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Kuluttajavirastoon ollut ahkeranakesiilliikin.Uudet,hyviiii perintdtapaakuluttajaperinn2issii
koskevatohjeettulivatjakeluun kesdkuunlopussa.ohjeet ovat laajat ja melko seikkaperiiiset.Koska suuri osaLuottomiestenjiisenistcistiion joko
suoraantai v2ilillisestitekemisissiimy6s kuluttajaperinndnkanssa,on ohjeiden
julkaiseminenniiden laajuudestahuolimattaperusteltua.Jutustavoit lukeamycis
lehdenvakioavustajanvaratoimitusjohtajaTimo Miien kommentituseistaohjeiden eri kohdista.
ohjeisiin kannattaatutustuajo pelkiin yleissivistyksenkinkannalta,olemmehanjokainen yksityishenkildiniimyris kuluttajia.Vaikka ohjeetjo otsikkonsakin
mukaisestikoskevatvain kuluttajasaatavien
perintiiii,eivdt ne ole suinkaanmerkityksettdmatB-to-B -perinndnkysymystenkiidnkanssapainiskelevienLuottomiestenkannalta.Ohjeet heijastelevatyhteiskunnallisiatrendejiija peiaatteita,
ja niistii voidaanepiiilemiittii huolellisella analysoinnillajohtaa mycisyritysten
vdliseenkanssakiiymiseen
joitain pelisiiAnkija,toki kuitenkinvain soveltuvinosin.
Aika on niiissiikinasioissaparasopettaja.
Perinteinenlaivaseminaariliihestyy,ja kutentdssiilehdessiiolevastakutsustavoi
havaita,on koulutustoimikuntajiilleen pannutparastaan.Aihetta piisaatalousrikollisuudensynkiltii turuilta ainaulosottolainsiiiid?innon
uudistukseensaakka.Ja
reittihiin on perinteinen,tuo suomenpisimmiiksitunneliksikinmainittuHelsinkiTukholma.Matka on syksyntodellinenmust,ja vain (oma) kuolemantapaus
on
riittiiviin hyvii syy jiittiiii seviiliin. Tavataanlaineilla !
Petri Willman,p cicitoimittaia

Tulikoe
Maanviljelijiin arkea en kovin hyvin
tunne ja on mahdollista, ettd sadonkorjaaminen on viljelijiin niikijkulmastatdm[n lehdenilmestymisajankohtanajo mennyt hieman pitkiiksi.
Nyt syksyn kynnYksellii on mukavaa todeta, ettziLuottomiehet r.y.:n
osalta olemme lzihestymiissiitilannetta,jossa peitisemmevertauskuvallisesti yhdessii korj aamaankehitystydn satoaja asettamaanlopputuloksen tulikokeeseen.
Puheenj oh tajana edustamani
Luottomiehet r.y.:n hallitus on ntihnyt keskeisimptinzitehtAvAnaanyhdistyksen nykyisen kurssi- ja koulutustoiminnan toteuttamisen lisiiksi pyrkiZi edelleen voimakkaasti kehittamaankoulutusmahdollisuuksia.
Perimmiiisenti tavoitteena on yleisesti edistiiti luottoalan osaamistaja
kehitystii.
Koulutusalan saavutuksiin kuuluu
Markkinointi-instituutin toteuttama
ja yhteistyossli Luottomiehet r.y.:n
kanssa kehittiim?i luottotutkinto,
joka tarjoaa mahdollisuuden erilaisissaluottohallinnon tehtavissdtoimiville hankkia luottoalan perustietoa ja ammatillista koulutusta. Erityisen ilahduttavaa on ollut havaita,
ettri luottotutkinto on edelleen sziija vetolyttiinyt kiinnostavuutensa
voimansa.Osoituksenattistzion' ettii
kurssin nro 11 aloittaneiden opiskelijoiden lukumzieiriion enniityksellinen 39.
Luottomiehet r.y.:n jiisenistolt?i
saatu palaute ja luottoalan erityiskoulutukseen kohdistuva kiinnostus
ovat olleet alulle panevavoima korkeakoulutasoisenluottoalan koulutuksen kehittiimiselle. Akateeminen
luottoalan erityiskoulutus tulisi yhdistelemii?intaloustieteen,juridiikan, yritystalouden, tilastotieteenj a
psykologian oPetusta luottoalan
osaamista palvelevalla tavalla. Yhteistydkumppaniksi j a koulutusoh4

j elman vastuulliseksi j iirj estiij iiksi
olemme saaneetTurun kauPPakorkeakoulun j ohtamiskoulutusinstituutin.
Yhteisen kehitYstYdn tuloksena
on syntymiissli erillinen tydnimellii
"Credit Management" koulutuskokonaisuus, joka on suoritettavissa
erillisenti kokonaisuutena Turun
kauppakorkeakoulussaja sellaisenaan liitettzivisseiosaksi johtamiskoulutusinstituutin eMBA -ohjelmaa (Executive Master of Business
Administration). Koulutuksen kohderyhmiiii ovat mahdollisimman laaj asti ajateltunaluottoalalla erilaisissa tehfiviss?i olevat henkilot, joilta
edellytetiiiin korkeakoulu- tai opistotason tutkintoa sekd useamman
vuoden tyokokemustavaativissaesimies- tai asiantuntijatehtiivissti.
Ylei sliikkeenj ohdollisten teemojen lisiiksi koulutuksen tavoitteena
on syventd?ikoulutusohjelmaan
osallistuvien erityisosaamistaluottohallinnosta,luottokaupastaj a luottotoimintoihin liittyvien riskien hallinnasta.
Koulutusohjelmasta on muodostumassaniiillii niikymin kymmenen
opintoviikon kokonaisuus,joka kzisittAaluettavan ja tentittziviin kirjallisuuden lisiiksi tiettyjii ennakkotehtiiviii, kirjallisen lopputy on ja 12 lahiopetuspiiiviiii.
Koulutusohj elman keskeinen substanssi koostuu ainakin seuraavista
aihekokonaisuuksista;

. luottoriskitja riskien hallinta
. taloushallinto
. johtaminenja markkinointi,vaikuttamisentaidot
. yritysjuridiikka ja luottohallinnon
juridiikka
. tietohallinto.
Yksityiskohtainenkoulutusohjelman sisiiltoon parhaillaanmuodostumassaj a johtamiskoulutusinstituutti laatii liihiaikoina ohjelmaa

Tom Fagerstrdm
koskevanoman esitteen,jonka avulla ohjelman markkinointi kiiynnistetiiiin. Edellytykset on luotu sille,
ettziensimmziinenkoulutusjakso alkaisi tammikuussa2001.
Kehitelty koulutusohjelma ja sen
pilotointi joutuu nyt ensimmiiiseen
todelliseen ja vakavaan tulikokeeseensa.Saadessammekoulutusohj elman kokonaisuudessaanyksityiskohtineen julkisuuteen on sitii kohtaan osoitettava kiinnostus tzirkein
lopputuloksen onnistumisen mittari. Luottomiehet r.y.:n jtisenisto on
luottoalan tiettynti ydinjoukkona
avainasemassaarvioitaessakoulutusohjelman pilottiversion kiinnostavuutta.
Mielenkiinnon ja kYsYnniinm[tirzion myos aivan ratkaisevaakoulutusohjelman tulevaisuuden ja sen
jatkokehityksen suhteen.Tiillb viittaan mahdollisuuksiin kehittaa koulutusohjelmaa osaksi kauppatieteiden maisterikoulutusta siihen sisiiltyvZinii erityisalan suuntautumisvaihtoehtona.Koulutuksen mahdollisesti toteutuessatiissii laajuudessaansehyodyttiiisiluottoalaajo varsin laajasti opiskeluunliittyviin tieteellisenkin keskustelunja tutkimuksen viilityksellii.
Luottolinkki 312000

TERVEISIAFECMASTA
FECMA:n vuosikokous Pidettiin
Lontoossa22.5.2000.Kokouspaikka,
The PosthouseHotel, sijaitsi keskeisellii paikalla British Museumin liihellii. Jiirjestelyt olivat asiallisetja
toimivat. Onnistuneenkokousmatkan
viimeisteli tliysipainoinenoheisohjelma, joka kuitenkin salli riittiivzisti aikaa mytis vaPaamuotoiseenYhteYdenpitoon eri maiden edustajien
kanssa.
Kokoukseen osallistuivat Ranskaa,
Belgiaa ja Tanskaalukuun ottamatta
kaikki FECMA:n jiisenyhdistykset.
Kokouksen kolmisivuisen esityslistan tiirkeimmiit kohdat koskivat
FECMA:n toiminnan uudelleen organisointia,"EuropeanCredit Manager of the Year" -palkintoa ja tulevia
kokouksia.
AssoBelgian jiisenYhdistYksen,
jiisenmiiiiciation Belge de Creditin,
rii ja toiminta on romahtanutmuutamassavuodessa.Belgian laki - minkri alaisena aatteellisena yhteisdnii
FECMA toimii - asettaajiirjestontoiminnalle useita muodollisia vaatimuksia, joiden noudattaminen kiiytiinnossiiedellyttiiii paikallisenj iisenyhdistyksen aktiivista mukanaoloa.
Selvitysten ja kiiydyn keskustelun
pohjalta kokous yksimielisesti valtuutti sihteeristonaloittamaantoimet
FECMA:n juridisen rakenteenpurkamiseksi ja selvittiimiizinvaihtoehdot
toiminnan uudelleen organisoimiseksi. Vaikkei piiiitos ollut helppo, se on
mielestiini perusteltu ja luo hyviin
pohjan suunnitelmalliselle ja pitkaj iinteiselle toiminnalle. Osallistujat
olivat yhtii mieltii myos siita, efia halsijaan
linnollisten rutiinien
jatkossa
FECMA:n kokousten tulee
keskittyii luotonhallinnan ajankohtaisiin aiheisiin ja keskinliiseentiedon
ja kokemustenvaihtoon.
Vuodeneurooppalaisenluottomie-
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hen valinta on ollutkokousten esityslistalla useaanotteeseen,eikii valintaan asti piizistyvieli tiilliikiiiin kertaa.Asiastakeskusteltiin perusteellisesti Irlannin edustajanJim Loguen
esityksenpohjalta. Suomalais-ruotsalaisenkompromissiesityksenpohjalta
palkinnon nimi sai muodon "The
FECMA European Credit Management Award". Uuden muotoilun
mytitii palkinnon kohderyhmii laajenee. Samalla se tuo kaivattuajoustavuutta; ellei sopivia ehdokkaita jonain vuonna loydy, palkinto voidaan
jattaa antamatta. Ehdokkaiden nimeiimiselle ei ole asetettumziiiriiaikaa. Esitys palkinnon saajastatehdiiiin mtiziriimuotoisellalomakkeella
maanj iisenyhdistykselasianomaisen
le, joka toimittaa esitykset edelleen
FECMA:n sihteeristdlle. Piizitoksen
palkinnon jakamisestaja sen saajasta tekee Council Meeting.
SeuraavaCouncil Meeting Pidetiiiin aiemman piiiitciksenmukaisesti
5-6.10.2000.Ensi
Italian Stresassa
vuoden keviiiin Council Meeting pliiitettiin antaaEspanjanj iisenyhdistyksenjiirjestettiiviiksi. Kokous pidetiiiin
Barcelonassatoukokuussa.Syksyn
2001 Council Meeting pidetii2inkin
sitten pitkiistii aikaa Helsingissii,jolloin sehienolla tavalla tiiydentiiii yhdistyksemme40-vuotisjuhlia. Ehdotuksemme sai liimpimiin vastaanoton
ja piiiitds syntyi yksimielisesti.
Muut esityslistankohdat liittyiviit
liihinnii FECMA:n hallintoon tai aiemmissa kokouksissakasiteltyihin
asioihin. Kokous hyviiksyi vuoden
1999 tilinpiiiittjksen sekii vuoden
2000 budjetin pienin muutoksin: tulevan uudelleenorganisoinninvuoksi FECMA:n www-sivujen toteutusta lykZittiin myohempiiiin ajankohtaan.OswaldRoyaards(Alankomaat'
pj), Jim Logue (Irlanti, vPj) ja Ric-

