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nousussa
Pohtiessani peiven uutisia huomaan Suomen talous-
eldmdn olevan todellakin noususuunnassa. Talouseko-
nomistit arvioivat inllaation pysyviin alle kahdessa pro-
sentissa ja tydtt6myyden laskevan edelleen. Arvio on
mielestiini todellisuuden tuntuinen. Onhan bruttokan-
santuote nyt kasvussa huolimatta menneiden lama-
vuosien nykyiiiinkin niikyvistii vaikutuksista. Kuiten-
kin )'ritysten mahdollisuuksiin parantaa kannattal'uut-
taan ja samalla turvata tycillisyys vaikuttaa ensisUai-
sesti verotus, joka on kohtuuttoman korkea. yritysten
veronmaksukyky?i ei tulisikaan koetella niin paljon, etta
lypsrivii lehm?i kuolee. Teman me luottoalalla toimivat
ihmiset nd.emme litankin usein.

Veitan, ette ty<illisyysaste nousisi ja tycittdmyys vd-
henisi mikali mm. tydnantajan maksettaviksi mearatyt
henkildsiurkulut olisivat pienemmat. Teilldin S,ritys pys-
tyisi lisaamaan henkilcikunnan md?irtizi, tuottavuus
nousisi jne. Liseamellzi kuluttajille verohelpotuksia
esim. matkakulujen vahennnysoikeuden, ja asuntolai-
nan korkojen osalta, luotaisiin edellytykset tydllisty-
miselle. Asuntopula poistuisi kun uusia asuntoja raken-
nettaisiin alueille joista kannattaa kiiydri pidemmankin
matkan peasse tyiisse. Naille toimenpiteille mycis ty6l-
lisjrys nousisi. 'I)<intekemisen tulee olla kannattavaa
kaikille osapuolille niin kuluttajille, yrityksitle kuin val-
tiollekin. Verohelpotukset tosin vahenteisivat valtion tu-
loja, mutta tydllisyyden kasvaminen ja siten koko elin-
keinoekimtin vilkastuminen toisi varmasti vajauksen
takaisin. Etuna on vield kansalaisten t5ryty'vaisyyden ja
koko bruttokansantuotteen nouseminen

Tama on vain yksi osa-alue verotuksesta, mutta sen
vaikutus on laaja. Liseksi kokemusten mukaan useis-
sa tapauksissa yritysten vaikeukslen sjryna ovat liian
korkeat verot.

Keskikesiin "helteiden" siiuttemina voimme kuiten-
kin luoda katseemme tulevaisuuteen ja uskoa nousu-
suunnan jatkumiseen. Sehdn on vain meiste itsestem-
me kiinni.

Margit Arsamaa
paatoimittaja
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liisenlehti Ilmestly netja kertaa ruod;ssa
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Sari Wal roos
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Ari Rajala
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Jorma Tahtinen
Puh. 09-669 848

Jorma Taihtinen Fax. 09-669 848

Luottomiehet ry
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Luottomiehet ry
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Sinikalltontie t. OZ63tj Espoo
Puh. 09- 420 80lO Fax Og- 420 8030
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Hki-Rautatientbri, 2089 I 8-73866
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Tiinii sgksgnii tulee kuluneeksi kgmmenen auotta
siitii kun Luottolinkin silloinen piiiitoimittaj o
Pertti Pennrrn;eln houkutteli allekirj oittoneen
toimitusneuooston j ii,seneksi.

Totto puhuakseni ei siinii pah,emrnin
moanitteluJa taruittu, olin heti aalmis kuin lukkari
soto.o'n.

Juttujanl oli julkoistu oarsin usein
lehdessiimme ja ngt piiiisin tutustum,o,an-
ac:rsinqiseen Linkin tekoon ioko oso'lto;ni alkoi
sitten trrmmikuuss o 7 9 89.

Toimitusneuvoston kokoukset
pidettiin ty<lajalla ja kahvi-
palkalla yleensa kulloisenkin
paatoimittajan tydpaikalla.

Muutama lrrosi vierehti ja
kokemusta alkoi karttua. Paa-
toimittajan virka naytti olevan
varsin aikaavievae. Henhan
joutuu ctrganisoimaan jutut
lehteen, huolehtimaan ettii
mainosmlyjet ahkeroivat ja
korrehtuurit luetaan sekii en-
nenkaikkea katsomaan, etta
lehti todella ilmestyy painos-
ta ajallaan. Eipa siis mikiiiin
ihme, etta paatoimittajat ovat
vaihtuneet tiheesti.

Eriis piiAtoimittajan ter-
keimmista ja ehkii vaikeim-
mista tehtavista on luoda
toimitusneuvostoon hyvii yh-
telshenki. Kaikki tuntemani
paatoimittajat ovat tassa on-
nistuneet kiitettevesti. Huo-
nommin olisi ilman muuta ol-
lut allekirJ'oittaneen laita, mut-
ta onneksi ymmarrys vei voi-
ton kunnianhimolta ja kieltey-
dyin virasta. Sen sijaan era?in-
laista kunniaa saavutin kun
tunnettu, nlt jo edesmennyt,
yhdistyksen jiisen yritti haas-
taa allekirjoittaneen Julkisen
sanan neuvostoon eraen leh-
tijuttuni takia. Asiaa ei perus-
teita vailla otettu edes kasitel-

6

tavaksi. Oli kuitenkin mahta-
vaa kokea kirjoitetun sanan
voima, kunnla melkein meni
mutta maine kasvoi.

Alkuaikoina lehdellii oli
materiaalipulaa j a pahimmil-
laan samassa numerossa
saattoi olla useampia juttu-
jani, ennetys periiti neljii kap-
paletta. Parempi ratkaisu oli-
si ollut suppeampi lehti. mut-
ta koska painaminen suorite-
taan neljiin sivun arkkeina,
niin sivuja tulee aina tietty
meara, jolloin puuttuva mate-
riaali aiheuttaisi tyhjia sivuja
itse lehteen.

Toimitusneuvoston jase-
nista osa on toiminul  jo pi-
dempean. Lehden laadun ja
jatkuvuuden kannalta on ter-
keiiii, ettii kaikkea kokemus-
ta ei muutaman vuoden v:ilein
hukata. Sen sijaan toimitus-
neuvoston jiisen joka ei osal-
listu lehden tekoon, joutaakin
nopeasti katoamaan unhon
yohdn. Vuosien mittaan niin
sanottuj a meriitin metsestejie
on ollut muutamia. Ryhtlvat
toimitusneuvoston jAseniksi
kuin kunniavirkaan, kuten
eraskin rva x., eiviitkii halua
1'rnmiirtiiii, ette jos vapaaeh-
toiseen tydht in ryhtyy,  se
muuttuu velvollisuudeksi.

Lehden taitto on jo monta
lrrotta ollut nykyisen taittajan
kdsissii.

Pitkiin lehtimiesurani aika-
na tydskentelin sellaisenkin
taitr.ajan kanssa, jolta mikaan
ei onnistunut paitsi aikatau-
luista luistaminen. Tdmd her-
ra oli varmaan "kaikkien sii-
heltajien aiti" - mukaillakseni
eresta suosittuaI99O-lumn
sananpaftra.

Todellisuudessa yhdistyk-
sen silloinen johto oli varsinai-
sesti vastuussa asiasta, kos-
ka ei vaihtanut hanta ajoissa.

Mahdollisille kadehtijoille
kerrottakoon. etta toimitus-
neuvoston jiisenille ei edel-
leenkaan makseta palkkaa.
Pullakahvien sijasta saamme
sent2i2in nykyiiiin hiukan pa-
rempaa ruumiin ravintoa. Tyfi
on hauskaa ja kolleegat mu-
kavia, mutta ensisUainen tar-
koitus on toimia arvoisien lu-
kUoittemme hyddyksi ja iloksi
sekii yhdistyksellemme kunni-
aksi joten mielelamme vas-
taanotamme rakentavaa pa-
lautetta seka h]'vie juttuja.
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LASKUN-
II'IAKSUN
AIKA

Suomalaiset yritykset
maksavat laskunsa

tismillisesti
Suomalaiset ovat olleet kaut-
ta historian luotettavia. Mei-
d2in lupauksiimme on voitu
luottaa ja velvollisuuksistam-
me olemme pi taneel k i inni .
j oskus  j opa  ka tke raan  l op -
puun asti. Sama ilmiii toteu-
tuu myds nykyisesse suoma-
laisessa yritysmaailmassa.

Dun & Bradstreet on tut-
kinut eurooppalaista maksu-
kulttuuria viivepaivien osalta.
Vertailuun osallistui seitse-
man EU- maata. Tutkimuk-
sessa todettiin suomalaisten
y r i l ys len  maksuku l t t uu r in
olevan paesaantdisesti erin-
omainen. Analn/sissa vertail-
llirr l. ). 23. 4 49 eurooppalaisen
yrityksen maksukayttAyty-
mista. Suomesta vertailuun
osallistui 85. 940 yritysta.

Eurooppalainen keskiarvo-
viive erapaiveste on l4 paivae.
Samaan aikaan Suomessa
keskiarvoviive on vain nelja
paivaa. Lahimmaksi Suomea
paasi Saksa kahdeksalla viive-
paivalla. Hitaimmat maksajat
loytyvat Belgiasta ja Englan-
nista. Kuitenkin Italia ja Rans-
ka ol ivat  aivan kannoi l la.  Mak-
suv i i ve i s i i n  va i ku  t t aa  pAa-
s? ien td i ses t i  maksueh to jen
er i la isuus. mutta myos mai-
den  e r i l a i se t  ku l t t uu r i t .  I t a l i -
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assa yleis in maksuehto on
I 20 paivaa ja Suomessa vain
14 piiiviiii.

Vertailu toteutettiin Dun &
Bradstreet Corporationin ke-
hittamAn konekielisen mak-
sutapatietoj arj estelman (PAY-
DEX@) amlla. Tiedot on saatu
keriiiimiillii konekielista mak-
sutapakayttayt)'mista yli 30OO
eu rooppalaisen )Tityksen tie-
tokannasta. Suomesta saat i in
reaaliaikaista maksutapatie-
toa 34 tiedontoimittajayrityk-
sesta.

Maksutapaa mittaava Pay-
dex  l uku  ka l taa  ka i kk i  myos
aivan pienimmat yritykset.
TiimAn amlla saadaan selvil-
le pienten yritysten todelllnen
taloudellinen tilanne ja pysty-
tiiiin ennakoimaan riskit ai
kaisemmin kuin perinteiset

luotonhallinnan valineet tilin-
paaitdsanal lysi .  maksuha i r io-
merkintii, sisainen seuranta
tai aavistus.

Yrityksen koolla on merki-
tysta maksuviiveisiin. Mita
suurempi on liikevaihto tai
henkilostdmaara, sita tasmal-
lisemmin yritykset maksavat
laskunsa. Pienille alle 5 hen-
keii tyollistAvillii yrityksillii
keskimiiiiriiinen maksuviive-
r i sk i  on  5  ke r raa  suu remp i
kuin isoilla yli I OOO henkeii
tycillist?ivillii yrityksillzi. Kui-
tenkin yli 75% suomalaisista
yrityksiste maksaa laskunsa
ajoissa. YIi 10 paivan viive on
vai]r 12 %:lla yrityksista.

