinoinnista ei ole omaa lainseiiiddntod. vaan
siihen sovelletaan mm. kuluttajasuojalain markkinointi-, ta-
varan-, kauppa- ja kotiml,yntisai:innoksi?i, sopimattomasta me-

nettelystai elinkeinotoi
minnassa annetun lain
ja  rahanke r . i ys la in
saannoksia.

M ie t i t t dvd  ennen
verkostomyyj ena aloit-
tamista:  mite aloi tus-
maksul la saa? Kenen
kanssa asioin, mika ja
mista on paeyritys? On-
ko ostopakkoa? Millai-
nen on tuotteen kysyn
tzi? Mite edel lytet?ian
palkkioiden saamiseksi?

Miten erota mj,f,jan tehtzivzistii?
Jalleenmyyjaksi ryhtyminen edellyttiiii yleensa aloitus-

pakkauksen hankkimista. Aloituspakkaukseen sisaltw useim
miten tuotenaytteitzi, myyntiopas, myyntitydssa tarvittavia
esitteita ja lomakkeita sekai henkilokohtaista koulutusta. Stta
perittavan maksun on vastattava paketin sisAll{in arvoa.

Palkkiota ja/ tai bonuksia saa hankkimiensa uusien jellleen
myyjien ja heidztn hankkimiensa uusien jeilleenmlyjien myyn-
nist?i. itse ja hankitut jAlleenm],yjztt muodostavat alaspain laa-
jenevan rrerkoston. Ml.frntikatteesi on tuotteiden myyntihinnan
ja hankintahinnan \ralinen erotus.

Jos verkostossa on ennestean tuttaviasi, mieti, kuinka pael-
lekkeisia tuttavapiirinne ovat ell kilpailetteko samoista asiak
kaista. Todennzikoisesti mukaan tulee kuitenkin monia sellai
siakin, jotka ryht],'vat verkostomyyjiksi vain ostaakseen itsel-
leen tuotteita edullisesti tai jotka lopettavat pian toimintansa.

On huolellisesti selvitettava, ovatko esitetyt ansiolaskelmat
realistisia seka ansioiden maaran etta niiden kehittymisnopeu-
den 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,yjzisopimuksessa vaadita
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sinua ostamaan enempea tavaraa kuin kykenet mlymiiiin' Tar-

kista, 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 kohtuut-
toman Ditka.

Ostajan oikeuksista
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' Kauppa-
hinta on palautettava hiinelle kokonaisuudessaan. Jiilleen-

mlTjane olet asiakkaillesi vastuussa myiis siite, etta tuottei-

den palautus, vaihto tai hinnanalennus tapahtuu sujuvasti.
Varmista, etta paa)'ritykselle on toimivat jerjestelmet tuotevir-
heiden varalta.

Tuotteen myy'jana olet vastuussa siita, etta ostaian saamat
uedot ovat riittavat ja paikkansapitavet. Kaikessa kuluttajiin
kohdistuvassa markkinoinnissa on noudatettava kuluttaja-
suojalain markkinointisaiidoksiii ja tuoteturvallisuuslakia. Li-

seksi myltevista tuotteista voi olla erityissaaddksie esim. laake-
laki, elintarvikelaki, perusaineasetus, kosmetiikkaasetus tai
leluasetuksen maaraykset.

Viranomaiset
Useat verkostoyritykset edelllttiiviit, ettii my$2it toimivat omalla
nimella perustamatta toiminimea tai yhtiota. Kyse on kuiten-
kin yritystoiminnasta. Pienelliikin mlfrntimaera i aloittavan
on otettava huomioon verovelvollisuus, kirjanpitovelvollisuus
ja pakoltiset elekevakuutusmaksut. Yrittejaksi voi ryhtya oman
tydn ohella, tyiittdmyyden aikana tai taysipeiveisesti. Huomi-

oitava kuitenkin, ettii tyiitt6myyskorvausta ei saa' jos ryhtly
taysipeivaiseksi yri ttejaksi.

Yritystoimintaa aloittavan on ilmoittauduttava ennakko-
verovelvolliseksi ja tehtava verovirastolle aloittamisilmoitus odo-
tettavissa olevan m)r5mnin maarasta riippumatta. Myynti on
arvonhseveron alaista, jos liikevaihto ylittaa 50 OOO markkaa
vuodessa.

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

Elikevakuutus
Elaketurvansa varmistaakseen )rittajan on useimmiten otet-
tava pakollinen yrittajaelekevakuutus.

Ja lopuksi
Jos verkostoon liittyvilta ei
edellytete tuotteiden ostamis-
ta eike mlTmista, ole varuil-
lasi!

Harki tse rauhassa, t i la i -
suus ei katoa yhdesse Yosse.
Kyse le  yh t i 6s ta .  l uo t te i s ta .
markkinointlmahdollisuuk-
sista, aloitusmaksuista, tuo-
tepalautuksista, ansiomah-
dollisuuksista. PyydA kaikki
tiedot kirjallisina, keskustele
muiden ja[eenmygien kans-
sa. Tarkista saamasi tiedot.

Llsdtietoja ja neuvoja saat:

- Kunnallisista kuluttaja
neuvonnoista

- Suomen Suoramarkki-
nointiliitto rY:std

- Elinkelnoasiamiehiltii,
uusyrityskeskuksista

- Verotoimistoilta
- Ty6volmatoimistoilta
- Eliikevakuutusyhtiiiilte

Lyhennelmii Kuluttaj aviras-
ton julkaisemasta 'Tietoa ver-
kostomarkkinoinnista,
Elokuu 1997."