cardo Mazzone (Italia, vpj) j atkavat
ja
FECMA:n puheenjohtajistossa,
taloudenhoitajaksi valittiin David
Ancliffe (Iso-Britannia). Todettiin
myds, ettl ponnistelut Saksansisarj iirjestdnperustamiseksij atkuvatuuden vetiij?invoimin.
Kokouksen j iilkeen ohj elma j atkui
Institute of Credit Managementin
Lontoon j iisenyhdistyksen25-vuotisjuhlan merkeissb.Juhlapaikkanaoli
The Museum of London, maailman
suurinkaupunkihistorianmuseo,jonka upeisiin kokoelmiin voi tutustua
myos internetissii (www.museumlondon.org.uk).Ilta kului leppoisasti
hyviin ruuan,juoman, juhlapuheiden
j a keskusteluidenmerkeissii.
piiiviinii ohjelmajatkui
Seuraavana
Institute of Credit Managementin
siihkijistii luottokauppaa kiisitteleviillii konferenssilla.Vaiitettavastipiiivii
katkesi kesken lentoj iirjestelyjen
vuoksi, koska alustukset olivat erittiiin mielenkiintoisia j a ajankohtaisia
(konferenssinohjelma loytyy ICM:n
osoitteesta
kotisivuilta
Luorg.uk/sNAlN.html).
www.icm.
entojenv?ilillZioli mahdollisuustutusjossa
tua viereiseenmessuosastoon.
esitteliat
luottoalan niiytteilleasettaj
viit tuotteitaanja palveluitaan.
Kokonaisuutenamatka oli onnistunutja antoisa.Ainoa ikiiviipuoli oli
punnankurssi, mikii rajoitti shoppailuintoa huomattavasti.Lontoo on kuitenkin aina Lontoo ja kotiin palatessa tunnelma oli sama kuin aina ennenkin; viel?ikinjiii paljon nlikemiitffi.
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u losottolain kokonaisuudistuksen
toinen vaihe lausunnolle
Samallaannettaisiin
kilon velkajiirjestelyneroja.Uudistuk- ulosottomiehestii.
maksukehotusja
nykyisinkin
kuten
sellapyritiiiin esttimtidnelinikiiinentai
toimitukseen'
kohtuuttomanpitklikestoinenulosotto- mahdollinenkutsu
ns' passiisaatavansa
Velkojasaisi
menettely.Ministerion mielesttiosa
ole
ulosotto
ellei
velallisistaon syrjiiytynyt tydeliim2istii viasioidenrekisteriin
tuottanuttulosta.Rekisterciintikest2iielinikiiisenulosottouhanvuoksija siirsi vuoden;jos velalliselle kuuluvaa
tynyt harmaantaloudenpiiriin. Minisomaisuuttatavataansinii aikanavaiktericin mukaan yli kymmenen vuotta
yhteydessii'
vanhoistaperittiivistliei ulosotonkautta kapa toisen ulosottoasian
myds pasulosmittaus
toimitettaisiin
velkojillekaankeny juuri mitaan,mika
siiviasiasta.Velkoja voisi myos tyytya
ei kylliikiiiin pidii alkuunkaan paiksuppeaanulosottoon,joka koskisi aikaansa.
siiiinnciksiii.
tai vastaavaa
farisealar- noastaanveronpalautusta
korostetaan
Ehdotuksessa
Lausuntojen miilirliaika on
tai tuniikyviiiisaatavaa
mdtirdai- rekistereisszi
29.9.2000,jahallituksenesitysedus- sesti,ettei ulosottoperusteen
Ioa.
kaisuus vaikuttaisi v?ilittcimiistiitse
kunnalle annetaanvuoden2001 alkuTietojen antaminenulosottoasioisvanhentumivelan
olevan
perittliviinA
puolella.Uudistuksenvoimaantulosiirta uudistuisi. Tietojiirjestelmiistiivoiasettamavanseen.Oikeusministericin
tyy vuoden 2003 maaliskuunalkuun'
taisiin tulostaatodistuksia,joista ilmepohtii
jolloin ulosotonuusi tietojiirjestelmd hentumistoimikuntakuitenkin
julkisia tietoja henkilon
toisaallaitse saatavanvoimassaoloai- nisi keskeisiZi
otetaanktiyttdijn.Luottomiehet- Kreulosottoasioista.
kaaja senvelvollisuuson sovittaayhditmdnnenry tuleemyos ottamaanehmuuulosottolain
dotukseenkantaaja palaammesiihen teennyt esillli oleva
vanhentu- Haatatakoskevat
yksityisoikeudellisten
tos
vield numerossa4/2000. Seuraavassa
menettelYohieet
kanssa.
missddnnosten
kuitenkin hankkeenPZiiikohtia:
anEhdotuksenmukaanhAadettavAile
ja
Ulosoton
netiaisiinmuuttokehotus ilmoitettaiUlosoton kesto ruioitetaan
ii
ntiii
lYsiiii
n
ette
e
m
siin muuttopiiivii,jota voitaisiin erityi15 25 vuoteen
uudistetaan
senpainavastasyystasiirtiiii myohemkelpoisuuslakkaisi
Ulosottoperusteen
miiksi.
mukaisestitaehdotuksenmukaantietyn m?iZiriiajan Perusoikeussddnncisten
Hii2idetyllekuuluvamyyntiarvoinen
voitteenaon kehittlili menettelytapoja
kuluttua.jonka jiilkeenulosottoonei
ja
omaisuusotettaisiintalteen,josta hliioikeusturva
niin, ettiiasianosaisten
ei myoseniilivoitaisiryhtyii. Saatavaa
detty voisi senennenmyyntia noutaa,
oikeudenmukaisuudenvaatimus otekiiiin voitaisi periii konkurssissa.
jollei sitii ole ulosmitattu.Omaisuuden
taanentistziparemminhuomioon' LaJos velkaa peritliiin kuluttajalta tai
ja
varastointija myynti tulee jiirjestiiii
asianmukaista
takaajalta,olisi maksutuomioffiytan- kiin otettaisiinmycis
niin, ettei hiiiidcistiiaiheudutarpeetonkostoonpanokelpoinen15 vuotta.Tahalli- puolueetontaulosottomenettelyii
ta vahinkoahiiiidettiiviilletai ulkopuosella rikoksella aiheutettuavahinkoa kevayleisslidnnds.
liselle.
Ehdotuksenmukaan velkoja voisi
koskevakorvausolisi ulosmitattavissa
siihkcii25 vuotta.Muissa tapauksissatuomio jattaA ulosottohakemuksensa
tietojiirjestelulosoton
20 vuodenajan' sesti suoraan
olisi ulosottokelpoinen
miiiin tai mille tahansaulosottoviransiis yksityisoikoskisi
Vanhentuminen
olrjattaisiinviran
keudellisiasaataviaeli ns. UP-asioita' omaiselle.Hakemus
jo
puolestasiihen ulosottopiiriin,jossa
Verotja julkiset maksutvanhentuvat
Samaavelallista
nykyisin viidesszivuodessa,eikd ehdo- asiakuuluu kAsirclla.
koskevatulosottoasiatkoottaisiin yhtus koskemYciskiilinsakkoja.
jolla olisi toiMiiiiriiaikoja on tarkoitus soveltaa delle ulosottomiehelle,
mivalta koko maassa'Asiakohtaisesta
siten,ett?i1.3.2003miiiitaannehtivasti
siirryttliisiin veulosottomenettelystA
rdajastaon voinutkulua enintiiiinkymlalliskohtaiseen.
menenvuotta.
Velallinensaisiilmoituksenulosottaasetettu
Hallitusohjelmassaon
ja vastaavasta
voitekaventaaulosotonj a yksityishen- toasianvireilletulosta

Lehden viime numerossakerrottiin
vanhentumisenvalulosottoperusteen
kirj oimisteluista.Oikeusministeridssii
kasifiavA
pykaliiA
200
noin
tettu laaja,
ehdotussisiiltliiimm. ulosottoperusteen
sekiiyleistiiytiintcionpanokelpoisuutta
td ulosottomenettelyiikoskevatsddnncikset.Keskeisentitavoitteenaon lieventddpitkikestoisenulosotonhaittoja. seklikehittaaulosotonvarsinpuutteellisia ja vanhentuneitamenettely-
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Kuluttaia'asiamiehen
uudet Perintflohieet
Kuluttaja-asiamieson 29.6.2000antanut
hyviizi perint dtapaakuluttajaperinndssai
koskevat ohjeet, joissa hiin maarittelee
liihtbkohtansa kuluttajaperinntin valvonnassa.Tavoitteena on myiis antaa elinkeinonharjoittajille j a julkisyhteistiille
konkreettisia toi mintaneuvoja'
Ohjeen lopussa todetaan,ettzivelkojoka menettelee
jaa tai toimeksisaajaa.
voidaan
vastaisesti,
perint[tavan
hyviin
ja
menettelya
jatkamasta
tdllaista
kieltaa
uhkasakolla'
tehostaakieltoa
Nyt annetutuudet ohjeet ovat huomattavasti laajemmat ja yksityiskohtaisemmat kuin ne Hyvtiii perinttitapaakoskevat saiinnbt,jotka laadittiin vuonna 1992
yhteistydssiiSuomenPerimistoimistojen
ja
Liitto ry:n, kuluttaja-asiamiehen oikeusministerion kanssa. Kuluttaj a-asiamies on monissakohdissarajoittamassa
velkojaosapuolentoimia ankarammin
kuin vanhassaohjeessa.Uuden ohjeiston laadinta kiiynnistettiin elokuussa
1999ja tyOnkesttiesstiluonnosteksteistii
ovat antaneetlausuntonsakeskeisetelinkeinoeltimtin jiirjestdt ja myos Luottomiehet-KreditmAnnenrY.
Lausunnoissaon painotettu sita, ettii
perintiiohjeiden tarkistaminen tulisi tapahtuayhteistyossaluotonantajien kanssa.mikiili muutoksiin yleensii on aihetta
nriinkin tuoreen lainsti[ddnnon yhteydessii. Joitakin muutoksia luonnokseen on
lausuntojenjohdostatehty.muttauseimmat kiistanalaiset kohdat ovat sdilyneet
luonnoksen mukaisina.

Perintd ei ole
markkinointia
Uudet ohjeet sisiilt?iviitkaikessaseikkaperriisyydessiilinpaljon asiallista ja hyviiksyttdvii[ lainselvitystii. Lukija ei tosin voi viilttya siltii k[sitykselta, efia ohjeita laadittaessaei ole riittiivtin selvtisti
mielletty perinniin liihtiikohtatilannet'

taj a-asiamiehentoiminnan painopisteon
ollut markkinoinnin valvonnassa'Perinndssii ei kuluttajalle yritetli myydti mitii[n. vaantarkoituksenaon saadavelkojalle kuuluva suoritus lain mukaisine
korkoineen j a kuluineen.
Uusista ohjeista saa sen kdsityksen'
etta kaikki maksunsalaiminlydneet ovat
ylivelkaisia tai ainakin maksuvaikeuksissa.Valtaosaj iirjestAytyneittenperintliyhtitiitten noin kahdestamiljoonasta vuotuisesta perimistoimeksiannostakoskee
kuitenkin tavallisten ihmisten tavallisia
maksuja, joitten laiminlydntiin ldytyy
moninainen kirjo inhimillisiii syitii' Pakoilevia ja maksuhaluttomia on oman
kiisitykseni mukaan ainakin saman verran kuin maksukYvYttdmiti'

JulkisYhteisiiien Perinta
Julkisyhteis6jen erityisroolia koskevassa kappaleessainnostutaanyhteiskuntapoliittisiin kannanottoihin, joiden sisiiliyt6minen kuluttajaoikeudelliseen ohjeistukseenihmetYttiib.
Pitkitetiiiinko perintlfi kohtuuttomasti, jos saatavasiirretdzin kunnan oman
perinniin jiilkeen toimeksisaajalleja vie-

kuluttaj a-asiamiehenmielestii esteffava'
Mielestiini yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuusvaatii silloin, ettii palvelut on
annettava maksutta kaikille alaikiiisille,
mik?i voi aiheuttaa melkoisia paineita
kunnallista verodYriiikohtaan'