Antti Larvala
yhteyskonsultti
Dun & Bradstreet Finland Oy

MAA

BELGIA
ENGLANTI
HOLLANTI
ITALIA
RANSKA
SAKSA
SUOMI

EU TOTAL

VIIVE

18 PV
18 PV
17 PV
L7 PV
16 PV
8 P V
4PY

14 PV

KESKIMII}IRJIISET MAKSIIVIIVEET

YRITYSTPN KPL

56 449
242 544

97 446
183 985
163 629
293 456

85 940

L t23 449



TAKAUKSESTA JA
VIERASVELKA-
PANTTAUKSESTA
UUSI

Varatoimitusjohtaja Timo Meki, Perimistoimisto Contant Oy

Takausty6ryhma jatti mietin-
tdnse oikeusministeridlle 19.
3. I 998. Lausuntojen kirjoitta-
miseen varattiin vajaa kuu-
kausi. Palautetta analysoi-
daan nyt v i rkamiestyoni i  ja
hallituksen esitys eduskun-
nalle on odotettavissa kuluvan
syksln aikana.

Tydryhmii  ehdottaa saa-
dettavaksi uuden takausta
koskevan lain, jolla korvataan
kauppakaaren lO luvun ja ta-
kausasetuksen sddnnrikset.
Takausta koskevia sa:innok-
sia sovellettaisiin myiis laajas-
ti vierasvelkapanl. Iaukseen,
jossa pantinantaja antaa va-
kuuden jonkun toisen hen-
kilon velasta. Uusi laki olisi
yleislaki. Sita sovellettaisiin,
jollei mu ualla lainsti2idiinnds-
sa toisin saadeta.

Laissa stiddetteisiin muun
muuassa takaussitoumuksen
sisiilldstii, luotonantajan tie-
donantovelvollisuudesta j a sii-
ta. mille edellytyksillii velkoja
voi vaatia suoritusta takaa-
jal ta.  Saanndkset ol is ivat
takaajan eduksi pakottavia
silloin, kun takaajana on yk-
sityishenkild ja velkojana am-
mat t ima inen  l uo tonan ta ja .
Yksityistakaajaa suojattaisiin
myds erityisin saanndksin.
Yksityistakaaj alla tarkoitet-
taisiin yksityishenkil6ii 1u-
kuun ottamatta sellaista hen-
ki16e, joka kuuluu velallisyri-

LAKIESITYS

tyksen hal l intoel imi in tai
omistaa yli kolmasosan velal-
lisyrityksesta. Muissa taka-
uksissa lain siiiinndksiste voi-
taisiin poiketa sopimuksella.

Omavelkainen takaus
stiilyisi

Jollei muuta ole sovittu, taka-
usta pidettaisiin toissijaisena
takauksena. jolloin velkoja voi
esittee maksuvaatimuksen
takaajalle vasta sen jiilkeen,
kun velallinen on viranomais-
toimin todettu maksukyvyt-
tdmaksi.

Takaus voitaisiin kuiten-
kin edelleen antaa myds oma-
velkaisena. jolloin velkoja voi
vaatia suoritusta takaajalta
heti velan eraannyttya. Uutta
olisi se, etta yksityistakaajan
vastuu olisi asuntoluotoissa
lain pakottavan saannOksen
mukaan toissijaista velallisen
antamaan vakuuteen ndhden.
Luolon t"aanneelta yksityis-
henkilolte voitaisiin vaatia
suoritusta vain silte osin kuin
luotto ei ole tullut maksetuk-
si vakuutena olevaa asuntoa
mlT/teessa.

Takauksen sovittelu
mahdolliseksi

Takaussitoumuksessa maari -
tellaan ne velvoitteet, joista
takaaia on vastuussa. Jollei

takausta anneta yksil6idyn
velan vakuudeksi, takaussi-
toumuksessa olisi aina sovit-
tava takaajan vastuun enim-
mAismiiiiriistii ja takauksen
voimassaolosta.

Lakiin ehdotetaan otetta-
vaksi erityinen kohtuullista-
missaannds, jonka mukaan
yksityistakaajan kohtuutto-
man ankaraa takausvastuuta
voidaan sovitella. Sovittelu
tulisi kysymykseen, jos taka-
us jo sitoumusta annettaessa
on ollut selvasti ylimitoitettu
takaajan maksukykl'yn niih-
den ja luol-onantajan olisi pi-
tanyt tame seikka havaita.

Mietinndsta antamassaan
lausunnossa  on  yhd is t yk -
semme kr i t isoinut nimen-
omaan takauksen sovittelua
koskevaa lakiesityksen 7 S:ea.
Mika on ylimitoitettu takaus-
sitoumus ja mite luotonanta-
jan olisi pitan)'t l-ietae? H)'va
pankkltapa edellyttiiii jo pun-
nil.semaan takaajan maksu- ja
luottokykyisyyde n. Nykyiiiin
ollaan naissa asioissa h]'vin
paljolti velalliselta ja takaa-
jalta itseltaan saatavan inlor-
maation varassa. Uusi hen-
kildtietolaki ei tiettAviisti tule
sisal tameen Henki l t i t ieto-
toimikunnan esittamie positii-
visia luottotietoja. Jos lakiin
otetaan mahdollisuus sovitel-
Ia harkinnanvaraisesti taka-
usvastuuta ia "sovittelussa

1 0



viela pidetiiiin vertailuperus-
teena sita maaree, joka voi-
daan saada velkajarjeste-
Iyssif , on pelattavissa, etta ta-
kauksen arvo vakuutena jiid
teoreettiseksi. Yhdistyksemme
mieleste lakiin ei tulisi ollen-
kaan ottaa sovittelua koske-
vaa saanndsta, vaan asia tu-
tsi jattaa oikeustoimilain so-
vittelun varaan.

Yleistakauksen saisi
irtisanoa

Esityksen mukaan takaus
koskisi ainoastaan sovitun
velan paeomaa, jos ei nimen-
omaan sovita, ette takaaja
vastaa myds liitennaiskus-
tannuksista. Takaajalle olisi
talloin selostettava, rnlsta ko-
roista ja muista kustannuk-
sista han vastaa.

Uutta on, etta yleistaka-
uksen antaneella takaajalla
olisi aina ilman eri perustetta
oikeus irtisanoa takauksensa
ja nriin estiiii uusien luottojen
tuleminen takauksen piiriin.
Samanlainen irtisanomisoi-
keus olisi takaajalla, joka on
antanut takauksen vaihtu-
vamAdrdisen tililuoton vakuu-
deksi. Rajoitus tulisi voimaan,
kun takaajan ilmoitus on saa-
punut velkojalle.

Yhdistyksemme lausun-
nossa katsottiin, etta velko-
jalla tulisi olla mahdollisuus
vastaavasti muuttaa velallisen
luottolimiittia ja myds ilmoit-
taa asiasta velalliselle. TAhiin
tulisikin varata riittava aika
takaajan ilmoituksen saapu-
misesta.

LuotonantaJan
tiedonantovelvollisuus

siiilyy
Ennen takauksen antamista
on yksityistakaajalle selos-
tettava takaukseen liittyvie
riskeja ja annettava tietoa ve-
lallisen maksukykyyn vaikut-
tavista seikoista.  Nvkvis in

nama tiedot on annettava
suullisesti, mutta ehdotuksen
mukaan ne voidaan antaa
mybs kirjallisesti viimeistaen
takauksen antamista edelta-
vana paivane.

Kuten nykyaiainkin, luo-
tonantajan on ilmoitettava ta-
kaajalle velallisen maksuvii-
viistyksestii kuukauden kulu-
essa. Yleistakauksen anta-
neelle takaajalle tulee hsaksi
puolivuosittain ilmoittaa vel-
kojen senhetkinen meara.
Yksityistakaajalla olisi viel?i
oikeus PY1.nn<istii saada luo-
tonantaj alta tietoja takauksen
piiriin kuuluvista veloista ja
velallisen taloudellisesta ase-
masta,

Takaaja voisi saada
maksuaikaa

Omavelkaisen takauksen
ankaruus tulee esille varsin-
kin silloin, kun velka irtisano-
taan velallisen maksuviives-
tyksen vuoksi. Yksityistakaaj a
voisi erain edellytyksin suorit-
taa velan sen alkuperiiisessd.
maksuaikataulussa. Luoton-
antaja ei voisi vaatia takaa-
jalta kertasuoritusta, jos Hme
suorittaa viivastJmeen mak-
sun ja jerjestea hyvaksyt-
tavan vakuuden loppuvelan
suorittamisesta, Yksityista-
kaajalle olisi varattava vahin-
tiiein kuukauden pituinen aika
tarvittaviin ja{'estelyihin.

Takaajan
regressiolkeus

velalliselta
Takaajalla on oikeus perle
maksamansa velka velallisel-
ta, Takautumissaatavalle oli-
si suoritettava korkolaln mu-
kaista viivestyskorkoa ta-
kaajan tekemesta suorituk-
sesta lukien. Ehdotuksen mu-
kaan takaaja voi velkojan puo-
lesta key'nnistee perintatoimet
velalliseen niihden jo ennen
kuin takaaja on maksanut

velan. Nain p]'ritaen osaltaan
varmistamaan se, ette perin-
ta kohdistetaan velalliseen vii-
Wtyksetta.

Yhdistyksemme lausun-
nossa pidettiin mahdollisuut-
ta ennenaikalsen kanteen
nostamiseen takaajan kannal-
ta teirkeainii. Oikeudenkrilrnti-
kulujen jakautuminen tellai-
sessa varmuuden vuoksi ajet-
tavassa oikeusjutussa tulisi
maiirite a tasma isesti, muu-
ten pelko isoista oikeusku-
luista saattaa estaa kokonaan
oikeuskeinon hywiiksikiiytcin.

Suoritusta vaadittava
kolmessa vuodessa

Velkojan olisi vaadittava ta-
kaaj alta suoritusta kolmen
vuoden kuluessa paavelan
eraantymises ta.  Meareajan
kulumisen katkaisisi myds va-
paamuotoinen vaatimus, joten
asian vieminen tuomioistul-
meen ei enee olisi viilttiimii-
tdnta vanhentumisen katkai-
semiseksi.

Nyky i se t  vanhen tumis -
saanndkset ovat aiheuttaneet
kZiytiinndssA eptikohtia. Erai-
siin takauksiin liittyvit yhden
vuoden vanhenturnisaika on
johtanut siihen, ette velkojien
on ryhdyttaivii varsin nopeasti
perintatoimiin takaajia koh-
taan. T:ime on vaikeuttanut
myds vapaaehtoisia maksu-
je4estely1'a.

Muita s[dnniiksid,
voimaantulo

Ehdotetussa laissa on my<is
seanni iksia velan ehtoj  en
muutosten, velallisen vas-
tuusta vapauttamisen. pdil-
velan valvonnan laiminlyti-
misen ja paavelasta annetun
muun vakuuden vapauttami-
sen vaikutuksista takaajan
vastuuseen. Jos velkoja jiittAii
saamisen ilmoittamatta velal-

oo

l l



lisen konkurssissa, takaaja
vapautulsi vastuusta silta osin
kuin velkoja olisi peavelan
valvottuaan saanut suorituk-
sen velallisen tai konkurssi-
pesan varoista.

Lisaksi laissa olisi saen-
ndksie useiden samasta pee-
velasta takauksen antaneiden
takaajien kesklnailsestii vas-
tuusta.

Ehdotettu laki tulisi voi-
maan noin puolen r,rroden ku-
luttua eduskunnan hyvZiksy-
miseste ja vahvistamisesta.
Seann6ksie sovel let tais i in
yksltjdstakaajan tai yksit]'lsen
pantinantajan ja luotonan-
tajan valisiin vakuussitou-
mukslln myiis silloin, kun ta-
kaus- tai panttaussitoumus
on annettu ennen lain voi-
maantuloa. Osaa seanndk-
sista, kuten vanhentumista
koskevia saenndksie, olisi li-
saksi noudatettava muissa
aikaisemmin annetuissa va-
kuuksissa.

Yhdistyksemme lausun-
nossa pldettiin lakiesityksen
44 S:ssa ma,iriteltlda siirt)'rna-
saanniiksie vaikeaselkoisina.
Merki t tave osa ol is i  v iele
taannehtivia. Ohjeitten omak-
suminen ja hallitseminen on
vaikeaa rahalaitosten henki-
ldst t i l lekin,  mutta tavara-
luottosektori saattaa joutua
suurelta osin luopumaan ta-
kaukslsta ja v ierasvelka-
panteista pelkastaan vaikei-
den voimaantuloseenndsten
vuoksi.

Lausunnossamme paino-
tetaan, ettei uudistus saisi
heikentae takauksen arvoa
velan vakuutena, jotta erityi-
sesti nuorten Ja pienyrittaj ien
luotonsaantimahdollisuudet
siiilyisiviit. Takauksen keskei-
nen siselt6, vastuunotto toi-
sen velasta, tulisi sailyttaa to-
delllsuudessakin.

Mukana olivat Petri Carp6n
Luottokunta Oy:stii, Seppo
Kokkola Isko Oy:stii, Perttl
Larva Sanoma Oy:stii, Mats
N y b o n d a s D & B F i n l a n d
Oy:sta seke Kari Kylliinen
Intrum Justitia Oy:sta. Mat-
kaan liihdettiin Juhlaa edelte-
vAnd iltana Silja Serenadella,
jonka Commodore-baarlsta
seurueemme sai seurata altio-
paikalta lllan ensimmeiste
ohjelmanumeroa eli Kustaan-
miekan ohitusta, jonka tavan-
omalsta mie lenkiinto is e m -
maksi teki laivan edelle luovi-
va purjevene. Ilta jatkul isatn-
tiimme Johdolla hyvzin illalli-
sen, etelen viinien ja kevyen
jutustelun merkeisse.

Varsinainen Fair Pay Day-
juhlaseminaari alkoi Sherato-
nissa aamukahvin merkeissa,
iolta siirrvimme kuuntele-

maan palven esltelmaantia.
Sen aloittivat Intrum Justitian
hallituksen puheenjohtaja Ur-
ban Jansson, Industri Kapi-
talin hallintoneuvoston edus-
tajana llarald Minx sekii Int-
rum Justitia S\ /eden Ab:n toi-
mitusj ohtaj a Peter SJunnes-
son katsauksel laan yht i6n
historiaan ja tulevaisuuden
visioihin teemalla "Velkasaa-
tavien perinnestei koko luotto-
hallinnon kesittevean koko-
naispalveluun". Liikkeelle liih-
dettiin yleisdlle esitetyila ky-
symyksille: -Kuinka moni les-
naoujotsta on hoitanut aina
maksunsa ajallaan ja kuin-
ka moni on myiihastynyt mak-
suissaan kerran tai useam-
mln". Kaksisataayhdeksen-
kymmentii yhdeksdn kolmes-
tasadasta lesnaolijasta vah-
visti mydhiistelleensd ainakin

EAIR PAY-pflivfl,
INTRUM JUSTITIA

vuotta
Soen Gtirarrconin uuonna 7923 perustama
lntrum Justitia on kasuo:nut perinki- ja htotonhallinta-
p alu elualan me rkittauimmriksi y ritykseks i Euro op as s a,
jossa sillci on tAtaryhttditdjo 18 ert nta/Isso".
YritA s jiirjesti 7 5 -antisjttlilansa kunniaksi
FaLr Pag Dag-seminaarin 26.5.1998 Tukholman
Sheraton tntellis sa. Juhlat huipentuiu at Tuktnlman
kaupungintalolla 42 O kutsuuieroalle j iirjestettgihin
juhlaitlatlisiin. Suamesta osallisfui tilnisuieen kuud.en
herryen delegaatia Intrum Justitia OA:n toimltulsjohtqja
T|aolmas Feodoroff is rintdntldn.
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kerran ja vain yksi rohkea -
kaun i imman  sukupuo len
edustaja - ilmoitti hoitaneensa
kaikki maksunsa aina ajal-
l aa  n .  j o ren  pe r in  t i i pa l ve lu ja
tarvitaan!

Tulevaisuuden visioiden
osalta korostui yrityksen ny-
kSohdon pyrkimys kehittee ja
vahvistaa Intrum Justitian
asemaa a lansa johtavana yr i -
tyksene Euroopassa, panos-
taa tuotekehitykseen ja luotto-
ha l l innon kokonaispalvelujen
tarjontaan, vahvistaa asiakas-
keskeislytra seka -yh teisty i i -
t2i mm asiakkaitten kanssa
yhteisten tietokantojen hy-
vdrlsr^dy r!.,55ct.

Seuraavan mnsaan tunnin
ajan kuunlel i  ju hlayleiso tark-
kaavaisesti Tukholman Kaup-
pako rkeakou lun  p  ro  fe  sso r i
Kjell Nordstriimin vauhdi-
kasta, mielenkiintoista ja mo-
nipuolista esitelmeii tulevai-
suuden organisaal  ios [a.  joh-
tamisesta ja asiakaskeskei-
syyd  es  t t i  t o im in raymper i s -
tdssamme Lapahtuvien mer-
kitteivien muutospro s es s ien
keskel l i i .  Tam€i esi tys jat t i  jo-
kaisel le kuul i ja l le taal  ust i  jo-
takin ajateltavaa ja sulatel-
tavaa, enkd ol lenkaan ihmet-
rele miksi  mies on teman het-
ken  kysy ty imp ie  es i i n l y j i e
Pohjoismaissa!

Hotel l issa naut i tun 1ou-
naan jiilkeen juhlavaki jakau-
tui neljaan ryhmiizin kuun-
te lemaan  kah la  va l i nna i s ta
esitelmaa neljasta. Oma valin-
tani oli osunut Ruotsin kes-
kuspankin entisen johtajan,
Bengt Dennisin "Euroon so-
peutumista" sekzi  Patr ick
Blombergin ja Kim Wittloc-
kin "Tietoverkon mahdolli-
suu ksia "  kasi tLelevi in esi lyk-
siin. Ensinmainitusta jal mie-
leeni erityisesti Dennisin en-
nakointi, etta Euron tulon jal-
keen kannattaa va.rautua Eu-
ron, USD:n ja Jenin v2ilisten
vaihtokurssien jyrkkiin vaih-
teluihin markkinoiden etsies-

sA ni iden vi i l i l le uutta lasapai-
noa!

Val innaisren esirelmien je l -
keen morossa oli Fair Pay-pal-
kinnon jako kiitokseksi alaa
edistaviste luovis [a ja edis-
tyksellisista luottohallinnon
ideoista ja menetelmistei. Tiil-
lii kertaa se luolutettiin tun-
nustukseksi Nils G Oestlin-
gille Ahlsell AB:stii asiakas-
lah tO isen  l uo t toha l l i nnon
edistamisesta. Palkinnon jaon
jiilkeen saimme kuulla vield
ennen Intrum-pubin avau lu-
mista s uo m al  a is s yn ty is en,
muun muassa Erpressen-1eh-
den paaloimit tajana vaiku t-
taneen Bo Striimstedtin nru-
kaansa tempaavan  es i te lman
kielen ja sanaval intojen mer-
k i l y k s e s i e  k o m m u n i k a a l i -
ossa. Temen esi telman pi taja
puhui Ruorsia ni in selkeast i  ja
ymmarretavasti, ette site oli
vieraskielisendkin todellincrr
ilo kuunnella!

Paivan runsaan ohjelman
jZilkeen koitti aika valmistau-
tua ja s i i r tyai  tapahtuman hui
pen tumaan  e l i  j uh la i l l a l l i s i i n
Tukholman komealla kaupun-
gintalolla, jonne kutsuvieraat
tervetul leeksi  to ivot l  i  yr i tyk-
sen perustajan poika, Bo Gii-
ranson. Tervetuliaismaljan
jdlkeen si i r ry l t i in rakennuk-
sen  Cy l l ene  Sa l i i n  nau  t t i -
maan Nobel-gaalan menun
mukaista juhlaillallista juomi-
neen. Jelkiruoka sycitiin tun-
netun Tukholman poikakuo-
ron sdestykseilii. Sen jiilkeen
i l r  a jarkui  tanssin merkeisse
upeasti soittaneen Ballroom
Big Bandin tahdittaessa aina
pikkutunneille saakka.

Kaiken kaikkiaan mieleen-
pa inuva  j uh la tapah tuma.
Ji i i imme nyl  odottamaan Inl-
rum Justitian l OO-r,'uotis juh-
lia!

Kari Mdkikiirki
rahoituspaellikkd
Kaukomarkkinat Oy

NEW
ORLEN{SIN
LUOTTO-
KONGRESSI
National Association of Credit
Management (NACM) jerjesti
07.-  1O.06. 1998 New Orlean-
s i ssa  l uo t  t okongress in  -  j a
neyttelyn. NACM on Luotto-
miehet ry:n sisaryhdistys Yh-
dysvalloissa. Jiirjestddn kuu-
luu yl i  3O.OOO luottotehrevis-
sA olevaa henkilo:i.

NACM:n kongresseja on
jer jestet ty y l i  IOO vuotta.  Te-
menvuotinen oli j arj estykses-
saan 1O2. Kongressiin osaliis-
tu i  1 .60O luo  t  l opd  z i l l i k kd i i
paeasiassa USA:sta. Parik]'rn-
menta osanottajaa oli Kana-
dasta ja Austral iasta seka
muutama Euroopasta.

Luentoja oli 70, joista mer-
kittava osa kasitteli informaa-
tioteknologlan kiiyttoii luoton-
hallinnassa. Kongressin osan-
ottajista 50 prosenttia keyttaa
internetie paivittain ryossaiin.
Paitsi sahkopostina ja yritys-
liedon hakuun internetie kay-
tetiiiin yhteydenpidossa asiak-
kaisiin.

Ku n luottokaupan peet6k-
senteko ja hallinta muuttuu
y h i i  a u t o m a a t t i s e m m a k s i .
Iuottopiiiillikon keskeiseksi
tehtaveksi niihdiiiin myynti-
ja luottohenki los ttjn koulutra-
minen seki i  neuvotteiujen
kayminen asiakkaiden ja mui-
den sidosryhmien kanssa,
Ihmissuhdetaitojen merkitys
kasvaa.

Risto Suviala
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Varatolmitusj ohtaj a
Tlno Mdkl

Perimistoimisto Contant Oy

UUSI
HENKILO-
TIETOLAKI

EDUS-
KUNNATLE!

Eduskunnalle 24.7.1998 ar
nettu henkiliitietolakiesitys
saattaa Suomen kansallisen
lainseadanndn vastaamaan
EU:n tietosuojadirektiivi?i. Uu-
distus lisae rekisterditf en tie-
donsaantioikeuksia. Myiis pe-
rusoikeusuudistus korostaa
yksil<in oikeuksien huomioon
ottamisLa henkilotietojen kii-
sittelysse. Uusi laki rakentui-
si kuitenkin monilta osin kym-
menen ','uotta vanhan henkil6-
rekisterllain periaatteille

Asiaa valmistelleen henki-
ldtietotoimikunnan enemmis-
td oli ehdottanut, etta luotto-
tletorekisteriin olisi saanut
tallettaa myds henkildii koske-
via ns. positiivisia luottotietoj a
(esim. luottoja ja takauksia
koskevia tietoja). Uudistus ei
kuitenkaan sis511y nyt edus-
kunnalle annettavaan halli-
tuksen esitykseen, vaan site
on tarkoitus selvittaa tarkem-
min erikseen.