Velkoian kuluvastuu

Kuluttaja-asiamiesarvosteleeohjeitten
saatekirjeesszisitd, efiA perimistoimisto
jattaA velottamatta palveluistaan velkojaa, jollei velalliseltasaadaperittyii saa-periaate)' Hiin
tavaa (no cure, no fee
arvelee,ettriperimistoimisto pyrkii maksattamaantulonmenetyksenmuilla velallisilla. Thmii johtaa siihen, ettii velallilii senjiilkeen ulosottoon? Kokemuksen
silta vaaditaanyleisesti korkeampia pemukaan ntiin ei tapahdu, koska ulosotrintlikuluja, jotka eivlit ole todelliseen
toa harvoin tarvitaanperimistoimiston
t o i m e k s i a n n o nh o i t a m i s e nv a a t i m a a n
perinniinjiilkeen. Ohjeissamyds unohsuhteutettuja.
tybmaara?in
detaan.e(ttijalkuva ulosottoon yleensd
on tdssdldhestynyt
Kuluttaja-asiamies
perinkalliimpaakuin perimistoimiston
peruskysymysyhtii luottoyhteiskunnan
tii, sillii taulukkomaksut peritaiin jokaijiiiinyt
kesken' Kun
on
t6, mutta ajatus
jokaisesta
ulossenti lityksenyhteydessii
k2iyttiimiliiin
tai
joku ei maksa verojaan
ottoasiasta(esim. veron maksuerlit)erikperitttimuilta
kunnallisia palveluja' on
seen.
vri enemmdnkuin heid[n osuutensamuuKuinka vaikkapa Helsingin vuokraten olisi. Luottotappiot katetaan makvalvoja tai kirjastovirkailija taikka pysiisavien asiakkaiden pussista' Tiitii lainkdinninvalvoja voisi oman sektorinsa
siiiitiii[ iuuri ei hyviiksynyt saatavien
massaperinttiiikoneellisesti hoitaessaan
perinfiiti koskevaa lakia kiisitellessdtin,
selvittrid,milloin velallisentulot on uloskoska lain 10 $:ssli on selkeeioikeusohmitattu ja vielil vtihemmdnpaljonko niisje, jonka mukaan velallisen on korvattatii kulloinkin suojaosuuksiin verrattuna
va perinnistd velkoiaosapuolelle aikertyy?
heutuvat kulut - ei maksavien asiakPerinnhn kohdistaminen alaikiiisiin
kaiden.
kunnallisten palvelujen kayttajanA on
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k o a . k u n h a l l i t u k s e ne s i t \ k s e nn r u kdytetdin tulkinta-apuna h)'r'dn pekaan kl mmenenpdivdnaika maksun
rintdtavan tdsmentimisessd vuonna
s u o r i t l a m i s jLaah u o m a u t u s t een\ i t t a la1992laadittuiaohjeita.Eduskunnan
uusra
noudattaa,
tulee
sitten
mistavartenon riittdvd.
Kumpaa
kivaliokunta t oteaa12.2.1999mietinndsvai
ohjeita
antamia
Uusi ohje kieltiiii perimzisti alaikiiikuluttaja-asiamiehen
sliiin (La VM 30 / 1998 vp s. 3), ettd la1
992
vuodelta
seltd, vaikka laissa ei ttillaista kieltoa
hrinen hyvziksymzidnsri
kiehdotuksen perustelut siit5. miti on
merole eikeimycisktitinoikeuskiiydntd selolevaaohjetta?Luottokelpoisuuden
pidettdvd hyvdni perintitapana. ovat
eliimrissii
laista tunne.
kitys ihmisten jokapiiiviiisessd
hyvdt ia asianmukaiset. Naitii ohjeita
ja ammattiperinntin kriytto ovat kasvaneet
sli pidetiiiin puhelinperintdrisoEsitiiis
on
ainakin j iirjestiiytynyt ammattiperinth
pimattomana hdiritsevtintiajankohtas i t t e ne d e l l i s t e no h j e i d e nl a a t i m i s e n ' noudattanut niiden laatimisesta ldhtiPerinttilakia koskeva hallituksen esitysna, kuten juhlapyhiinii, myohhiin illalen johdonmukaisesti. Kun eduskunta
kusyyst[
Tiistii
1996.
vuodelta
kin on
la tai kohtuuttoman varhain aamulla'
on vainnoin vuosisittennimenomaiseslaatihtinen
mielestd
luttaja-asiamiehen
Kuluttaj a-asiamieskieltiiisi perinndn
ti hyviiksynyt vanhat ohjeet, on mielestalpeen
ovat
ohjeet
mansa ajanmukaiset
my<islauantaisinja sunnuntaisin'yleitiini selvhti,ettti uudet ohieet eivit vel- maailma on muuttunut'
senii loma-aikanaja esim. p?iiisiiiisaivoita niilti osin kuin ne poikkeavat
ja
sopimattoHyv?in tavan vastaisuus
kaan.
joko lain siiiinniiksistii yleensii tai pemuus ovat joustavia kiisitteitii' YhteisHallituksen esityksenmukaan velkorintdlain esitiiistl. Tiillaiset poikkeamat
jalla tai toimeksisaajalla ei ole velkunnassavallitsevien arvostustenmuutosoitetaanperustellenohjeenasianomaituminen voidaan ottaa huomioon sovelvollisuutta selvitttiAvelalliselle maksen tekstikohdan YhteY-dessii.
perusstiefnettii
ilman,
tamiskdytdnncissti
sun laiminlydnnin seuraamuksiataikmuuttaa.
tely;itarvitsee
ka muita velallisen oikeusasemaan
Keskeisid
ratkaisuktiyttinyleisesti vaikuttavia seikkoja' Jos
Kuluttaj a-asiamiehen
kiistalgsYmYksid:
suotdd tai kuluttajavalituslautakunnan
maksun laiminlydnnin seurauksiin
liihettavelkojaa
vaadi
ei
laki
Vaikka
oikean
pitiiii
situksia ei sintinsti voida
viitataan, se tulee tapahtuaasiallisesmtiiin velalliselle yhthiin kirjallista
soveltamisktiyttinnonosviittanaainakaan
ti ja totuudenmukaisesti.Maksuvaamaksumuistutusta,kuluttaja-asiamies
silloin, jos niissii poiketaan perintdlain
timuksessa ei siis esitbiden mukaan
edellyttliii vlihintiiiin kahta.
esitriissiitai oikeuskiiyttinnossdomaksutarvitse selvittdti velallisen muutokja eriiliihettiimisen
Muistutuskirjeen
kannoista.
tuista
senhaku-tai kanteluteifi muutoin kuin
muohjeen
uuden
pitiiii
peviilillii
piiiviin
lain
koskevan
SaatavienPerinthti
veronulosottoasiaaperitttiesszi.
kolme viikviihinttitin
aikaa
s
s
.
)
olla
1
1
kaan
s
.
vP
1996
(HE
199
I
rusteluissa

Noudatetaanko uutta vai
vanhaa ohietta?

Luottomiehet ry: n j a Markkinointi-instituutin kehittlmi
luottoalan koulutusohi elma

Luottotutkinto
Kenelle torkoitettu

IOHDANTOPATvAT2 Pv

Tutkinto soveltuu ammattikoulutukseksi luotonvalvontaa ia peintiti
hoitaville ia tillaisiin tehtdviin aikoville. Koulutus on tarkoitettu
kaikille, jotka tarvitsevat tyossdin
luottoalan tietoja.

1. koulutusiakso
ohiattua etiisoPiskelua6 kk
. kirianpito
. vrirvksenluottotoimintaja
iuoitopolitiikka
. vritvk5enluottokelPoisuus
. luotlokaupan oikeudellinen
sddntely
. l'uorovaikutus ja viestintl

Koululusohielmon
sisiilrii io rokenne
Koulutusohielman suorittaminen
kestdi r-hden vuoden. Tutkinto
koostuu kahdesta ohiatusta etaisopiskelujaksosta la 8 seminaaripiivasta. iotka sisdltdvit luentoia.
harioituksia ia tentit.

Hqkeutuminen
Hakuaika piltq1' li. 10'
Opiskelu alkaa marraskuussa'
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SEMINAARIPATVAT 3 pv
2. koulutusiakso
ohiattua etiisoPiskelua 6 kk
. vakuudet
. kotimaan ja ulkomaan maksuliikenne
. perintimenetelmet ja
tdltdntoonPano
. rahoitusmuodot

SEMINAARIPAIVAT 3 PV

Opiskelu toteutetaan monimuotok<julutuksena yhteisryossa Luottomiehet ry:n kanssa. Luottomiehet
rv mvonthi tutkinnon suorittaneille
oiteuOen kd\a6 LTS-lYhennetti
nimensl yhteYdessi.

TIL/AAESITE

(oe)24r 0277
tai faksilla (O9) 241 4794, myos
iltaisin. Lisetietoia luottotutkinnosta,puh. (o9) 473 6l/KarjSalmi
ia Airi Granlund.
www.morkinst.fi

lll
MARKKINOINTI.
INSTITUUTTI
YKSILOKoULUTUSPALVELUT

Tootontullinkatu 6, 00250 Helsinki
Puh. (o) 473 61
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HYYA PERINTATAPA
kuluttaiaperinnflssdi
on siioitettuohieentekstin sisddnlaatikoihin)
(roim.huom:Timo Mdenkommentitia tulkintasuosituksetohieista
Perinnzilld tarkoitetaan kaikkia toimia,
joiden tarkoituksenaon saadavelallinen
vapaaehtoisestimaksamaan erdiintynyt
velkojan saatava.Saatavaavoi perid alkuperiiinen velkoja tai toimeksisaaja'
esimerkiksi Perinttitoimisto.
Kuluttaja-asiamies on laatinut ntimii
hyvtizi perintiitapaa kuluttajaperinnrissti
koskevatperiaatteet.Laissaja senesitciissli miiiiritelliiiin hyvii perintiitapa suhteellisen viilj iisti. Hyvii perintlitapa ttismentyy ja kehittyy toiminta- ja perintiitapo-

saatava,joka perustuukulutushyddykkeen
luovuttamiseentai luottosopimukseen'
y' Elinkeinonharjoittajalla, kulutushyddykkeellii ja kuluttajalla tarkoitetaan
samaakuin kuluttajansuojalaissa:Kulutushyddyke on tavara, palvelu tai
muu hyodyke tai etu, joita tarjotaan
luonnollisille henkiloille tai joita nzimti
olennaisessamiitirin hankkivat yksityistti talouttaan varten. Kuluttaja on

jen muuttuessa.
Hyvii perintlitapa on erilainen kuluttajiin j a elinkeinonharjoittajiin kohdistuNdisszisuuntaviivoisvassaperinnlissti.
sa on miieiritelty kuluttaja-asiamiehen
liihtdkohdat kuluttajasaataviakoskevan
hyviin perintdtavanvalvonnassa'Tavoitteenaon ollut myos antaaelinkeinonharjoittaj alle j a julkisyhtei soille konkreettisia toimintatapaneuvoja ongelmien ennaltaehkdisemiseksi.Viime kiidessiilain
sija hyvtinperintzitavan
soveltamisesta
paattaa
s
I
s[lldstii kuluttaj aperinniis
markkinatuomioistuin.
Suuntaviivojenkeskeisetperiaatteet
pohjautuvat perinniin asiallisuudelle ja
liipiniikyvyydelle, kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan asemantasapainottamiselle ja kohtuullisille seuraamuksille'