Rekisteriiidyille
nykyistii enemmen

tietoja
Rekisteriin merkityillii on oi-
keus tarkastaa itseaan koske-
vat tiedot, oikeus saada vir-
heellinen tieto korjatuksi sekii
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oikeus kieltae tietojensa keyt-
tO tiettyihin tarkoituksiin.

Nykyisin rekisterinpitejiin
on toimitettava rekisteroldylle
oma-aloitteisesti tietoja hen-
ki16rierojen kasittelysta vain
tietyisse fllanteissa. Tletosuo-
jadilektiiviste ja perusoikeus-
siiiinndksistii seuraa, ettii yk-
sil6n itsemaereemisoikeutta
ja vaikutusmahdollisuuksia
on lisattava. Uuteen lakiin tu-
Iisivatkin nykyista kattavam-
mat seenndkset rekisterinpi-
tajan velvollisuudesta infor-
molda rekisterditya tietojen
kiisittelystei.

Arkaluonteiset
tiedot

Lakiin sisaltyvat seanndkset
arkaluonteisista tiedoista py-
syisivat paeosin ennallaan.
EU :n tietosuojadirektiivi mAii-
rittelee arkaluonteiseksi myds
tiedon henkildn kuulumises-
ta ammattiliittoon. Ajatus on
uusi  Pohjoismalssa, jo issa
tydntekUtiiden j erjesteytymis-
aste on perinteisesti ollut kor-
kea.

Ammattiliittoon kuulumis-
ta koskevan Uedon kasittely
olisi yleense sallittua ammat-
tiyhdistysten ja niiden muo-
dostamien liittoj en toiminnas-
sa. Koska tietoa voitaisiin ke-
sitellii myos rekistertiidlm ni-
menomaisella suostumuksel-
la. tyiinantajat voisivat jatkaa
ammattiliittoj en j asenmaksu-
jen perimista.

Henkiliitunnuksen
kiytiin perusteet

lakiin
EU:n tietosuojadirektiivi vel-
voittaa j asenvaltiot mearitte-
lemddn olosuhteet, joiden val-
litessa henkildtunnusta voi-
daan kiisitellii. Henkildtun-
nuksen tarpeettoman kesitte-
IJm estamiseksi lakiin aiotaan
ottaa nimenomaiset saanndk-
set henkildtunnuksen kiiyttis-

te. Ne pohjautuvat pitkzilti tie-
tosuojalautakunnan kdytAn-
t<idn.

Perusoikeussaann6ksista
johtuu, etta tietosuojan perus-
teista on saadettave lailla. La-
kiin onkin tarkoitus siirtee
nykyisln asetuksessa olevat
saenndkset, jotka koskevat
henk i l o t i e to jen  kes i t t e l ye
luottotietotoimintaa, suora-
markkinointia, tilastotoimin-
taa, tieteellistd tutkimusta,
henkildmatrlkkeleita j a suku-
tutkimusta varten.

Sidnniikset tietojen
siirroista

Kuten t i  e t  osu oj  a direk t i  i  v i
edellyttaa, uusi laki helpottaisi
henkildtietojen siirtoa ulko-
maille, erityisesti muihin EU-
maihin.

Tietosuojadirektiivi mah-
dollistaa mycis julkisuuspe-
riaatteen huomioon ottami-
sen. Tietojen luovuttamisesta
vtanomaisten rekistereistti on
tarkoitus siiiitii?i parhaillaan
eduskunnan ktisittelyssii ole-
vassa laissa viranomaisten
toiminnan iulkisuudesta.

Tietosuoja-
vdtuutetulle ltsii[

toimivaltaa
Lakiehdotus korostaa tieto-
suojaval tuutetun teh tevee.
joka on hyvan rekisteritavan
toteuttamisen edistaminen
ohjauksen ja neuvonnan avul-
la.

Tietosuojavaltuutettu val-
voo henkildtietojen keraamis-
te.  ta l let tamista.  keytrde ja
luovuttamista. Ellel rekisterin-
pitaja suostu oikaisemaan vir-
hette tai anna rekister<iidyn
tarkastaa tietojaan, rekiste-
r6ity voi saattaa asian tieto-
su oj  aval tuu tetun kesi tel te-
viiksi. Uuden lain mukaan
tietosuojavaltuutetun neissa
asloissa tekemet paet6kset
sitoisivat asianosaisia. Nykyi-



sin tietosuojavaltuutettu ei voi
tehda rekisterinpitaj€ia sitovia
paatoksia.

Lupaviranoma isen a I  ieto-
suoja-asioissa toimisi edelleen
l i e tosuo ja lau takun ra .  mur ra
sen yleisesta poikkeuslupa-
t o i m i v a l l a s t a  I  u o v u  t t a  i s i  i  n .
Nykyis in lau takunta voi  pai-
navasta sj,ysta yksittaistapa-
uksessa  mydn laa  po i kkeuk -
sen ka ik ista he nk. i lorekister i -
lain saannoksista.

Uuden lain mukaan tieto-
suojaviranomaisten tekemiste
paetdksis lat  voi  va l i r taa leanin.
oikeu teen ja edel leen korkeim-
paan hallinto-oikeuteen.

Rekisterinpit[jien
itseohjausta
korostetaan

Myds uusi laki korostaa re-
kister inpi  te j  ien osuutta hywEin
( ietojenkdsi t te lytavan luomi-
sessa. Rekisl  er inpi tajar vois i-
vat sopia toimialallaan vapaa-
eh lo i s i s ta  saannd is ld  hyva  n
I ietojenkasi t te lyravan edisld-
miseksi. Nema sdanndL he voi-
s ivat myos saattaa t  iet  osuoj a -
va l l u  u  te tun  l a rkas te l l av i ks i .

Aikataulu
EU:n jeisenvaltioiden on saa-
te t tava  kansa l l i nen  l a insaa
dantonsa tietosuojadirektiivin
mukaiseksi 24. 10. 1998 men-
nessd. Aikaisemmin kayrt i jdn
otetut rekisterit on saatettava
h enki ld t i  e I  o l  a in mukaiseen
kuntoon kolmen \,rroden siir-
tyneajan kuluessa.

T

FECITIAN VUOSIKOKOUS
BRYSSELISSA 15.5.1998

(FECMA = Federation oJ European Credit Management Associatiotrs)

Tana \ ' ,uonna pidet l i in presi-
denlr  imme Ted Brownin joh-
dolla hlwin tiivis ja tehokas
kokous .  j ossa  [a rke imp ina
aiheina olivat ulkoiset yhtey-
de r  ma ih in  j o i ssa  e i  o le  l uo t
lo m iesjer jes toa. koulurus er i
maissa seke lopuksi FECMAn
oma talous ja sen hoito. Saim-
me myos suullisen raportin
kunk in  maan  la loudes ta  j a
terkeimmista avainluvuista
sekii mahdolliset uutiset kos-
kien suhteita EU;hun.

Edustetut maat olivat Bel-
gia, Hollanti, Ruotsi, Irlanti,
Norja, Italia, Ranska, Espan-
ja sekii Iso-Britannia etta tie-
tenkin Suomi.

Saksa  on  ehka  te rke in
maa. jonne FECMA on pirkean
yrittanyt saada luottomies-
yhdistysta perustetuksi ja nyt
neyttaa silta, etta jotain olisi
konkreettisesti tapahtumas-
sa. Gerllng-yhtidste on saatu

puuhamies ja alustava kokous
on ku lsuu u kool le.  Suurimpa
na  onge lmanahan  on  o l l u r  se .
ettei varsinaisia luottopaalli-
kriitii ole Saksassa.

Belgia i lmoit t i  jesenmaia
ranse pysyneen tasaisena se-
kA  e r td  on  va lm is tunu t  l uo t -
I  oha l l i n  r  ok i r j a  ranskaks i  j a
I l aamiks i .  Maan  ia lousneky
mal ovat hl , .vat.  luku u notta-
matta isoa valtionvelkaa.

Hollanti kertoi eraan pan
kin toimittaneen tutkielmarr
nimelta Hollantilainen Ihme,
joka  kuvas raa  maan  hyvaa
taloutta, jossa kas\,.ua 3.3 %.
Sekzi palkat ettei muut edut
ovat volmakkaassa nousussa.
Mitzi tulee koulutustoimin-
taan, on havaittavissa vaike-
uksia saada uusia opiskel i jo i -
ta. Nyt oli vain 18 opiskelijaa
viime kursseilla.

Omat Internet-sivut ovat
monel la tekei l la i  ja ni in myos

Hollannissa. He myos harkit-
sevat jasenlehtensa julkaise-
misen ulkoistamista mutta va-
Iittavat tuki ilmoitusten saa-
misen vaikeutta.

Ruotsi  t i iv israia yhteis lyo-
t2i neljiin pa ikallisjiirjes tbn vei-
lillii ja haluavat yhteisen pu-
heenjoh rajansa kau l r  a toimia
ulospain. Myos ruotsalaiset
ha rk i t seva t  kaks i s i vu i sen
j iisenlehtensd julkaisemisen
ulkoistamlsta.  Ruotsi l la on
edel leen huomatla vasl i  va-
hemman jasenia kuin esimer-
kiksi Suomella, mutta heillzi
on jasenina paLjon yr i tyksie.
j o  l ka  on  o i keu re t tu  l ahe l r€ i -
mdtin kolme edustajaa luotto-
miesten tilaisuuksiin.

M i te  ru lee  kou lu  tu  kseen ,
ruotsalaiset vel j  emme ovat
rehneet urotyon saatuaan ai-
kaiseksi  Tukholman Yl iopis-
ton kanssa 1O pisteen MBA-
kurssin ja jar jesravet rz iman

.+
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kanssa Tukholmassa Fecma
Conference 1999 14.-  I  6 kesi i -
kuuta, jonne tietenkin mei-
dankin pitaa yrittae vervete
k?ivijtlit2i. Itse Percy Barne-
vikia kaavajllaan pu hujaksi.
joten mielenki in loa pi te is i  r i i t -
taa!

Irlanti on kerannyt tahan
mennessti 220 j iisentEi ja vaih-
tu\,'uus on noin +/ - 20 \.uodes-
sa. Irlannin talouskasvu oli
1997 perati 1O,5 % ja kuiten-
kin inflaatio 'vain" 3 o/o. Tyol-
tomlTs on etenkin eurooppa-
la i s i t t a in  ko rkea ,  I 1 .6  ' 2 " .  I r -
lantilaiset jarjestaivat jasenil-
leen yhden avoimen seminaa-
rin vuodessa.

Norja val i l l i  varsinkin va i -
keuksista loytae erityisesti tie-
totekniikkaihmisia ja mybs he
ovat tekemd.ssa omaa verkko-
sivua seka viemassa jasenleh-
tense sinne. Norjalaiset jArjes-
tZiviit myos kursseja ja heila
on nyt 5O opiskelijaa, joille he
tarjoavat ensimmaisen vuo-
den i lmalsen j  i isenyyden.
Kurssi t  ovat 4 x 2 peiveis ie.

Italia on myds rehnyt verk-
ko-sivun ja heillii toimii jopa
kaksi sihteeria, mm. hoita-
massa paivi tyksia.  Jasen-
iehden nimi on ACMI ja jAsen-
ten meare 45O-500. Ongelmia
Italiassa tuottaa etelan suuri
tyijttomyys, >2O o/o, kun se
pohjoisessa on vain noin 5 70.
Iso kongressi jarjesteta2in ker-
ran vuodessa.

Ranska taistelee koulutus-
onge lmie nsa kanssa, s i l l i i
luottomiesten kursseille loytly
markkinoilta niin pauon vaih-
toehtoja.  et  ta osanoltajamAZi-
rat ovat pudonneet 20 %. Kos-
ka koulutus on tarkea myos
laloudel l isesl i  Ranskan yhdis-
tykselle, tama on merkinnyt
suurta tulojen vAhenem ista.

Espanjan yhdistys jerjes-
taa seminaareja liikekoulujen
kanssa seka hallinnoi tieto-
ka ntaa huonoista maksaj is la.
Tema toimi i  o ikeastaan yh-
teistydna jasenyritysten vdlll-
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le.  Esimerkiksi  l ta l iassa sel la i-
nen on taysin kiellettya!

Iso-Britannia valmistelee
korkolakia, Statutory Right of
Interest,  vaikka sikalainen
luottomiesjarjesto oli vahvas-
ti sita vastaan. He kun ovat
site mielta, etta sellainen kuu-
luu hywdn luottohallinnon ja
koulutuksen piiriin, eikii lakia
tarvita. Nl,t kuitenkin on tu-
lossa laki, joka tulee voimaan
asteittain, ja koskee alussa
vain pienia yr i lyksia.  ja oi-
keuttaa viivastyskoron perimi-
seen.

Keskus l  e l l  i i  n  my< is  mah-
dollisuudesta tuottaa FEC-
MAlle oma Internet kotisi\.u,
mutta todettiin sen tulevan
turhan kalliiksi ja ette jokai-
nen paikal l inen jar jestd vois i
muistaa omalla panostuksel-
laan myos FECMAa.

Mielenk i in toisena palvelu-
n a  I n t e r n e t i s s i i  m a i n i t  t i i n
myos Hol la n nissa oleva mah-
dollisuus ostaa Dun & Brad-
street in ja Graydonin luol lo-
t ietoraport teja luottomies-
yhdistyksen kotisivuilta, sa-
malla vahvistaen yhdistyksen
kassaa.

V i ime isene  k  esku  s  te l  t i i  n
ranskalaisten vaal imuksesra
alentaa FECMAn omia kuluja
seke miten jasenmaksu t  pi la i -
si laskea. Paatettiin, ettajokai-
nen antaa tiihiin oman ehdo-
tuksensa kesdkuunloppuun
men  nessd .  Ruo ts i .  No r ja  j a
Suomi  ova t  s i t t emmin  an ta -
neet yhteisen ehdotuksensa,
joka lyhyesti perustuu kunkin
maan  j  a  sen  maksu  t  u  l o i  h in .
verrattuna nykyiseen, joka pe-
rustuu yksinomaan jasenten
lukumddrAdn. Nykyinen las-
kentatapa ei  ota huomioon
lainkaan jasenmaksun suu-
ruutta tai slte seikkaa, onko
jiisen yritys val henkilij.

Lopuksi peiitettiin moden
I 999 syyskokous pidettavak-
si Amsterdamissa.

Luottomiehet -
Kreditmannen ry:n
hallituksen kokouksessa
I9.3. I998 h),'vaksytyr.
uude t  j dsene i  F

7..1,ru
i;'*,?ft:,il:';, w
Suomen Asiakastieto Oy
PL 16
00581 HELSINKI

Alatalo Arja
vakuustoimihenkilo
Merita Rahoitus Oy
Sorneistenkatu I
OOO2O MERITA

Issakainen Harri
ins. / MKT
Oy Atlas Copco
Kompressorit Ab
Masalantie 346
O243O MASALA

Tarkka Maarit
\ ' ^ - r f f a r L ^ n ^ r m i

Intrum Justitia Oy
PL 47
00241 HELSINKI

Halin Kenneth
kehitysjohtaja
CCN Marknadsanalys
Aleksanterinkatu 2l H
OOlOO HELSINKI

Jussila Jarkko
yhteyspaallikkd
Tax Return Oy
Pasilanraitio 5
OO24O HELSINKI

Rantanen Teija
mediapaallikkd
Suomen Asiakastieto Oy
PL 16
00581 HELSINKI

Alanko Pirjo
luotonvalvoja
Kaukomarkkinat Oy
PL 40
02631 ESPOO
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PERINTA-
TOIMINNN{
LWN{VARAI- ilJfi !illlff ::t ;1x1"':]r

Lindholrn Marianne
luotonvalvoja
Kaukomarkkinat Oy
PL 40
02631 ESPOO

Joensuu Kaija
perintaneuvottelUa
LPI Laklmiesten Perinte-
toimisto Oy
PL 65
02601 trSPOO

Hackenberg Erja
ekonomi
Tibnor Oy
Koskelontie I 7 B
02920 ESPOO

Santalahti Toni
oik. kand.

) ttaukomarkkinar Oy- 
PL 40
0263r ESPOO

Karvonen Vesa
OTK
Kesko Oy
PL 135
0016 KESKO

Luottomiehet -
Kreditmdnnen ry:n
hallituksen kokouksessa
9.4.1998 hlwAksytyt
uudet jasenet

Pulkkinen Kari
varatuomari
Tapiola-yhtiot
Revontuulentie 7
O2OIO TAPIOLA

SUUDESTA
ESITYS
Kauppa- ja teollisuusministe-
ridn viime maaliskuussa aset-
tama Perimistoimislotyoryh-
ma jatti mietintonsa 2.7.1998.
Tyoryhmei on valmistellut hal-
lituksen esityksen muotoon
Iaad i l un  l ak iehdoruksen  pe -
r i n te to im inna  n  l u  va  n  va ra i
suudesta. Ehdotuksen mu-
kaan saatavien perinta tolsen
lukuun olisi paAsaantoisesti
luvanvaraista.

Toimiluvan myontdmisen
edellytyksenei olisi, etta haki
ja on luotettava ja vakavarai-
nen. Lisfiksi hakijalla on olta
va palveluksessaan perinta-
toiminnasta vastaava henkilo,
jolla on riittava kaytanndn ko
kemus perintdtoiminnasta tai
perintatoimintaan soveltuva
koulutus.

Hakijan on kyettava huo-
leht imaan toimeksiantajan
luku un per ir  tevjen varojen ja
omien varojensa erilaan pite-
misestd sekti toimeksiantajan
luku  u  n  pe r i l l av ien  va ro jen
seilyttamisesta luotettavalla
tavalla sekii tolmeksiantajaa
ja velal l is ta koskevien t ietojen
suojaamisesta.

Lupaviranomaisena toimi-
si Etelzi-Suomen lzieininhalli-
t u s .  j o n k a  t e h t a i v a n e  o l i s i
myos valvoa toimilupaa edel-
lytt2iviin p e rin t e to im inn an
har jo l t t am is ta .  To im i l upa
myonne l td i s i i n  en in l  ee  n  v i i -
den ruoden miiiiriiajaksl. Eh-
do lukseen  s i se l r yva r  myds
saannokset toimiluvan uudis-

tamisesta ja peruuttamisesta.
Esityksen keskeisena ta-

voitteena on varmistaa, etta
perintatoimintaa harj oitetaan
asianmukaisest i .  Tyoryhman

toimintaa kohtaan ja osaltaan
pa ra nl  ais i  to imeksian taj  ien ja
velallisten asemaa.

Per in te to im innassa  kds i
t  e l l6d.n huomat tavia maaria
velalliselta saatuja ja toimek-
siantajalle tilitettavia varoja.
Perinte lo iminna n har joi  t ta jan
vakava ra i su  u  s  j a  ro imeks i
antajan lukuun perittevien
varojen er i l laen pi tamlnen
varmistetaan valvontajarjes-
telmiillA. Lisaksi viranomaisen
tulee valvoa, et t i i  per intz i-
toiminnan harjolttaja on luo-
te t  t ava  j a  e l l a  pe r in le to im in -
taa  ha r jo i t e taan  ammat t i t a i
tolsesti.

Ulosotto 2OOO-toimikunta
tek i  m ie t i nnossaan  (KM
I 998:2) eraita perint:itoimin-
taa koskevia ehdotuksla. Suo-
raan ulosotto ke lpoise l  saa la-
vat voidaan toimikunnan mie-
lest?i  antaa yksi ty isen per in ta
alan perittaviksi silloin, kun se
ei vaaranna velallisen oikeus-
turvaa. Yhtend oikeusturvan
takeena pidettiin perintzialan
luvanvaraisuutta j a valvontaa.
To im ikun ta  on  myos  ehdo t la -
nut mietlnndssaen riidatto-
mien velkomusasioiden osal-
ta, etta ulosottoperuste voitai-
siin luotraa yksityisellZi miizi-
remuotoisella perinnzillei. Jol-
lei velallinen riitauta saatavaa,
perinta voisi edete ulosottoon
i lman ruom iois ruinkasir te ly5.
Teit zi keizin uudislusta ei loimi-
kunnan mielestii voida toteut-
taa ilman perint5alan suhteel-
lisen tiukkaa seantelya.

Ny t  j e te l  r yyn  Per im is to i -
mistor.yoryhman miel  int  i j i jn
sisaltyve lakiehdotus tekee
tydryhmiin mielesta mahdol-
liseksi edete Ulosotto 2OOO-
to im ikunnan  ehdo tus ten
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Kiirkkdinen Katja
OTK/perintzineuvoja
Contant Oy
Kaivokatu lO A
OOTOO HELSINKI

Kiimdri Kimmo
z t k - n n P 1 2 r f t n r i

Intrum Justitia Oy
PL 47
00241 HELSINKI
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GUMMISTA KUMIIN
Teksti: Risto Suviala
Kuvat: Slrpa Lalhlnen

Nokian Renkaat Ogj on liikeao'ihdolto'o,n
Pohjoisrnaiden suurin rengasaalmistqja ja
kgmmenenneksi suurin E;uroopassa. Yhtiii on
kiinnittiingt piiiihuomionsa poh,joisiin oloihin
suunniteltuihin renkaisiin. Luottomiehet suuntasi
tiimiinouotisen keuiitretkensii 7 4.O 5. Nokialle.
Matkrrlte oscrllistui tcigsi bussilas tiltinen eti 45
luottomiestii.

Talousjohtclj ct Rd,mi tlelminen kertot'IdmDereel\r Museokeskus VaDriikissa
N okitft Reftko,ideft renoas L'crlmiituksesta
eilenja tiinddn.

Nokian Renkaiden talousjoh-
taja Rami Helminen kertoi.
etta yhtion markkinaosuus on
0.3 % maai lman rengasmark-
kinoista. Renkaiden liikevaih-
to viime Vuonna oli 1,3 mrd
mk. Strategiana on keskittya
pohjoisiin oloihin suunnitel-
tu ihin tuotteis i in globaal is l i .
Esimerkiksi formula-renkaat
eivat yhtiota kiinnosta. Ren-
kaa I  keh i t t aa .  va lm is raa  j a
markkinoi henkilo- ja jakelu-
autonrenkaita, raskaita ren-
kai ta.  polk u pyora n renkai ta ja
sisarenkaita seka pinnoitus-
ma ter iaaleja.  Polkupyi i r i in-
renkaiden valmistus on kes-
kitetty Lieksaan. Lisiiksi yhti-
dlle on kaksi renkaiden vehit-
teiskauppake tjua Norjassa.