Kuluttaiasaatavat
mddriteltY laissa
erikseen
Kuluttaja-asiamiesvalvoo perin&itoimia
perinthlain nojalla, kun on kyse kuluttajasaatavasta.
Kuluttaj asaatavia ovat
- perinteiset kuluttaja - elinkeinonharjoitsyntyneetsaatavat
taja-suhteesta
- julkisoikeudellisen oikeushenkilon saatavat,samoinkuin julkisten tehteivienhoitamiseenliiffyvait saatavat,silloin kun velallinen on yksityishenkild eli kuluttaja'
Kututtajasaatava on elinkeinonharjoinajan

t2

henkilo, j oka hankkii kulutushyddykkeen peidasiassamuuhun tarkoitukseenkuin elinkeinotoimintaansa varten. Elinkeinonharjoittaja on luonnollinen henkild tai yksityinen tai julkinen oikeushenkilo,joka tuloa tai muuamta taloudellistahyotyzisaadakseen
tai
myy
pitzitikaupan.
mattimaisesti
muuten tarjoaa kulutushyddykkeitii
vastiketta vastaanhankittaviksi'
Selkeitii kuluttajasaatavia ovat sopimukseen,sitoumukseentai muuhun yksityisoikeudelliseen velvoitteeseen pemuun muassayritykrustuvatsaatavat:
sen kuluttajalta perimiit laskut'
y' Esimerkiksi lehden tilauslaskut' puhelinlaskut, tavaran osamaksulaskut'
luottokorttilaskut'vakuutusmaksut'
pankkilainat ja vahingonkorvausvastuut ovat kuluttajasaatavia'Jos kuluton vastuussamuukin
tajasaatavasta
kuin sopimuksentehnyt kuluttaja, on
kysymyksessdkuluttajasaatava,jos
maksuvelvollinen on kuluttajan asemassa.Esimerkiksi maksu, jota vaaditaantakaajanaolevaltayksityishenkiltilta, on kuluttaj asaatava'
Kuluttajasaatavia ovat myos julkisoikeudellisenoikeushenkiltinsaatavatai
julkisen tehttivi'tnhoitamiseenliittyvii saatavasilloin, kun sitaperitdanyksityishenkiloltii eli kuluttajavelalliselta'
y' Julkisoikeudellisia oikeushenkilditii
ovat muun muassa valtio, kunnat ja

seurakunnat,julkisoikeudelliset yhdistyksetkuten Raha-automaattiyhdistys, siihtibtja rahastotsekziitseneiiset valtion laitokset kuten KELA'

Perintdlain sddnniiksistdi
ei saa Poiketa velallisen
vahingoksi
Velallista ei voi asettaalain stieinnoksiii
huonompaan asemaan- ei edes h?inen
suostumuksellaan.Velallinen ei ntiin oIlen ole sidottu sopimusehtoon'joka rajoittaa heinenperintdlaista tulevia oikeuksiaan.Sen sijaanvelallinen voidaanasettaa laissa saAdeffyaparempaanasemaan'
On muistettava, ettti perintiilakia ei
sovelleta,jos muussalaissa siitidet;iiin
toisin. Esimerkiksi verojen ja sakkojen
perimisestrion omia sdiinnciksiii'Tdmtin
lisdksi on muistettava' ettzi esimerkiksi
kulutusluottosiiiinnoksissti, siihko- j a telemarkkinasdiinnoksisstion omat stidnnokset siita, mita seurauksiaja myds
missd aikataulussa kuluttajavelalliseen
voidaankohdistaa'jos saatavamaksetaan
myohiiss?itai sita ei maksetalainkaan'
/

S i i n i i v a i h e e s s ak u n s a a t a v a o n
ulosotossajoko oikeuskdsittelynjhlkeen tai suoraan ulosottokelpoisena
saatavana, kuluttaja-asiamiesei ole
t o i m i v a l t a i n e np u u t t u m a a na s i a a n '
Kiiytiinn0ssii ulosotossaon kuitenkin
noudatettava vastaavia vaatimuksia
kuin mitii hyviille perintdtavalle asetetaan, koska niiden voidaan katsoa
sisiiltYviinvirkavastuuseen'
Kulutta.ia-a siami esi a eduskunnanIakivaliokunta &aVM 30/l998vP s' 6)
katsovat, ettti ulosotossa on noudatettava v astqavia v aatimuksia kuin
h y v i i l l e p e r i n t i i t a v a l l e a s e te t a a n '
(Jlosotto kuitenkin toimii asia - eivelalli skohtai ses ti, v elalli selle lcihet e
jossa
ttiiin vain yl<si maksukehotus,
o n v iiko n maks uaika ine.
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Velkojan maksumuistutusten sisdltii ia
mddrd
Velkojan maksumuistutustenpifiii olla
yksiloityjii ja maksuohjeiden selkerit.
Velkojan on itse veihintddnkaksi kertaa
muistutettava velallista erddntyneestti
maksustaja kehotettavatritii maksamaan
Yleens;ivasta sen
saatavamziziriiajassa.
jlilkeen, kun velalliselle on ldhetetty
kaksi muistutustaja tiillii on ollut riittiiv;i aika velanmaksamiseen,velalliseen
v o i d a a nk o h d i s t a aa n k a r a m p i a
seuraamuksia: esimerkiksi siirttiti saatavatoimeksisaajan perittrivaksi, keskeyttiiri
palvelu. erririnnyttzizi
luotto tai saattaa
asia oikeuteen.
Laki ei vaadi velkojaa lcihettcimcicin
yhtaan muistutusta velallis elle
ercicintyneestci maksusta. Vuoden
1992 ohjeen mukaan ammattiperintri saa v os taano tt aa t o ime ks iannon,
josta velkoja itse on lcihettrinyt yhden kirj allis en huomautuks en. Yhtci
velkoj an omaa maksuhuomautusta
v oidaan pit(id hyv dksyttciv cinii suo situksena; sen jcilkeen esim. lehden
I rihe tt ciminen v o idaan ke skey tt tici,
e rciiinny t triii luo tt o j n e.
Kahdella maksumuistutuksellavarmistetaan,etteivelallisella on ollut riiftAvristi aikaa velan hoitamiseentai maksujiirjestelyihinryhtymiseen.Nriin taaeitaanmyds, ettd perintrikustannukset
v;it kasva liian nopeastikohtuuttomiksi.
y' Maksumuistutuson tehtiiviikirjallisesti tai muuten todistettavallatavalla:
velkojan pitiia ristiriitatilanteessa
niiyttiili, ettli velallista on kahdestikehotettu maksamaanvelkaansa.
Velkoi an tule e saattaa t o denncikdiseksi.ettti t,elallista on kerran kirjallisesti
rt ttri sI ut elttt ercicinQneestti maksusta.
,vrt. KorkoL 6 $:n perustelut)

Hyv citin p erintiitap aan kuuluu, ettci
maksuvaatimus on sel<cip erust eeltaan
ett(i m(idriltdrin yksildiQ ja ettci maksuohjeet ovat selkerit (HE 199/l996vp
s. 12). Myds laskun kokonaissummn
tuli si muis tutuksesta ilme tci.
r/ V?ihimmiiistietojen esittzimiselld varmistetaan, ettii velallinen saa riittzivristi tietoja saatavanoikeellisuuden
selvittzimiseksija oman oikeusasemansaarvioimiseksi

Jos velallinen on esittrinythuomautuksia
suotai ilmoittanutsosiaalisesta
saatavasta
j
perintiiii
ole
syytti
atkaa
ritusesteestd,ei
turhaanja niiin Usataperintiikustannuksia, ennenkuin tilanne on selvitetty.

Velallisella on aina oltava todellinen
mahdollisuus reagoida perintddn. Tzimii
y' Yleinen, tdsmentzimzitcin
reklamointi ei
tarkoittaasita. etta velalliselleon varatsellaisenaanvoi pysiiyttiiii perintiiti eikii
esittavamaksamiseen
tai huomautusten
myoskriiinpelkkii vdite sosiaalisesta
trimiseenaikaa viihintriiin 14 pZiiviiiilasJos velallinen ei trissuoritusesteestii.
kettunasiitri,kun velallisenvoidaanolethuolimatta annatarmennyspyynndstii
taavastaanottaneen
maksumuistutuksen.
perintriri
voidaanjatvittavia lisritietoja,
kaa. Velallinen on kuitenkin pidettiivli
Velalli selle on varattav a kohtuullinen
ajantasallavelkojan toimenpiteista.
vcihintcicin kymmenen piiivcin aika
maksun suorittamista tai huomautus ten esittcimist(i varten ( HE 199/1996
vp s. 12).
y' Todellinen reagointimahdollisuus
merkitseemyos sitri, ettli perintri esimerkiksi yleisimm;in lomakuukauden
aikana ei yleensii kiiy.
Ostoksia voi tehdci ja velkaa ottaa
myds lomalla, nciin ollen perintci tciyQy olla mahdollista loman aikana.
Mikii on yleisin lomakuukausi?

Perinn5lld oltava oikeat
perusteet
Kun perintiitoimiin ryhdytiilin, velkojad
toimeksisaajanon varmistuttava,ettii perintiitoimille on olemassaperusteja ettii
perinniissriei velalliseenkohdistetakohtuuttomiaseuraamuksia.
Velallinenvastaa
mutta seurausten
maksuviiviistyksestAAn,
pitiili olla suhteessaviiviisfksen laatuun.
Velkoja/toimeksisaaja
ei voi saadaylimiiririiistii hyotyii velallisenviivdstyksest:i.

Velkojanpitiid kertoaviimeistliiinj iilkimKohtuullinen kate hyvriksytcicin ammaksun
mriisesszi
maksumuistutuksessa
sitti ei
mahdollisenlaiminlydnninseurauksista. mattiperinniin toiminnassa;
v oida pitciri ylimiicirdis enci hy dtynci
v elallis en v iiv cistyksest ci.
Velkojalla tai p e rintcitoimeksiannon
saajalla ei ole velvollisuutta selvity' Jos saatavaon vanhentunut,se on
triti v elalli selle maksun laiminly dnnin
perriton tai kohdistuu alaikriiseen,ei
seuraamuksia taikka muita v elallis en
velkoja eikii toimeksisaajasaakihtert
oikeusasemaan y leise sti vaikuttavia
sitri perimddn. Pelkkii maksukehotus
seikkoja (HE 199/1996 vp s. 12).
perintiikirje ei voi olla saamisen
tai
Mainittako on, ettii hyv ci as ianaj otaperusteena:
saamisenpitiili pohjautua
p a nimenomaan kieltriri neuvomasta
velvoitteeaiempaanvelkasuhteeseen,
vastapuolta.
seentai sopimukseen.

\ I.rr.-.::1..
:.Iutltk:i:saOnannettaVa
VelalIi.c,-c :r::l -,-,-:tti r'Jttt. \laksumuistutuk- /
Sis\ar)n ,,ii.r',.r.rin.ikinsc-uraa\rat
asiat:
r
V e l k o 1 a n i n r i. i . , h t c r . t i e d o ts. a a t a v a n
peruste.laskunr'rittr'lr :ckri laskunkoja aikataukonaissumma.
nrrk\u(r\r)ite
lu sekeitieto siitii. kcncllc nahdolliset
huomautuksetsaata\astaja perintakul u i s r ap i t ? i iei s i t t a ji a
i m i : . r ie j u . : a .
y'
Luottolinkki 312000

luotettaraa tietoar rir ristrksen reuras r u l uur np c u k s i s t aJ.o sr e l k o l as i i n C a
rintritin,ei toimenpidettavoidakutsua
ulosotoksitai jos tililuotto erAannytetiiiin, ei pidii uhkailla perintiitoimistolla. Tltrke2iiion, effa velalliselle annetiedot siitaanmyos totuudenmukaiset
tii, missii vaiheessa maksuhriiribtieto
merkitriiin luottotietorekisteriin.

Pelkkii lista kaikista mahdollisista
seurauksistaei riitii. Muistutuksessa
piUA kertoa siitii tietystii seurauksesta,johon todenndkciisesti
tullaankyseessd
olevassatapauksessa
turvautumaan.
Velallisen pitria aina saadaoikeaa ja

Vanhentunutta s aatavaa v oidaan
erciin edellytyksin kciytttiti kuittaukseen ja se voidaan perici pantista,
joten sen perintiici ei voida ehdottomasti kieltciii. Alaikciinen voi tietyin
edellytyksin tehdti v elkaa, nciin ollen
sitti v oidaan myd s htineltci perici (nriin
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Hyviin perinttitavan vastaisenavoidaan
s'
myt)s kuluttajavalitusltk lausunno
ja
pifiA sitA, ettri toimeksisaaja luovuttaa
saanDnro 97/72/1050/16.6.1998
ulkopuolisen kliytettiiviiksi nimell[tin tai
TurunHO S9B/901n:o 1036).