20

Tehdaskierroksella koros-
tui, ette renkaiden valmistus
on ylattevan monivaiheinen
prosessi. Tiivistaen voi sanoa,
ette kyseessa on kemiallinen
tuote, joka joutuu 8/sikaalisiin
olosuhteisiin. Tuotannon lop-
pupaassa rarkastetaan jokai-
nen rengas silm2imiiiiriiisesti
60 eri kohdasta. Susia l<iyt}Tr
noin yksi prosentti.

Nokian Renkaat on saanut
paljon kiitosta viime aikoina.
Yh titin ensimmiiinen ynp2iris-
tiiselonteko voitti Vuoden Tu-
lokas -palkinnon. Yhtio sai
m y o s  E M A S - s e r t i f i k a a t i n .
mika tarkoittaa sita, ette Ren-
kaat on liitty'nyt EU:n ympii-
r i s  l 6ha l l  i n ta  -  j a  aud i ro i  n t i -
jer jestelmaen kuudentena
suomalaisyrityksene.

Yli kaksi kolmannesta tuo-
tannosta menee vientiin. Yh-
t i o  sa i  he lm ikuussa  v ien t i -

ansioistaan Tasavallan Presi-
dentin vientipalkinnon.

Luottomiehiii kiinnostaa
aina yht i6 iden omistus-
taustat. Renkaiden suurim-
mat osakkeenomistajat ovat
Nokia-yhtyme (24.4 o/o diinis-
ta) ja Dunlop Tyres Ltd (19,5
%). Seuraavaksi suurin omis-
tajaryhmii koostuu useista eri
vakuutusyhti6ista.

Ennen  Nok ia l l e  menoa
vierailimme Tampereella Mu-
seokeskus Vapriikissa Gum-
mista Kumiin IOO vuotta -

nayttelyssa. Nayttely kertoo
suomalaisen kumiteollisuu-
den  sa tavuo t i se t  va ihee t .
Vitriineista lijytyivat niin kayt-
tiikelpoiset kalossit kuin noki-
alainen "nuoriso-ohj  aaja".
Nayttely on auki  10.0r.1999
saakka.

KEVATKOKOUS
Yhdistyksemme saentdmae-
rainen kevdtkokous pidetriin
Nokian Kerholassa. Timo
Maen ohjastamana ja Tuula

Ti',tro Miikijohti puhetta keDdtkokoukses
scl, Tuula Itkonen piti pdAtdkii<ld.



Luotlomiehet saapum@ss(l
N okilan Renkalde n tehtaalle.

Itkosen toimiessa sihteerine
kokous saatiin vietya sujuvas-
ti lepi. Yhdistyksen puheen-
johtajan Marja-Leena Virta-
sen esitteleme toimintaker-
tomus ja rahastonhoitaja Min-
na Ruotsalaisen lapikeyma
tilinpaatiis eivat herattaneet
poikkipuolista keskustelua.

EDEN JA PUP
Kokouksen jiilkeen siirrlttiln
Kylpyltihotelli Rantasipi Ede-
niin nauttimaan maittavista
noutopdydein antimista. Hotel-
lin myyntipaellikko Hannu
Eloranta kertoi hotellin kiiyt-
tdasteen olevan perati 75 %.
Kyseessd ei ole terveyskylpylii
vaan viihdekylpyla, jossa on
useita he mmottelup is te ita.
Eloranta kehui heila annetta-
vaa Kajava-terapiaa, mike pa-
rantaa pinta- ja aareisveren-
kiertoa.

Lounaan jiilkeen Luotto-
miehet jakautuivat kahteen
ryhmaen. Suurempi osa meni
rau  ho i  t t umaan  ky lpy l i i n
maailmoihin. Muut meniviit
tutustumaan kaljapullonhei-
ton paassa olevaan Pirkan-
maan Uusi Panimo - PUP Oy:n
toimintaan. Panimo on suurin
ns. pienpanimoista. Valmistus
on noin 3 miljoonaa litraa vuo-
dessa. PUP valmistaa seka

taysmallasoluita ettii ainoana
Suomessa luomuolutta. Lin-
da-siiderin osuus on yli 60 %
tuotannosta. Lisaksi panimo
tekee Jari Sillanpiiiin kuvalla
varustettua Bum-Bum-Bum -
energiajuomaa. Toimitusjoh-
taja Janne Jantunen toi myos
esille panimon erikoisuuden:
omaetikettioluen. PUP:n tuot-
teista voi valita omalla eti-
ketill?i varustetun juoman.
Pienin tilausmaare on lO ko-
ria eli 24O pulloa.

KIITOKSET
Kev2itretken ja -kokouksen
jiirjestelyt olivat j?illeen kerho-
mestari Kari Rfise'sen vas-
tuulla. Matka onnistui erin-
omaisesti Karin rennolla tyy-
l i l l i i .  Alkumatkal la (Paavo
Nurmen patsas) tarjotuista
kuohuviineista kiitiimme La-
kimiesten Perintetoimisto
Oy:tii.

I

Julkaisija

Osoite:

Luottomiehet-
Kreditmannen ry
PL 89I, OO1OI Helsinki

Teknlset tledot
Lehden koko:
Painopinta-ala:
Palstojen maara:
Palstan leveys:
Rasteritiheys:
Aineistovalmius:

A4
21O x  297 mm
3 kpl
1 p 5 5 m m , 3 p I 8 O m m
54 linjaa/cm
Paste-up tai negatiiviftlmi

Toimitus
Paatoimittaja:
Puhelln:
Telefax:

Margit Ansamaa
{n3) 642 2642
p3) 642 2642

Painopatkka
Painopaikkal
Osoite:
Puhelin:
Telefax:
Yhteyshenkild:

Suomen Painotuote Oy
Mzikituvantie 3 G, O1510 Vantaa
(o9) 827 5055
(o9) 870 2066
' I.ar++rr I rn.l^rA-

nmoitustila!
myyjtit Helena Lajunen, (Og) 527 2361

Mikko Kallankari, (Og) I48 861
Maksuoaolte
Maksun saajai
Pankkiyhteys:

Luottomiehet rv
Merita Pankki io8918-73866Jasenreklsterh

yuiiptto
Puhelin:

Treasso Oy, Satu Sunikka
(o9) 42O SO1O

Reklameatlot
Reklamaatiot:

Ilmoitusten Dainoasua kos-
kevat reklamaatiot 7 wk:n
kuluessa lehden ilmestymisesta
kiriallisena.Ilmoitukset

Yhteyshenkilii:
Osoite:

Puhelln:
Telefax:

Jorma Tahtinen
Mainosateljee Tahtinen ky
Vuortmiehenkatu 14 A 13
00140 Helsinki
(o9) 669 848
(o9) 669 848

Peruutukset
Ilmoitusten
peruuttamlnen:

Viimeistaain 14 vrk ennen
aineiston toimituspalvaa.
Mydhemmin peruutetuista
laskutetaan 50% hinnasta.

nmoitushhnat
Ilmoituskoko
1/ l etusiln
1/2 aukeama
I / 1 takasivu
1/ Imuus i \ , 'u
1/2 si!'u
1/4 sivu
ver isa

Mustavalkoinen
5.OOO mk
5.OOO mk
3.1OO mk
2.2OO mk
1.10O mk

9OO mk
4OO mk

trmestymispelvet
Nro

4/9a

Aineisto

r6 .10 .199a

Ilmestyy

2 0 . 1 r . 1 9 9 8

Painos
Painos: 8oo kpl

2 l



Onkesii 7995
Mallorcolla. Aurinko
paistaa jo janojuomaa
soljuu alas kufuto;a
kurkkuapitkin mahao;n

ja sieltii hiigrystgen
p iiiihiin. Kato p erkele !
Rulloluis tinantokr a;o;mo.
Oho! Pitiiisikdhiin
kokeilla?

Ihme ettei olla tcirmzitty rulla-
luistelijoihin. Pomkat el oikein
taida harrastaa t:i2illei sitzi. No
eihen ne nyt osaa luistella kun
ei tee e ole edes talvea. Suo-
malaisethan slmtyy hokkarit
jalassa. Ei muuta kuin naD-
pulat kohti lrrokraamoaja ki-
mojen mokraukseen. Sopivat
vehkeet l6yt54r harrastuksen
kokeiluun. On se yllAttaivzizi
kuinka hywin tdd luistelu su-
juu nain ensikertalaiselta

Mahtaakohan kisajuomal-
la olla tekemistri tiimiin me-
nestyksen kanssa?

Joka tapauksessa ensim-
mainen kokemus lajista oli
erittain miellyttave. oli kiva
luistella ja pujotella ihmisten
keskellii rantabulevardilla ia
heriittii:i mielenkiintoisia kai-
seita, joita ihmisilta saimme
luistellessamme.

RT]LLALUISTELU ON
KIVA HARRASTUS

Ensi koskeruksen lajiin sain
kesAllai 1994, kun vaimoni il-
moitti minulle hankkineensa
rullaluistimet itselleen. pidin
hankintaa l:ihinn?i ihmeel-
lisene ja vaarallisena, murra
si i te se kipina pikkuhit jaa
tarttui minuunkin, mutta nro-
si siine meni. Mallorca puri.

Rullaluistelu on kiva har-
rastus. Sillii kunto nousee ia
matka taittuu. Luistelemaia
voi liikkua pitkiekin matkola
suhteellisen nopeasti ja kivui-
tomasti. Luistelu on paljon

miellyttiiviimpiie kuin juokse-
minen. Se on myds turvalhsta
kun malttaa opetella rauhas,
sa. Alussa kannattaa muistaa
se, et te malt t i  on val t t ia.
Eteenpain meno on helppoa,
ylemaet viela helpompia, ala-
maet aivan kauheita.

Luistelun ongelmal l is in
osa onkin jarruttelu, se kan-
natta opetella kunnolla. Jar-
ruttelu on myds luistelun ras-
kain osa, kun sen suorittaa
luistimen jarrupalalla. Siinii
luistelUa jouruu olemaan hie-
man kyykyssii ja kantapiiii
asennossa, mike on aika ras-
kasta.

Mite taitavammaksi laiissa
tulee, sita viihemmiin jarru-
pala kuluu. Luistelutaitoien
Kanruessa, alam€iisse oppii
mutki t te lemaan ni in,  et te
vauhti hilienee.

Harrastuksena
Rullaluistelu

Ar,A sAAsrpm
LUISTIMISSA JA

SUOJAVARUSTEISSA
Mielestani  la j in harrastus
kannattaa aloittaa niin, ettii
kiiy kokeilemassa luistelua
\,'uokraluistimilla ensimmai-
silla kerroilla. Nein saa tun-
tumaa lajiin pienin kustan-
nuksin, samalla kun tulee r<o-
keiltua erilaisia luistimia, mil-
tzi ne tuntuvat. Luistelun mu-
kavuuteen vaikuttaa olennai-
sesti se, miltd luistin tuntuu
jalassa. Jos jalan on hyvii olla
luistimessa, tuntuu luistelu
mukavalta ja sita jaksaa teh-
de. Jos taas luistin ei sovi ial-
kaan. harrastus lopahtaa 

"sii-

hen paikkaan.
Luistimen rengaskoolla on

myds merkityste luistimen toi-
mintaan. Mita pienempi ren-

.+
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gaskoko, sita napparampi ja
hitaampi luistin on. Ta[ainen
luistin sopii hy'v'in kaupunki-
olosuhteisiin. Rengaskokoa
suurentamalla luistimen no-
peus kasvaa, mutta se ei ole
yhte nappera kiperisse kaan-
niiksissa.

Suojavarusteet ovat my6s
olennainen osa luisteluhar-
rastusta. Varusteissa ei kan-
nata saastella, kaatuminen
nimittain tulee aina ylatykse-
ne luistelijalle. Ei ole mikeen
ihme, ette luistelijan eteen tu-
lee alamdessd ylletteen hiek-
kakasa, 6ljy- tai vesiliitiikk<i,
johon matka katkeaa kuin sei-
neen.

ALOITTELEVALLE
RULLALUISTELIJALLE

KYMMENEN HnrJIA
OHJETTA:

l. Keyta kyperae ja muita
suojuksia.

2. Luistele kunnon
valineilla.

3. .l\Ia mene heti julkisille
ajovriylille.

4. Opettelle jarrutus
kunnolla.

5. Viilta ruuhkaisia
jalkakiiytiiviii.

6. Ota huomioon jalan-
kulkijat ja muu liikenne.

7. Valte luistelua sateella.
fliukastumisen vaara on
suuri, lisaksi luistimien
laakerit eivat sieda vette.)

8. Aloita varovasti.
L Muista noudattaa jalan-

kulkijoiden liikenne-
seiintdje.

1O. Kokeile ensin vuokra-
veline la.

Ei muutakuin
rutlqlui.s telemao;n...
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HOVIOIKEUSPROSESSI
UUDISTUI - SUULLISET
KASITTELYT

a a  a a

LISMNTWAT

a a

t a
Varatuomari

Paula Honkanen
Asianajotoimisto
Lahti & Virri Oy

Uudistuksen taustaa
Vilme vuosina Suomessa on
toteutettu asteittain oikeuden-
kayntimenettelyn kokonais-
uudistus. Muutoksenhaku-
menettelya ahoikeudesta ho-
vioikeuteen koskevat oikeu-
denkaymiskaaren muutokset
tu l i va t  vo imaan  1 .5 .  1998 .
Hovioikeusmenetteljn uudis-
taminen on jatkoa vuoden
1993 lopulla toteutetulle ali-
oikeusuudistukselle.

Uudistuksen tavoitteena
on ollur. viilitrin, keskitetty ja
suullinen oikeudenkiiynti.
Suullisuusperiaate korostuu
hovioikeusmenettelyn uudis-
tamisessa ja suulliset kesitte-
lyt tulevatkin liseentymean
hovioikeudessa. Euroopan ih-
misoikeussopimuksen vaati-
mukset ovat omalta osaltaan
vaikuttaneet hovioikeusme-
nettelyn muutosten toteutta-
miseen. Liseksi suullista ka-
sittelve Duoltavat oikeuden-

ke).nnin varmuuden ja julki-
suuden vaatimukset. Kasitte-
11'n suullisuus on omiaan li-
seamaen luottamusta tuomio-
istulmen toimintaan.

Euroopan
ihmisoikeus-

sopimuksen asettamat
vaatimukset

Euroopan Ihmisoikeussopi-
mus on tullut kansainvali-
sesti voimaan vuonna 1953.
Suomi on h)'veksynyt sopi-
muksen vuonna 199O sen jal-
keen kun Suomi liittyi Euroo-
pan Neuvoston jaseneksi.

Sopimuksen tarkoi tuk-
sena on ihmisoikeuksien ja
perusvapaukSien suojaami-
nen. Sopimuksen noudatta-
mista valvoo Euroopan ihmis-
oikeustuomioistuin ja ihmis-
oikeustoimikunta. Ihmisoi-
keussopimuksen 6 artiklan oi-
keudenmukaista oikeuden-
keyntie koskevien viihimmiiis-
vaatimusten on katsottu edel-
lyttavan oikeutta suulliseen
kasittelyyn muutoksenhaku-
tuomioistuimessa. Telta osin
Suomi on joutunut t"ekeme?in
sopimukseen varauman sopi-
musta hyviiksyessdAn, koska
Suomi ei ole voinut taata oi-
keutta suulliseen kasittelyJ'n
sopimuksen edellyttiimiillii
taval la.  Toukokuussa voi-
maan tulleiden muutosten
my6ta tama varauma on
hovioikeusmenettelyn osalta
voitu poistaa.
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Lainvalmisteluvaiheessa
ehdotettiin muutoksenhaku-
lupamenettelyn keiytt6<inot-
tamista hovioikeudessa.Tzistd
kuitenkin luovuttiin. Edus-
kunnassa katsott i in,  e t ta
muutoksenhakulupaj erjes -
telma jo hovioikeusasteessa
sopii huonosti oikeudenmu-
kaiselle o ike u denkeynnille
asetettaviin vaatimuksiin. AIi-
oikeuden tuomioista voi edel-
leen valittaa hovioikeuteen il-
man muutoksenhakuluoaa.

Menettely vanhan
lain mukaan

Emen muutosten voimaantu-
loa hovioikeus on tutkinut ju-
tut useinmiten kirjallisessa
menettelyssd valittajan vali-
tuksen ja vastapuolen vasta-
uksen sekii kar€ijeolkeudessa
kertyneen oikeudenkeynti-
aineiston pohjalta.

Lain seenndkset eivat ole
kuitenkaan estaneet suullis-
ten kasirtelf en toimittamista.
sillei suullinen kasittely riita-
asioissa on voitu jerjestea Iar-
vittaessa, esimerkiksi silloin
kun asiassa esitettya neyttda
on arvioitava uudelleen. Suul-
hnen kaslttely on voitu rajata
koskemaan vain tiettya osaa
valituksenalaista asiaa. Kun
asiassa on toimitettu suulli-
nen kdsittely. asia on ratkais-
tu kirj allisen oikeudenkriynti-
aineiston ja suullisessa kasit-
telysse esiin tulleiden seikko-
jen pohjalta.

Kaytenndsse kui tenkrn
suullinen kasittely on jarjes-
tetty harvoissa tapauksissa.
Esimerkiksi Turun hovioike u-
dessa luonna | 996 ratkaisUin
2.036 riita-asiaa, joista 72 toi-
mitettiin suullinen keslttely eli
noin 3,5 %:ssa jutuista.

Uudistettu
menettely

Uudistuksen jrilkeenkin valta-
osa jutuista tutkitaan edelleen

kir ja l l isessa menettelyssS.
Hovioikeudessa toimitetaan
valmistelu, joka voi olla ki{al-
lista tai suullista. Hovioikeus
pyFaa valittajan vastapuolelta
vastauksen valitukseen ja voi
taryittaessa kehottaa asran-
osaisia toimittamaan kirjalli-
nen lausuma hovioikeudelle.
Tarvi t taessa hovioikeus voi
kutsua asianosaiset kuulta-
vaksi valmisteluistunl oon, mi-
kAli sen on tarpeen asian sel-
vittamiseksi. Huomattavaa on,
etta kiirajaoikeudessa kerty-
nj,t aineisto tutkitaan hovioi-
keudessa vain silte osin kuin
siihen on nimenomaisesti ho-
vioikeudessa vedottu.

Asia ratkaistaan ki{allisen
oikeudenkayntiaineiston pe-
rusteel la,  jo l le i  hovioikeus
peatA toimittaa suullista ka-
sittelye eli peakasittelya.

Suullinen kasittely on toi-
mitettava, jos asianosainen
si ta vaat i i .  Pi iakasi t te lya ei
tarvitse kuitenkaan toimittaa,
jos valitus on selv:isti perus-
teeton tai sen toimittaminen
on muutoin tarpeetonta. Kun
asianosainen vaatii suullista
kasittelya, valitus- tai vas-
tauskirjelme voi olla suppe-
ampi. Mikrili hovioikeus hyl-
kiiii suullisen kesittelyn toi-
mittamista koskevan pyyn-
ndn. asianosaiselle on varat-
tava tilaisuus tiiydentriii vali-
tustaan tai vastaustaan kirial-
lisessa menettelyssii tapahtu-
vaa ratkaisua varten.

Hovioikeuden on kuitenkin
aina toimitettava pziiikiisittely
asianosaisen vaatimuksesta
riippumatta, jos asian ratkai-
seminen r i ippuu ka rajaoi-
keudessa vastaanotetun to-
distajan tai katselmuksessa
tehtyjen havai ntojen uskotta-
vuudesta tai  uudesta todis-
tajasta hovioikeudessa.

Peakasittelyss?i asia kzisi,
telliirin suullisesti. Asianosai-
set eivat saa paekasittelysse
lu kea oi keudenke]"rrrikiijelmia
eivdtke muutoinkaan saa esit-

tae asiaansa kirjallisesti. Paa-
kesittelyssa kuullaan todista-
jia ja asianosaisia. Oikeuden-
kiiynti on keskitettya siten,
etta kasittely tapahtuu yhta-
jaksoisesti eike asian kesitte-
lyd saa lykata. Kasittely on
valitdnta siten, ettii asiassa
annettu ratkaisu saadaan pe-
rustaa vain p iizik:is ittelyss zi
esitettyjm aineistoon ja istun-
nossa kuultuihin todistajan-
kertomuksiin. Hovioikeus ei
saa muuttaa alioikeudessa-
tehtyii naiyttitdn perustuvaa
ratkaisua, ellei suulllsta todis-
telua voida ottaa vastaan uu-
delleen hovioikeudessa.

Uudistuksen
vaikutukset

Uudistuksen kaytenn6n vai-
kutusta suullisten kasittelyen
meeren kasvuun on tessa vai-
heessa  va i kea  ennako ida .
Muutosten jailkeenkin suurin
osa valituksista ratkaistaan
edelleen kirjallisessa menet-
telyssA. Hallituksen esityksen
(HE 33/ f 997) mukaan lrron-
na 1995 tehdysse kyselytut-
kimuksessa ilmeni, ettii suul-
linen kasittely olisi tullut jzir-
jestaa riita-asioissa l5 % ky-
selyrr kohteena olleista tapa-
uksista,  mikal i  ne ol is i  rar-
kaistu uudenlaisessa menet-
telyssA.

Uudistuksen yhteydessa
on arvioitu, ettd suullinen pro-
sessi tulee liszidmiiiin asian-
osaisten oikeudenkiiyntiku-
lujen miiiiriiii huomattavasti.
Tiiyden korvauksen periaat-
teen mukaan havinneen osa-
puolen on korvattava asian
voittaneen kulut mycis kulut
hovioikeudessa. Oikeuden-
kriy'n tikuluriski onkin otetta-
va huomioon asianosaistcn
harkitessa suullisen kesitre-
lyn tarpeellisuutta hovioikeu-
dessa.
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Toimitusneuvosto koeaj oi

Piiiitimme poruko'lla liihteii kesiikuun alussa testo;a;mo;o;rr
Pendolino juno:n kulkua oiilillii Helsinki - Turku - Helsinki.

Testiryhmaan kuului kuusi
luot tamuksen arvoista toimi-
rusneuvoston jasentai. kumpi-
kin sukupuoli tasapuolisesti
edustettuna.

Junaan noustessa kon-
dukt66rl Timo Virtanen toi-
vott i  ovensuussa test i ryhmdn
tervetulleeksi junamatkalle.

Junaan astuessa tunnel-
ma on hiukan samankahai-
nen kuin lentokoneissa, tosin
tilan tuntua on enemman.