Perintdd ei voi
kohdistaa alaikdiseen

toiminimellzitin varustettuja maksuvaatimus-,lasku-tai kirjelomakkeitatai muuta
perintriii vartenlaadittua materiaalia.Velalliselle ei saa syntyd harhaanjohtavaa
kuvaa siitii, kenen hoidettavanaperintzi-

Alaikiiisen eli alle 1S-vuotiaanoikeusasiatosiasiassaon.
toimikelpoisuus on rajoitettu. Holhousy' Jos esim. perimistoimiston hoidettatoimesta annetun lain (443/99) mukaan
jotka
oikeustoimia,
alaikiiinen voi tehda
vaksi on annettu velkojan luotonhaloval olosuhteisiinndhdentavanomaisia
linnan palvelut, on laskut tai saatavaa
j a merkitykseltaan vahaisia.
koskevatmaksumuistutuksetlaadittava sellaisiksi,ettei velalliselle synny
y' Kuluttajavalituslautakunnan ratkaisuepritietoisuuttasen suhteen,onko kykiiytrinncin mukaan alaikiiiset voivat
symyksesszivelkojan lasku, maksutehdii tavanomaisia kliteiskauppoja,
muistutus vai perimistoimiston makalaikziisen
ei
velkasopimusta
mutta
suvaatimus.
kanssavoi tehda.Elinkeinonharjoittaja kantaariskin alaikiiisenkanssatehPerintdtin ei saa yhdisttili hyodykkeiden
dyn sopimuksenpiitemiitttimyydestli.
myynninedisttimistti tai markkinointia.
y' Velalliselle ei saaperinndn yhteydesKoska alaikdinenei voi velkaantuasopimuksen perusteella,alaiktiiseenei voida
sri tarjota uutta hyodykettti ostettavaksi
kohdistaa perintdtoimiakaan.
tai uutta sitoumustatehtiiviiksi vaihtoehtona saatavanmaksamiselle.Tiillaista
y' Edunvalvojan(aik. holhoojan) nimenmenettelyzivoidaanpitiiii velalliseenkohalaiktiinen
omaisella suostumuksella
distettunaeptiasiallisenapainostuskeinovoi tosin tehddvelkasopimuksia,mutna.
ta silloinkaan perintiili ei pidii kohdist a a a l a i k i i i s e e nv,a a ns u o s t u m u k s e n killaista kieltoa perintrilaista tai sen
antaneeseenedunvalvojaan.Perintuiti esitdisrri ei l6ydy.
ei voi kuitenkaan kohdistaa edunvalvojaankaan,jos saatavaon syntynyt
Perinti ei saa aiheuttaa
ilman edunvalvojansuostumusta.
Ks.edelki. Alaikciisen perintiiii ei ole
laissa kiellerty.

Velallisen oltava selvilld
siita, kuka Perii ia mistd
vaiheesta on kYsYmYs
Velalliselle on aina perinntissii selvitettrivri,onko kyse velkojan omastavai toimeksiannonperusteellatapahtuvasta
perinniisth.Velallisen on myds saatava
tieto siiffi, missii vaiheessaperintii on.
y' Velalliselleon ilmoitettava,onko kyse
ensimmtiisesteimaksumuistutuksesta
vai kirjallisesta, tuomioistuinkrisittelyli edeltliviisttimaksuvaatimuksesta.
M aks umui stutuks en j iiri esQ snume roa ei Iarvilse ilmoittaa velalliselle.
Hyvriksyttrivcinci suosituksena voi'
daan pitrir), ettii ennen haasteen ot'
tamista v elallis elle ilmoitetaan tuo mi o i stu in krisi t t elyn al o i I t am i sesta.
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velalliselle kohtuutonta
haittaa eika sisdltdd
asiatonta Painostusta tai
uhkailua

Velallisen perinttirinj ohtanutmaksuviiviistys ei saaaiheuttaavelalliselle kohtuuttoman ankaria seurauksia.Perinntinon o1tavahienotunteistaeikeimaksuunsaapainostaakeinoilla,jotka hankaloittavatkohtuuttomasti velallisen tilannetta tai jotka
ovat loukkaavia.Mittapuuna keinojen arvioinnissaon pidettiiviiyhteiskunnassamme yleisestivallitseviaarvoja.
Kansalaistenraha-asiatovat yksityisasioita.Perintiilain mukaanperinntissziei
saa vaarantaavelallisen yksityisyyden
on siis aina
suojaa.Perintuitoiminnassa
tule muun
perintti
varmistuttava siitii, ettei
henkilon kuin velallisen tietoon riippumatta siita, millii keinoin saatavaaperitriiin tai kuka sitii perii. Yksityiskohtiin on
trimiin vuoksi syytti kiinnittiiti huomiota.
Kulutt aj a - a s i ami es kiinnin tiri huo miota tietosuojaan, Edellii hrin kui-

tenkin edellyttciii, ettci alaikriis en v eI kaa peritcic)n edunv alv oi alta' E sint'
alaiktiis en b)tdn kiynti ltiiiktiris sri v o i
olla hyvin intiimi asia, josta hiin. ei
halua huoltaiansa tietciviin. Polikli nikkamaksuakin tulee siis perici velal li selta, ei omaisi I t a.
y' Esimerkiksi se,ettii velallisen maksuhltiriostii ilmoitetaan tai edesuhataan
ilmoittaa ulkopuoliselle, esimerkiksi
velallisen tydnantajalle, omaisille tai
muille velallisen l?ihipiiriin kuuluville henkiloille, ei ole asiallista.
y' Perinntisstiei saakiiyttliii kirjekuoria.
joihin on niikyvzlstipainettukirjeen siszilttivein"perintiikirjeen". Selvriii on.
ettei kirjekuoresta itsesttizinkAiintal
sen ikkunasta nrikyvistii tiedoista saa
kayda ihi, ettri ltihetys sisiilttitiperintiikirj een.Yleenseikinperinniissiikiiy tetyn materiaalin tulee olla mahdollisimman huomiotahertittAmatdnta.
Jos perintriii on valttamatcintd tehda
muulla tavoin kuin kirjallisesti, on syytii
ottaa korostetustihuomioon velallisen
yksityisyydensuoja.

y' Josperintiiktiynti velallisen kotona on
jostain syystavalttamtitontti,pitaA ottaa erityisesti huomioon stitinnokset
kotirauhanrikkomisestaj a yksityisyyden suojasta.Selvliii on, ettd edustajan pitiiZikiiytt?iytyll asiallisesti:velallista tai esimerkiksi htinenperheenjeisenttikohtaanei saakiiyttliii uhkaavaa
kieltii tai muutenkaankiiyttiiytyii uhkaavasti.
y' Puhelinperinnrisszi
tai perinttiviestinlzitai
velallisensdhkcipostiin
hetteimisesvi
yksityisyyden
pit[?i
matkapuhelimeen
suojamycismuistaa.Velkojalla tai toimeksisaajallaei toistaiseksiole mahdollisuutta varmistuasiitii, etteivdtperintiiviesti?ipiidselukemaanmuut kuin
velallinen itse,joten viestin jiittiimistii
muodossaei voida kiiytsrihkciisessti
tziiiyleisentiperintrikeinona.
Kohtuutonta haittaa velalliselle voi syntytt esimerkiksi perinndstiihtiiritsevelnii
ajankohtana.

y' Trillainen ajankohta on esimerkiksi
juhlapyhiinil, myohiilin illalla tai kohtuuttoman varhain aamulla. Perinttiii
ei saa lainkaan tehdii sunnuntaisinja
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lauantaisin eikii arkisinkaan kello
20.00-07.00 viilillii, juhlapyhinii tai
niiden alla, esim. piiiisiiiisaikaan.
Tarpe ettoma n ha i tan ai h euttami seksi voidaan katsoa perintdkriynti tai
p uh eI i npe r i ntci h ri i ri t sevrjn ri aj an koh tana, kuten juhlapyhcinci, mydhciiin
illalla tai kohtuuttoman varhain aanulla (HE 199/1996 vp s. t2). Laki
tai sen esitydt eivcir siis kiellci puhelinp erintcici lauantais in i a sunnuntaisin taikka juhlapyhrin alla. esim. pcicisiciisaikaan. Voihan p (iiv itt (iis o stoksiakin tehdci lauantaisin ja sunnuntaisin, miksei silloin voisi maksamattomia saatavia perici.
y' Kohtuuttoman haitan aiheuttamisena
velalliselle voidaan pitii?i mycis tilan_
netta, jossa yhteydenottoa velkojaan
tai toimeksisaajaanhankaloitetaanesimerkiksi hyvin lyhyillii ja rajoitetuilla asiakaspalveluajoillatai siten, ettri
yhteydenottoon mahdollista vain esimerkiksi siihkcipostilla.yhteydenotos_
ta ei velalliselle saamyciskiiiinkoitua
erityisiii maksuja.
Perintiki ei saa pitkittriri tarpeettomasti
niin, ettii velallinen saattaajiiiidii eplitietoiseksiperinniinj atkumisesta.Thvoitteena tulee olla, ettii velkojan tai toimeksi_
saajan muu kuin oikeudellinen perintii
kestiiii kaikkineen eninteirinvuoden.
IJlosoton toteuttamisen tulisi tapahtua lain mukaan vuodessahakemuksen saapum isesta vi ranomaisel le.
Usein pe rintci kuitenkin j atkuu vuosiakin. Sama koskee vapaaehtoista perintdd: tavoite voi olla vuosi, mutta ehdotonta takarajaa ei voida asettaa.
Kuluttajasaatavanperimiseksi ei perintdlain mukaan saa missririntilanteessa
kiiyttii?i trattaa.
Toimeksisaajan perintiitoiminnassa
pitiiisi ensisijaisestikiiyttiid samaaviestintrivzilinettiikuin velkoja on kiiyttrinyt
asiakassuhteessaan.
Jos velkoja esimerkiksi on alunperin laskuttanut asiakasta
postia kiiyttiien, pitiiii postia kziyttziriensisijaisesti
mycisperinnlissd.
/ Puhelinperinniin kiiyttlimistii ei kuitenkaansinrins:ivoida pitrizisopimattomana, kunhan yksityisyyden suojaaei ri_
kota taikka ei aiheuteta kohtuutonta
haittaatai kohtuuttomiakustannuksia.
Luottolinkki
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Perintlikiiyntejii velallisen kotona
on syyffi vliltriiii, koska tdllciin on
erityisen hankalaa huolehtia riittriviistziyksityisyyden suojasta.

y' Jos perint?ikirje liihetetiiiin siihkopostilla, on syytA yksityisyyden suojan ohella ottaa huomioon myris se, ettd velallinen ei
vAlttAmatta aina lue s?ihkdpostiaan - toistaiseksi ei ainakaan
niin usein kuin tavallista postia.
Tiimiin vuoksi ei voida odottaa
velallisen valttamAttA reagoivan
esimerkiksi siihkopostiperintliiln
yhtli nopeasti kuin jos perint?iiin
kiiytettiiisiin kirj epostia.
/ Siihkcjinenperintiikirje on saapunut velalliselle vasta kun hdn on
noutanut sen srihkdpostilaatikos_
taan. Perintiikirjeen siihkcipostitse liihettiivii kantaa riskin viestin
saapumisestaperille velalliselle.

Toimeksisa4ja periiana
Ammattimaisella perintiitoimen harjoittajalla on erityinen huolellisuusvelvoite.
Toimeksiantajaei liiheskiiiinaina ole itse
selvillii lainsiiridiinncinsisiill6stii.
Kun perintiiii harjoitetaan ammattimaisesti, on luonnollista, ettii ammattilaistoimeksisaajalle seurauksetlaiminlycinneistrikin ovat ankarammat. Ammattimaisestiperintiitoimintaa harjoittavavoi
joutua esim. vahingonkorvausvelvolliseksi virheellisestdmenettelystii.
y' Kowattaviksi voivat tulla esimerkiksi puutteellisen, epiiselvzintai perusteettoman maksuvaatimuksenselvittzimisestdvelalliselle syntyviit kulut.
/ Toimeksisaaja voi myos joutua korvaamaan velkomisoikeudenkiiynnistii velalliselle aiheutuvat kustannukset,jos se ei ole antanut velalliselle kirjallista maksuvaatimusta tai
vaatinut saatavastamaksua tuomioistuimessa ennen kuin maksuvaatimus on annettuja siinzimainitutsaa_
tavan maksamista koskevat maifaja huomautusajat ovat paAttyneet.
y' Velallisen ohella muukin, esimerkiksi aiheettoman perinndn kohteeksi
joutunut henkil<i voi vaatia toimeksisaajaltakorvausta.

Toimeksisaajankaikissa yhteydenotoissa, vrilineestd riippumatta, pitiili ilmetii
selke:isti, mitzi saatavaaperintii koskee,
etta saatavaon toimeksisaajalla perittiivrinii sekri toimeksisaajan toiminimi ja
yhteystiedot.Luvan rekisterdintinumero
on mycissyytii kertoa.
Toimeksisaajantoiminimi ei osaltaan
saa toimiapainostuskeinona.Nimi ei esimerkiksi saasisdltriduhkaustatai viestiii
epdasianmukaisistamenettelytavoista.
Nimen rekisterciinnisftihuolimattakuluttaja-asiamiesvoi puuttua toimeksisaajan
nimen kiiyttdrin hyviin perintiitavanvastaisena.
Ammattimaisen perijlin on jo toimeksiannostasopiessaanvarmistuttavaniistii keskeisistii toimeksiantoa koskevista
perusasioista,joiden selvittriminenvoi
tapahtuakohtuullisen vaivattomasti.
y' Toimeksisaajan on syytii esimerkiksi
varmistaavelkojalta, ettzivelkoja itse
on muistuttanut velallista kahdesti
velanereliintymisestei.
Vuoden 1992 perintciohjeen mukaan
p erintiitoimeksianto a tule e edelttirj
yksi velkojan ama maksumuistutus.
y' Lainvastaisiatai selvzistiperusteettomia saataviaei saaottaa perittiiviksi.
y' Mydskiilin vanhentunuttasaatavaa
ei
saa ottaa perittiiviiksi. Kaikki saatavat
eivdtkuitenkaanvanhenesamassa
ajassa.Kuluttajasaatavan
vanhentumisaika
on kuluttajansuojalainmukaankolme
vuotta,ellei vanhentumistaole keskey_
tetty. Kolmen vuoden vanhentumisaikaa sovelletaan1.9.1994ililkeentehtyyn sopimukseen.
Vanhentunutta saatav aa v oidaan erity i stiIante i ssa pe rici.
y' Toimeksisaajan on torjuttava toimeksianto mycis siltri osin, kun saatavalle
peritziiinkorkolaissa saadettyAkorkeampaaviivdstyskorkoa.
Jos velallinen maksuvaatimuksensaatuaan selketistivetoaasaatavanaiheettomuuteen, on syytri viilittcjmiisti selvittaa
saatavanoikeellisuus, vaikka perintdd.ei
heti keskeytettiiisikiiiin.Velallisen pelkkii viiite saatavanaiheettomuudestaei
viilttiimiittii riitii, vaan hiinen pitiiii esit_
tziiiviiitteelleen riittAviit perusteet.
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y' Perinta pitiili aina keskeyttiiii,jos velallinen esifiaariittAvat perusteetsaatavanaiheettomuudelle.Riittuivriosoitus on mm. se,ettd saatavanperusteeseentai miiiiriieinvaikuttavaasiaon vireillii kuluttajavalituslautakunnassa
tai
tuomioistuimessa.
y' Jos saatavamuutenkin vaikuttaavelallisen esittiimien perusteidenjohdosta
epiiselvziltiija riitaiselta, perinteion syytli keskeyttliiija velkojalta pitili selvittiizi,onko vapaaehtoisenperinnrinjatkamiselle perustettavai tuleeko asia
saattaatuomioistuimenkasiteltliviiksi.
Velalliselle on kerrottava. luovutaanko perinneistrivai jatkuuko se.

Velallisella maksusuoia
Velallisentoimeksisaajallemaksamamaksu on pAtevamycisvelkojaakohtaan.Velallisella on oikeusluottaa siihen,ettii toimeksisaajatoimii toimivaltansa rajoissa
tehdessziiin
toimeksiantoonliittyviii sopimuksia.Velallisenja toimeksisaajanviilinen sopimusmaksuajasta,maksutavastatai
muusta saatavanmaksamiseenliittyviistii
jiirjestelystiisitoo myds velkojaa.
y' Jos velallinen maksaavelkojalle eikli
toimeksisaajalle,senjiilkeen kun asia
on siirtynyt toimeksisaajallemaksuon
yleens:ipeitevii.Velallinenjoutuu kuitenkin maksamaantoimeksisaajalletiille toimeksiannonhoitamisestaaiheutuneetkohtuullisetja todellisetkulut.

Kiriallinen
maksuvaatimus
Perintiilain mukaan perintd"toimintaa
ammattimaisesti harj oittavan on, periesszidnkuluttajasaatavaa, annettava tai
liihetettiivli velalliselle kiri allinen maksuvaatimus.
Kirj allisella maksuvaatimuksellavarmistetaan
se,ettavelallinensaariittavasti
tietoja saatavanoikeellisuuden selvittrimiseksija omanoikeusasemansa
arvioimiseksi.
r/ Kirjallinen maksuvaatimuson anxettavatai llihetettiivii silloinkin, kun kdytetddn esimerkiksi puhelinperintiiii.
Perintiitoimintaa ammattimaisesti harjoittava ei yleensri saa vaatia kuluttaja-
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saatavastamaksuatuomioistuimessaennen kuin lainmukainen kirjallinen maksuvaatimuson annettuja siinii mainitut
saatavanmaksamiselleja huomautusten
esittlimiselleasetetutmaAraaiatovatpiiiittyneet.
Erity i sestri syystr).kuren esimerkiks i
saatavan vanhentumisuhan tapauksessaki rjall ista maksuvaatimusta ei
ede I lyt etci en nen haa steen otta m i sIa.
y' Jos laissa edellytettyii asianmukaista
kirjallista maksuvaatimustaei ole annettu tai liihetetty velalliselle, velallinen ei ole velvollinen korvaamaanperintiikuluja, ellei kyse ole vrihiiisestii
laiminlycinnistri.
Velalliselle kihetetteivzissei
maksuvaatimuksessaon mainittava
1) velkojanja toimeksisaajannimi, osoite
ja puhelinnumero.
- Velallisen on saatavatieto, etta saatava
on siirtynyt yksilciidyltii velkojalta perittiiviiksi ja etta asiointi tapahtuu perijiin
kanssa.
2) saatavanperuste.Velkasuhde,velvoite tai sopimus,josta saatavaon syntynyt,
piraayksildidi riitriiviisti.
3) tiedot saatavastaniiin, ettii eriteltyinri
ovat saatavanpeirioma,korko, viivristyskorko ja perintiikulut. Lisiiksi on esitettiivii nriidenerien yhteenlaskettusumma.
- Yleisenii liihtcikohtanaon se, ettd koroista ilmoitetaan korkoprosentti,korkoaika ja se pddoman mrieird,jolle korkoa
tai viivllstyskorkoa on kertynyt. Mycis
markkamriiir;it on ilmoitettava. Jos korkojen laskentaperusteita eli korkoprosenttia ei mainita, velalliselle on kuitenkin ilmoitettava, ettd hrin voi pyynncistti
saadaselvityksenkorkojen miiliriiytymisestri;
4) maksunsaaja,maksutapa,maksuosoite ja ajankohta,jolloin saatavaon viimeistddnmaksettava.
- Velalliselle on varattavariittdvdsti maksuaikaa.Riittliviinii voidaan pitiia vahintiiiin l4 p[iviin aikaalaskettunasiitri ajankohdasta,jolloin velallisen arvioidaan
vastaanottaneenmaksuvaatimuksen.

Vela I I i sett e on varattava koh t uul I ine n
vcihintcicin kymmenen pciivcin aika
maksun suorittamista tai huomautus ten esitttimistci varten (HE 199/1996
vp s. t2).

5) velallisen mahdollisuusesittaahuomautuksia saatavanmiiiiriistri ja perusteesta sekii maininta siitri, missii ajassa
huomautukset
on esitettAva.
- Jottahuomautustenkasifiely olisi tehokasta, on syytri antaa velalliselle riittiivdsti tietoa siita, mista asioista velallinen voi esittiizihuomautuksiaja mitii lisiitietoja velalliselta silloin tarvitaan.
- Maksusuunnitelmanmahdollisuudesta
on myris perusteltuakertoa maksuvaatimuksessa.
- Joissakin tapauksissavelallisen mahdollisuudestahuomautustenesittrimiseen
on erityisszirinnciksi;i,jotka pitiiii ottaa
huomioon maksuvaatimuksensisriltciei
muotoiltaessa
- Velalliselle on varattavakohtuullinen,
viihintddn 14 pliivlin aika huomautusten
esiftAmistavarten.Huomautusaikalasketaan siitri pliiviistii, jona velallisen voidaan olettaa vastaanottaneenmaksuvaatimuksen.
Ks. edellii, l0 priivtiti huomautuksia varten riitttici.Aika lasketaansiitci,kun velkoja ni roimeksisaajaon ltihettcinyrmuisturuksen(vrt. KorkoL 6 $ perustelut).
Tbisessatai myc)hemmissci
maksumuistutulcsissaei ole perusteltua antaa ntiin pitkcicimaksuaikaa,vcan yleensciniisscion
maksuehtoHETI.
- Velallisella ei ole perinuikulujen maksuvelvollisuutta silloin, kun hdn on esittzinyt sellaisia huomautuksiaesimerkiksi saatavanperusteenoikeellisuudensuhteen,joiden selvittrlminen olisi ollut perusteltua ennenperintriiin ryhtymistii.
- Maksuvaatimuksessaon mainittava
aina myris velallisen mahdollisuudesta
esittaa toimeksisaajallehuomautuksia
perinttikulujen miirirristrija perusteesta.
Lisiiksi on mainittavavelallisen mahdollisuudesta saattaahiineltii velottavien
perintilkulujenkohtuullisuuskuluttajavalituslautakunnantai yleisen tuomioistuimen arvioitavaksi.
Velkojalla tai perintritoimeksiannon
saajalla ei ole velvollisuutta selvittcici
velallis elle mnksun laiminlyrinnin seuraamuksia (HE 199/t996 vp s. l2).
Osoitusta perintdkul ujen kohtuullisuuden moittimis esta kuluttaj avalitus lautakunnassa tai yleisessrituomioistuimessa ei siis voida vaatia.
6) maksuvaatimuksessa
on kerrottava,
kenelle huomautukseton esitettAva.
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- Vaatimuksessaon mainittava toimeksisaajan asiakaspalveluyksikrjn/henkilon
yhteystiedot,jolle velallinenvoi huomautukset tehdzi.Tiirkeiili on, etfti ammattimaisella perijrillii on toimiva asiakaspalvelu, johon saavaivatta yhteyden.
Toimeksisaajan kirj allista maksuvaatimustakoskevatsoveltuvinosin samat
vaatimuksetkuin velkoja omaaperinteid:
esimerkiksi velalliselle on annettavatodellinen reagointimahdollisuusperintziiin
ja velalliselle on annettavaoikeat tiedot
maksulaiminlyonnin seuraamuksista.