Junassa istutaan kaikissa
vaunuissa l+2 paikoilla, joten
tilaa on paljon enemmiin kuin
no rmaa le i ssa  j  u  n  i ssa .  Ma t -
kustajilla on lisiiksi mahdolli-
suus lukea pAivdn lehdet sekii
kuunnella korvakuulokkeilla
radiota ilmaiseksi. Helteiselle
seelle ei pid?i myoskzizin unoh-
taa sita, etta Pendolino on il-
mastoi tu.  el i  junassa on kel is-
te huol imatta aina sopiva ldm-
pOtila.
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MATI(AAI{
Testiryhme oli varannut kdyL
t i j onsA  se i t seman  hengen
neuvottelutilan, johon kuuden
hengen ryhmAmme mahtui
h)'vin majoittumaan. Tarjoi-
lusta huoleht i  junaemanta
Kristina Kajarila. Hanelta
sa imme l i l a ta  ka i ken la i s ta
j u o t a v a a  j a  p u  r l  a v a a .  M i n i
Bistron hinnat ja tuotevali-
koimat testiryhma totesi aivan
sopiviksi.

M atkus tusmukavuuden
totesimme Pendolinossa ole-
van huippuluokkaa. Juna
ku lkee  tasa i ses t i  suu r i l l ak in
nopeuksilla painetliviin kallis-
t uvan  ko r insa  ans ios ta ,
"dr inkki  ei  ld iky lasissa' .  Sisei-
tilat ovat n. 2OO km/h nopeu-
dellakin ajettaessa miellyttii-
vain hi l ja iset,  "keskustelu ryh-
mAssd mahdol l isra myos nais-
sa nopeuksissa".

Teksti:
Mikko Kallankari

Junassa on Bistro, jossa
on mahdollista nauttia piente
purtavaa ja juotavaa pau-
kuista kahviin, eli kaikkea sitii
mit2i kunnon yhdistyksemme
jasen kaipaa. kun ldhlee reis-
suun.

JUNA TEKNIIKKAA
TAYNNA

Saimme myos mahdollisuu-
den lu lustua Pendol inon tek-
nisiin laiteisiin konduktoori
Virtasen johdolla. Junan kul-
kua ohjataan pitkelti tietoko-
neiden amlla. Kuulutuksetkin
junaan voidaan ohjata satel-
liittien a\,'ulla. Matkustajilla on
mahdollisuus seurata junan
kulkua info - monitoreista.

Junassa  on  myos  hyva t
mahdollisuudet tybntekoon,
koska sielte 1oyt1w2it mm. pu-
hel in.  te lefax. pi i r tohei t in ja
muut apuvalineet.

TestiryhmA totesikln reis-
sus ta :  Vo i  suos i te l l a  l amp i -
masti. Varmasti yksi maail-
man mukavimpia matkustus-
muotoja. Kaiken kruunaa vie-
la ammattitaitoinen henkil6-
kunta, s i i ta k i i tos kondukloor i
Timo Virtaselle, junaemanta
Kristina Kajarilalle sekii ve-
turlnkuuettajille James Hirvi-



Timo Miiki

DIREKTIIVIEHDOTUS
ITIAKSWIIVASTYSTEN
TORJUMISESTA

a a

Valtioneuvosto lzihetti edus-
kunnal le 4.6.  f998 t iedoksi
Euroopan komission laatiman
direktiiviehdotuksen kaupal-
listen toimien maksuviivds-
tysten torjumiseksi. Ehdotus
kattaa elinkeinonharjoittajien
valiset sopimukset sek?i jul-
kisyhteistijen hankinnar. Se ei
vaikuta kulut taj ien maksui-
hin.

Direktiiviehdotus kasitte-
lee viiv?istyskorkoa ja muita
maksujen laiminlyonnin seu-
raamuksia, omaisuudenDida-

tysehtoa seke saatavien pe-
rintee. Tavoirteena ovat niin
ankarat viivastysseuraamuk-
set, ettei velan maksamatta
jiitteiminen ole kannattavaa.

Ellei maksuajasta ole sovit-
tu muuta. maksu olisi suori-
tettava viimeistii?in 2l piiiviin
kuluessa laskun paivaykses-
te. Teme merkitsisi korotto-
man maksuajan lyhent]'mista
kiiyteinn<issA noin kahteen
vilkkoon. Viivastyskorko olisi
ehdotuksen mukaan vi ihdn
nykyista korkeampi.

Tarkoituksena on viihen-
taa maksuviivastyksia elin-
keinotoiminnass a ja s i ten
edistaa erityisesti pienten ja
keskisuurten yritysten kau-
panka]'ntia yli rajojen.

Direktiivin voimaansaat-
taminen edell)'ttiia Suomessa
ainakin korkolain seka julki-
sia hankintoja koskevan lain-
siitiduinnon muuttamista. Eh-
dotuksen jatkokiisittely EU:n
neuvostossa on aloitettu viime
kesdkuussa.

T

Luottomiehet ry:n ja Markkinointi-instituutin kehittdmi
luottoalan koulutusohi elma

Kenelle tarkoitettu
Tutkinto soveltuu ammattikoulu-
tukseksiluotonvalvonra jlperint i
hoitaville ia tellaisiin rehtaviin ai-
koville. Koulutus on tarkoitettu
kaikille. iotka taMtsevat rydssi?in
luottoalan tietora.

Koulutusohjelrnan
sisdlto jankenne
Koulutusohielmal suorittaminen
kest?ii yhden lrroden. Tutkinto
koostuu kahdesta ohiatusta etai}
opiskeluiaksosta ja 8 seminaari-
peivest:i, jotka sisehavaI luentoia.
harioituksia ja tentit.

Hakeutuminen
Hakuaika peaff'y 15.10.
Opiskelu alkaa marraskuussa.

LTJOTTOTTJTKTNTO
JoHDANTOPAIVAT 2 pv

1. kor utusiakso
ohjattua etaisopiskelua 6 kk
. KfJanplto
. yrityksen luottotoiminta ja

luottopoliriikka
. yrityksen luottokelpoisuus
. luottokaupan oikeudellinen

saantely
. \.'uofovaikutus ia viestinte

SEMINAARIPAIVAT 3 pv
2. koulutusiakso
ohiattua etd.isopiskelua 6 kk
. vakuudet
. kotimaan ja ulkomaan maksu-

liikenne
. p.erintemeneteknat ia

taltantoonpano
. rahoitusmuodot

SEMTNAARIPi\rVAT 3 pv

Opiskelu toteutetaan monimuoto-
koulutuksena vhteiswaisse Luotto-
miehet ry:n kinssa. iuottomiehet
ry myonua tutkinnon suorittaneille
oikeuden ka]'ttaa LTs-lyhennetti
nimense yhteydesse.

Tilaa esite
(o9) 24r 0277
tai faksilla (O9) 247 4794, myiis
iltaisin. Lisatietoia luotrotutkin-
nosta, puh. (09) 473 6l/Mewi 1Jro-
keto tai Tuula Milola-Lahnalammi.

il
MARKKINOINTI-

INSTITUUTTI
YKSILOKOULUIUSKESKUS

Toiilontullinkatu 6, 00250 Helsinki
puh. (09) 473 61
www.markinst.fi
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LUOTTOMIEHET - KREDITMIINNEN Tv

TULOSLASKELMA

Varsinainen toiminta
Tuotot

Kulut
Muut kulut

Tuotto- /kulujeama

Varainhankinta
Tuotot
Kulut

Tuotto- /kulujaama

Rahoitustuotot - ja kulut
Korkotuotot
Korkokulut

TASE

Vastaavaa

Saamiset
My).ntisaamiset
Silrtosaamiset

Rahat ja pankkisaamiset

VASTAAVAA \'HTEENSA

Vastattavaa

OMA PAAOMA

Edellisten tllikausien
yhjaamet/alijaamat
Tilikauden ylijaiaima

Lyhytaikainen
Ostovelat
Siirtovelat

VASTATTAVAA I'HTEENSA
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| .1.1997-3r .L2.t997

152 250,oo

336 422,12

l  1 .1996-31 .12 .  r996

294 t70,OO

449 134,27336 422,12 489 138,27

152 000,oo
r 200,oo

- ta4 t72, r2

150 800,oo

-194 968,27

r55 800,oo
o,oo r55 800,oo

r 180,40
22,90

-33 372,12

I  L57,50
3 893,30

o,oo

-39 t64,27

3 893,30

Omatoiminen tuotto- / kuluiaame

Tilikauden ylij iiiimii (ahjeama)

-32 214,62

-32 2t4,62

-35 274,97

-35 274,97

19 000,00
2  2 t9 ,20

3t.12.1997

21 219,20
o,oo
0,oo

31.  r2 .1996

o,oo

t6t 567,O7

t82 786,27

r94 717,79

L94 7t7,79

3 l  .  12 .  1996

22r 032,76
-35 274,97 r85 757.79

ras 757,79
-32 2r4,62

3r.12.1997

153  543 ,17

29 043,1O
200,oo 29 243,tO

5 260,00
3 700,oo 8 950,OO

LA2 746,27 L94 717,79



LIITETIEDOT

OMAN P.IIAoMAN ERIEN LISJIYKSET JA VJIHENNYKSET TILIKAUDEN AIKANA

t997

r85 757,79
-32 2r4,62

1996

22t 032,76
-35 274,97

Edellisten tilikausien ylijeemat/ahjaemat
Tilikauden yli / alu aema

Oma peaoma 31.12.1997

TASE-ERITTELY

153 543,17 185 757,79

19 000,oo

800,oo
L 419,20

VASTAAVAA
Saamiset
MJryntisaamiset (erillisen luettelon mukaisesti)

Siirtosaamiset
Tos.nro
1996. 135/Painoekspert Oy (hyvityslasku)
I 996.75 /Pohjola-yhtiiit (vastuuvakuutusjaksotus)

Rahat ja pankkisaamiset

Kassa
Merita 208918-73a66

VASTATTAVAA

2 219 ,20

9,OO
161 558,07

161 567,O7

L85 757,79
-32 214,62

Ostovelat

Siirtovelat

Edellisten tilikausien yli/ alijiiitmii mk
Tilikauden alijiiiimii mk

Oma paeoma 31.12. mk

Tos.nro
1996. 136/Painopiste Hetanos Oy
1996. I37lSuomen Asiakastleto Ov

Tos.nro
I 996. I 38 /Suomen Asiakastieto Oy

153 543,L7

26 027,60
3 015,50

29 043,rO

200,oo

TILINTARKASTUSIIERTOMUS

Olemme tarkastaneet LuotLomlehet - Kredttmiinnen ry:n kirianpidon. tilinpaiitdksen ia hallinnon seka loiminta-
ker[omuksen Lil ikaudella 1997. Hall ituksen laattma ti l inpaet€is sisaltaa'tuloslaskeiman, taseen Ja l i i tetiedot.
Suorittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunhon tilinpaatdksesta ii tratiinnosti.-

l l l lntarkastus on suoriteLtu hyvan ti l intarkastustavan mukaisesLi. Kirjanpitoa seka ti l inpaatitksen
g?l1qll9,p_".i1.11:.!ta' sisaliaiaJa esitteriristapaa on ta iiin tarkastettu riittdviissli laajuude"ti 

"Ln 
totear"lseksi, ettei

trlrnpaalos sisalla olennaisia yirheita tai Duulteila.
- Lausuntonamme esitemme, etta.diipaat6s, joka.osoittaa tappiota 32 214,62 mk, on laadittu kirjanpitolain

ij.Ii tilinqeSJdFs,:n laad,mtsta koskelten niuiden sAeinntlstenia miiAiriysten mukarsesti. iitinplEioi atttaa t<irianptto-
rarssa rarKorLetulla tavalla oikeat ja _rtittzivat -tiedot yhdistyksen tolminnan tuloksesra Ja taloudellisesla aslmisLa,
Tilinpaatiis voidaan vahvistaa Ja iryitntaa ha[itukselle vaituuvapaus.
Vantaalla 11.5.1998
Tom Ahlroos Helena Flader
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