Perintdkulut kohtuullisia
Perintiilain mukaan velallisen on korvattavaperinniistiivelkojalle aiheutuvatkohtuulliset kulut riippumatta siitri, periiki)
saatavaavelkoja itse vai toimeksisaaja
velkojan lukuun.
y' Velallisen korvausvastuukattaa siis
myos toimeksiannon hoitamisesta
johtuvat toimeksisaajankulut ja palkkio-osuuden.
y' Jos saatavapohjautuu sopimukseen,
sopimusehdoissaon tavallisesti miiiiritelty maksuhuomautuksistaperiftAvzitkulut.
Velkojan ja toimeksisaajanpiteiriottaa
velallisen edut huomioon niin, ettri perimiskustannuksetj iiiiviit kohtuullisiksi.
y' Perintakuluja ei saa kayttlia rangaistusmaksunasaatavanmaksamattaj;ittzimisestd.Trimd tarkoittaa mm. sitzi
ettAvelkojanja toimeksisaajan
on syytii valita vaihtoehto,joka johtaa tavoiteltuun tulokseenkohtuullisin kustannuksin.
y' Tarpeettomiakustannuksia aiheuttaa
myds saatavansiirldminen perintddn
ennenkuin velkoja on ensin itse yrittiinyt saadavelalliselta maksua.
Perint:ikulujen korvaamisen liihtcikohta
ovat kustannukset,jotka aiheutuvatniistei
valttiimattomistii toimenpiteista,jotka
ovat tarpeenkussakin yksitteiisessiitapauksessavelkojan oikeudenturvaamiseksi. Kulujen kohtuullisuuttaarvioitaessa
otetaanlain mukaanhuomioonsaatavan
suuruus,suoritettutydmiizird,perintiitehtrivdntarkoituksen mukainen suoritustapa ja muut seikat.
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Vdltt timdttiimien kuluj en lis riks i hy vciksytt)t)nmyds ammatti pe rij ri n toi minnalle asetetmvakohtuullinen kate
(HE Iggfl996 vp s. l5). Toisin KuluttajansuojaL 7 : 17.3, 3 ), j ossa kuI ut t aj an o sa m.aksu t i I i ty kses scihyv ciksytciiin vain " viilttiimcindmdt kulut j a
maksut".
r' Tydmaarallii,jota pidetliiin kohtuullisuuttaarvioitaessa tdrkeiinii tekij iinii, tarkoitetaantehtrivrinhoitoon tosiasiallisesti
kiiytettyii tycitii. Perintiikulujen suuruutta ei voida perustellamielivaltaisilla kuluerillii tai tilanteeseenn;ihdenylimitoitetuilla tai tarpeettomilla toimilla. Esimerkiksi saatavansuuruus ei voi olla
keskeinen perintiikulujen mriiirziiin vai,
kuttava tekijli, eikii perintiikuluja voida
sitoa kaavamaiseenprosenttiosuuteen
saatavansuuruudesta.
Velkojan ja toimeksisaajanon siis vriltettrivdtoimia, jotka perusteettomastilisririvritvelallisen kuluj a.
y' Jos esimerkiksi maksuvaatimusvoidaan liihettzidpostitse, asiamiehen
kriyttriminen ei ole perusteltua.
y' Maksumuistutuksienkihettiiminenlyhyin v[liajoin sekd aiheuttaatarpeetonta haittaaettdnostaatarpeettomasti
velallisen kuluja, koska maksuaikaakin pitiia antaa.Senvuoksi muistutuskirjeen liihettrimisenja eriipiiivin vriIila pitaa oila aikaa vrihintetinkolme
viikkoa.
Perintrilaki tai sen esitytit eivcit tunne vc)hintririn kolmen viikon aikaa
m ui stut u ski rj een ki h et tcimi sen j a erripriivtinv(ililld. HE 199/1996 vp s. 12
puh u u ky m men e stcipd i vcistri.
y' Koska perintiikuluja ei voi kiiyttiiii rangaistusmaksuina,maksumuistutuksen
kulut eivtit voi nousta pelklistiilin viivzistyksenajallisen pituuden mukaan.
Uuden kaavamaisenmaksumuistuksenkulut eivrit ndin ollen voi olla suuremmat kuin ensimmriisenmuistutuksen.
t/ Perintaa ei saa myciskAanpitkittaA
kohtuuttomastij a kasvattaavelallisen
kustannuksia 1:ihettdmdllii useita
maksumuistutuksiaennen jatkotoimia. Selvdsti kohtuutonta on esimerkiksi viiden maksumuistutuksen lzi-

hettriminen ennen asian siirtrimistri
eteenpiiin.
y' Josvelallisenkanssasovitaanlisiimaksuajastatai muistamaksujiirjestelyistri, ei ole asiallistallihettziiisenjd.lkeen
alkuperriistrisaatavaakoskevia maksumuistutuksia.
y' Jos velallisenkanssatehdiiiinmaksusuunnitelma,seon pyrittiivd laatimaan
velallisentodellisenmaksukyvyn mukaan.Maksusuunnitelmantekemisesti ei saaperiii velalliselta kohtuutonta
korvausta.
/ Jos kiiytetiiiin puhelinperintziiikirjeen
sijasta,puhelujenmddriin on myciso1tavakohtuullinen. Koska muutenkuin
kirjallisesti tapahtuvassa perinnrisszi
velalliselle on annettavatai kihetettrivzi myris kirjallinen maksuvaatimus,
se on otettavahuomioon kohtuullista
perintiikerlojen mririrririmietittiiessd.
Joskus velallinen maksaa saatavanvelkojalle samaanaikaantai heti senjiilkeen,
kun saatavaon siirretty toimeksisaajalle, mutta ennen kuin toimeksisaajaon
liihettlinyt maksuvaatimuksen velalliselle. Tiilkiin tulee velallisen maksettavaksi tulevien perint[kulujen suuruutta tai
ylipririnsrikorrrausvelvollisuuttaarvioitaessaottaa llihtokohdaksi se, onko perintiitoimia jo ehditty aloittaa. Ellei toimeksisaajaole ehtinyt aloittaaperimistoimia,
ei sille yleenstiole katsottavaaiheutuneen
kustannuksiakaan,joita se voisi perid
velalliselta.

Julkisoikeudelliset
saatavat ja julkisyhteis6n
erityisrooli
Joistakinjulkisyhteisdn saatavistaon erityislainsiiiidiintciii eikii silloin sovelleta
perintiilakia lainkaan,esimerkiksi sakkojenja verojenosalta.
y' Jos kyse on julkisyhteiscinyksityisoikeudellisestasaatavasta,
esimerkiksikirj astomaksusta,
eikii perintii - omatai toimeksisaajan- onnistu,maksuaon vaadittava tuomioistuimessatdytrintcicinpanokelpoisentuomion saamiseksi.
Varsin moni julkisoikeudellinen valtion
tai kunnan saatavaon kuitenkin suoraan
ulosottokelpoinen.

t7

Osa niiistii saatavistaon perinttilain mukaan sellaisia,etta niita ei voida lainkaan
antaa toimeksisaajanperittAvaksi.Useat kunnan saatavatvoidaan antaatoimeksisaajanperittriviksi, vaikka saatavatolisivatkin suoraanulosottokelpoisia.

yksittliisten saatavienosalta kdynnistetiiiin eri I li sperinttizi.Voi daanmycisperustellusti kysyii, pitkitetiiiinko perint[ii kohtuuttomasti,jos saatavasiirrettitinkunnan
oman perinndnjlilkeen toimeksisaajalle
ja vielii senjiilkeen ulosottoon.

y' Toimeksisaajalleei saaantaasuoraan
ulosottokelpoisia valtion saatavia.
Myoskiiiin lainvastaisen menettelyn
vuoksi maarattyja, suoraanulosottokelpoisia julkisoikeudellisia maksuja
ei voi antaatoimeksisaajanperiftAvAk-

Kunnan yksittdine n hallintokunta e i
voi tielti(i velallisen mahdollisesta
,
,1
ulosotosla, loka et vot naln oIrcn val'
kul ta a m assap e rint riiin.
Kul uttaja-asiamies ei Perusle le
kantaansa, i onka mu kaan p erin t cito i mi ston kciynd pitk i uriri kthtu uttomrtsti perintriri. Vciile on siis vain hiinen

si.
y' Jos julkisyhteisd itse ei saa ttillaisia
saatavia perittyii, ne on siirrettzivd
ulosottoon.Kuluttaj a-asiamiesvalvoo
kuitenkin julkisyhteistin omaa perinfiiA yksityishenkilOltii ennen ulosottoon siirtamistA.
Kun julkisyhteiso perii itse saatavaansa
yksityishenkilcilfti, sen on noudatettava
hyvriii perintiitapaa.

Va lituso soiru ksessa ei ta rvit se maini ta kuluttaja-asiamiestri pe rinttil ain
valvojana (LaVM 30/1998 vP s. 6).
y' Velallisen yhteydenottojen helpottamiseksi maksuvaatimuksessaon kerrottavajulkisyhteistin perinttiii hoitavanyksikcin yhteystiedot, jolle velallinen voi
tehdri saatavaakoskevathuomautuksenSA

mielipiteensri.
Kunnan on syytd luoda toimintatavat,
joiden mukaisesti perintriri ei turhaan
kriynnistetti tapauksissa,joissa kustannukset kuitenkin tulevat lopulta kunnan
itsensii kannettaviksi.
y' Perinndn kohdistuminen alaikiiisiin
kunnallisten palvelujen kliyttlijiinii on
myds syytii estliii jiirkevilla toimintatavoilla.

y' Velalliselle on l:ihetetttiveikaksiperustiedot sisriltiiviizimaksumuistutustaennen
Laki ei kietld perintciri alaikciiseltcija
kuin saatavannojalla ryhdytiiiin ankamyt)s oikeuskiiytr)nndsscise hyviiksyttiiin'
rampiin toimenpiteisiin, esimerkiksi siirulostai
toimeksisaajalle
retiiiin saatava
Ammattimaisesti perint;iti harjoittava
ottoon. Velkojan on niiisstikin tapauksisja
taho on velvollinen liihettiimiilin velallisa toimittava asiallisesti,tahdikkaasti
sellekirj allisen maksuvaatimuksen,joka
otettava huomioon samat vaatimukset
kuin elinkeinonharjoittajanperinniissuitin. sisiiltaa perinttilain edellyttiimiit veihimmiiistiedot.
Yksi maksumuistutus riittriri vuoden
Kun velalliselle on maksuvaatimukses1992 ohjeiden mukaan.
sa yleensii kerrottava, miten voi tehda
saatavanmiiiiriistii ja pepahuomautuksia
julkisyhteisonii
on usein
Kunnalla
saatavien
ulosottokelpoisten
rusteesta,
remmat mahdollisuudetarvioida velallipitaA
antaatieperinnlissiitoimeksisaajan
sentilannetta kuin muilla velkojilla. Yhto sekii mahdollisuudestahakeamaksuteiskunnallisenvastuunndkcikulmastaon
lykkiiystii ettti oikeuskeinoista.
keskeistd,ettii kunta harkitseevelalliselle aiheutuvaa kokonaisrasitusta ennen
y' Saatavanosalta velallisen oikeuskeikuin lisiiii velallisen maksettavaksitulenoja voivat olla esimerkiksi oikeus
via kuluja.
perustevalihakeaoikaisua./muutosta,
Perinniin eteenptiin vieminen tilanja
tusoikeus tiiytiintoonpanon kieltoteessa,jossa velallisella on esimerkiksi
meitirziys.
sosiaalinensuorituseste,ei ole joka tilanteessajtirkevtili. Maksusopimuksetja eriy' Maksuvaatimukseenon oheistettava
slyt ovattoteutettavi
laisetmaksujiirjeste
myris ohje valituksen tekemiseenpesa erityisesti silloin, kun kunta on velkorinniistti. Vaatimuksesta on kziyttivzi
jana, jotta velallisen tilanne ei muodostu
ilmi, eftA toimeksisaajanperintiikulut
ylivoimaisen raskaaksi.
ilman tuoovat tziytdntcidnpantavissa
pitiizik[yy' Jos velalliselta ulosotetaantuloista
paatostii.
Ohjeesta
miota tai
ja
da ilmi, kenelle miten valitus perinsiizinncillisestiosa suoja-osuuttalukuunniistli tehdiiiin. Myds kuluttaja-asiamies
ottamatta,ei voida pitiili asiallisena,etta
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on mainittavatoimivaltaisenaperintdlain s[dnncjstenvalvojanasamoinkuin
mahdollisuussaattaaasiayleisen tuomioistuimen kiisitelthvliksi.

Kun toimeksisaajaperii suoraanulosottokelpoisia saatavia,perinttikulut saavat
olla korkeintaan 70 markkaa perintdkerralta. Kyse on enimmiiismriiirtistri,joten
n[isstikin tapauksissa perintiikulujen
kohtuullisuutta arvioidaan ottamalla huomioon saatavansuuruus, suoritettu ty6madrd,perinHtehtAviintarkoituksenmukainen suoritustapaja muut seikat.Niimii
perintrikulutovat suoraanulosottokelpoisia toisin kuin julkisyhteisbn omat perintiikulut.

Perintdlain valvontat
pakkokeinot ia
rangaistussddn niikset
Kuluttaj a-asiamies pyrkii ensisijaisesti
neuvotteluratkaisuun,jos elinkeinonharjoittaja ei noudata perintiilain siitinntiksiri.Tarvittaessakuluttaj a-asiamiehenon
ryhdytffivAasianedellyttiimiin pakkotoimiin tai saatettavaasia tuomioistuimen
kasiteltaiviiksi.
Velkojaa tai toimeksisaajaa,joka menettelee hyvzin perinttitavan vastaisesti tai
toimeksisaajaa,joka ei tiiytii lain mukaisia velvoitteitaanvelalliselle annettavasta
kirjallisesta maksuvaatimuksesta,voidaan kieltiiii jatkamasta tiillaista menettelyii tai uudistamastasita tai siihen rinnastettavaamenettelyti. Kielto voidaan
tarpeenvaatiessakohdistaamyds elinkeinonharjoittajan palveluksessaolevaan
henkilciijn.Kieltoa, jonka kuluttaj a-asiamies voi miiiiriitli tai antaaviiliaikaisena,
tulee tehostaauhkasakolla, ellei se erityisestii syystii ole tarpeetonta.

Luottolinkki 3/2000

JA LUOJA LOI PURJEEN
Kevdteksotiikkaa
Toukokuunalussaveneidenkunnostuskausi on vilkkaimmillaan ja innokkaimmat ovat jo kev[dn ensimmtiiset
purjehdusretkettehneet.VedetovatvielA kyhia mutta aurinko liimmittiiii jo
houkuttelevastij a tarkkaavaisimmat
ovat havainneetensimmdisetpiiiiskykesdstd.Ne,
set merkkind saapuvasta
joilla veneon ollut talviteloilla muualla kuin kotisatamassa,valmistautuvat
siirtopurjehduksiin.Oikeastaanon tietyllii tapaaihan hyv6,jos veneentalvis2iilytyspaikkaon et?iiimmiilliikuin
missii sitii kesiillii purjehduskaudella
selkepidetiiiin.Tiilldin purjehduskausi
iisti alkaaja p2iiittyytiettyyn tapahtumaan;etuktiteenharkittuunja suunniteltuun siirtopurjehdukseen.
Itse en lukeudu veneenomistajiin
mutta kiivi juuri kuten ystiiviini, joka
minut lajin pariin saattoi,ennusti;purjehtimaanpzidstdkseen
ei tarvitse olla
veneenomistaja, riifiaa kun on halu
purjehtiaja kiirsiviillisyyttii olla "kaijalla" kassi kourassavalmiina toinen
toistaan huimempiin seikkailuihin.
Kyllii niitZimahdollisuuksiasittentarjoutuu kun tulee tutuksi veneenomistajien piirissd.Omastaallakastaniltiytyy jo puolenkymmentapu4ehduspiii
vdrienneniuhannusta.
Eriiiillii toisella ystiiviillini on ollut
veneHangontakanatalviteloille viime
vuodetja purjehduskausionkin kiiynnistynytjuuri toukokuunalun siirtopursuunj ehduksellapiilikaupunkiseudun
pursaaristossa
on
Vuodenaika
nalle.
jehtimisenkannaltamielenkiintoinen.
pesimdMuuttolinnutovatpalaamassa
paikoilleenja saartenrannoillaja luodoillakiiy melkoineneliimii; luonto on
kaikin puolin heriiiimiissli.Tiimiinkaltaisella kev2itpurjehduksillasaattaa
niihdiisellaisiakinlajejajoidenpesimiipaikat ovat aivanmuualla muttajotka
ovatpysiihtyneetvaelluksillaanlepiiiimiiiin.Valoisatvuorokaudetja luonnon
iiiintelehdintdluovat erityiseneksoot-
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Kevtiisellcisiirtopurjehduksellas/yAd Hocilla toukokuussa1999
liukumavaikutuksestavauhti kyll2ikin
kasvaa.
saa
Tuosta ns. runkonoPeudesta
jonkinasteisenkiisityksen kertomalla
vesilinjanpituuden(alkoina) nelitijuuPohioiskalotti ia vellamot
Kymmenmetrisen(31 jalren 1,3:11a.
Eliimmeeristii pohjoisintaelinkelpoiskaa)veneennoin 25jalan mittainenveta kolkkaajotenmeilleon lavanomaissilinja mahdollistaa6,5 solmunnopeuta, ettii kesiillii etenkin alkukeslistlipurKilometreiksi tunneissamuutettuden.
jehditaanpurjehdushaalari(aikaisemna se vastaa12 krr{h. HelsingistiiTalmin hiihtohaalari ja sadeasu)piiiillii'
linnaan matka taittuu tiimiin kaltaisella
pipo tiukasti piiiissiija hanskatkiisis"Vellamolla" parhaimmillaan7 tunnisszi.Asu on syyteipitaakadenulottuvilsa.Useimmillameillii lieneemielikuva
la koko kaudenajan.Jossittenkinvieaurinkoisestapiiviistii, merestl, purjel2ipaleltaa,niin apujahaetaansisdisesveneestdsekiisenjuuri ja juuri havaittii villapaidastaja liimpimistii ajatukedistYmisestii.
j outuminenpurjeh- tavastamatkan
sista.Vedenvaraan
duskaudenalussahiemankin pidemmiiksi ajaksi saattaamuodostua kohlsoilla vesilla kaikki on
talokkaaksi.
toisin
Veneet ovat kotivesilliimme piiiija
sliiintoisestipieni2i,alle 40 jalkaisia
Heti kun mennddnetelliisemmillelevanhempaa
suunnittelultaan
veysasteidenisoille vesille tilanne on
edustavat
on
elenopeus
koulukuntaa.Purjeveneen
toisenkaltainen.Kauhuskenaarion
mentit koostuvattoisenkaltaisistaeleriippuvainenveneenpituudestatai tarkemmin ottaen vesilinjan pituudesta. menteistd;polttavankuumastaauringosta, syvyyksissdvaanivistapetokaVene ei voi tuulen vaikutuksestakulrungon
sen
mitd
loista tai merirosvoista.Liihimmiit
kea nopeamminkuin
muoto ja vesilinjan pituus mahdollis- merirosvotldytyviit MarokonAtlantin
tavat. Suotuisissaolosuhteissaaallon puoleiseltarannikoltaja eraatpahim-

tisen tunnelmanpurjehduksellejosta
usein saanauttiaainoanan?ikdpiirissii
olevanavenekuntana.
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Edesscitropiikin yd, 20 m suomctlaisralmisteista Swan purjevenettci ja Atlantin toisella puolella Karibia

mista Afrikan SarventietamiltA. TAmdnkaltaisetrannikot on syytii kiertiiii
parin sadanmailin piiZistii.
Pohjoinen sijaintimmeja kylmiit
johtavatsiihenettiimeilsddolosuhteet
l1 kartetaanvastaiseenpurjehtimista
koska se tietiiii usein miten pipon ja
hanskojensekii purjehdusasunkaivamista esille kun taas eteliiisimmill2i
vesilliikryssi saattaaantaavilvoittavan
vesisuihkunsietiimiittcimiizin
kuumuuteen.Hypotermialleovat alttiina vain
jiiiitel6kauppiaat.
Myds purjealuksetovattoistakokoluokkaa kuin mitii kotivesilliimme
olemmetottuneetndkemddn.Se mikii
meillii on iso purjevene,kulkee isoilla
vesillii kiltisti perzissd
kdytertynii.
Vuoden vaihteessapurjehdittiin
UudenSeelannin
AucklandissaMillenium Cup. Kilpailevat veneetkoostuivat maailmanhuippujahdeista.
Kilpailuluokkiaoli kaksi; alleja yli 100jalkaa(33 m). Osanottajia
oli 55, yli 100
jalkaistenluokassa21. Kilpailun voitti 145 jalkainen Mari Cha III jonka
hallussaon mm.Atlantinylityksenen-

Tcimcinkaltainenko on purj ehduksen
tulevaisuus ? L'Hydroptere on siivekkei llci varus t ettu suuri trimaraani, j onka itsestcicinsdrityvcit siivekkeet mahdollistavat keikkien kolmen runson
,toLtsun irti vedestri.
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niitys alle 9 piiiv?issii.
kiin 80 kpl henkikiautoja.Rungot on
Viimevuodenpuolella film suoma- suunniteltu"ldvistdmddn"aaltojavauhlaisvalmisteisten
Swan-veneiden
hovidin juuri kiirsimiittii aaltoontcirmdtespiirtiijiinii tutuksi tullut GermanFrers srija rungotvoivatsukeltaajopa 5 metsai tilauksen suunnitella erikoisen 2
rin syvyyteen.Team Philipsin masto
mastoisen240 jalkaisen (73 metriii)
kestzizi
enemmdnrasituksiakuin Airbus
purjealuksen,jonka pddmastoon tellentokoneensiipi. Mikiili tuon kaltaija joka ala-asennossaan nen mastoupotettaisiinvaakasuoraseskooppinen
mahdollistaa Panaman Kanavan sa asennossa3 metri?isyviille juuresAmerica's Bridgen alittamisen.Tiimii
taan kivitalon sein66n,voisi tuohon
573 tonniapainavapurjealustuleechimastoonripustaa 15 kpl Mini autoja
leliiiselle pankkiirille ja sanomalehti- eikii setaipuisi 5 metriii enempdii.
miehellejolla entuudestaan
on 20 muuVeneenhuippunopeudettullee oleta venettd,joista osavoidaanluokitelmaan40 solmuntietiimillii eli 75 kilola luxusveneiksikansainviiliselliimitmetriri tunnissa.Tallinnaantuollaiseltapuulla.
la kyydillA selvi?iisitunnissa.KiinnitSamainensuunnittelutoimistosai tdkeidturvavycinne!
myris toisen aika erikoisen tilauksen
Tiillii hetkellii purjeveneidennopekolmimastoisesta200jalkaisestapurusennuitystii
pitii2ihallussaanyellow
jealuksestaitalialaiselleliikemiehelle. Pages.Enniityslukemaon 46,52 solErikoisenaluksestatekeeseettdtakimmua eli 86,16km/h vuodelta1993.
maisenmastontaaksetulee laskeutumistasanne
helikopterillej a etukannel- ,..ja cowboyt
la pidetiiiinerittiiin suorituskykyista43
Oma lukunsaon sitten ne miehetja
jalkaista(14metri?i!)purjevenettii,
jolla
naiset,jotka ovat uhranneetaikansa,
omistajavoi ankkurissaollessaan"veusein myciskaiken varallisuutensaja
siurheilla". Tiimii kannellakulkeva"rapistiineetitsensdpeliin kulkiessaan
ketti" valmistetaanalustaloppuunhiisuuressatuntemattomassa
viimeisimlikuidusta.Itse purjealuson suunnitelmat teknologiser
innovaatiotsiivittatu kulkemaan15-18 solmua(28-33krnl
mdssii matkaa.Kuukausivaltamerellei
h) joko purjeilla tai moottorin voimalluonnonvoimienarmoilla on koettelela. Matka HelsingistiiTallinnaantaitmus karaistuneellekinpurjehdusmietuisi tuollaisellamenopelillii reilussa
histrjlle puhumattakaanyksinpurjeh3 tunnissahattuapidellen.
duksesta.Teknisenkehityksenmydtii
mycishaasteetovatkasvaneet
ja eteliiijiiiimeri
Merten dragsterit...
nen
on yhii useamminollutkin
niiiden
mittekiiden
tapahtumapaikka.
Omaaluokkaansaovat ison maailman
joutunut
Moni
miehistci
on
palaamaan
varsinaisetpurjehduskilpailutja itse
"raajarikkona",
jotkut
ovat yhii palaakisaviilineet.Eriis mielenkiintoisimmatta.
mistakilpailuistakuluvanavuonnatulee olemaanBarcelonasta
3I.1Z.Z0OO
kiiynnistyviiTheRace.Kilpailu purjehditaan nonstoppinamaailmanympiiri
liihesainoinasiiiintriiniiiinseettei purjeidenkiisittelyssiisaakiiyttiiii konevoiEric Tabarly;
maajaetta aluksenpisriiiipystyiiminitcimci yksi mies
mi keskinopeuteen(muistaakseni15
innoitti kokosolmua).
naisen purjehTiitii kilpailua vartenenglantilainen
PeteGosson rakennuttanutkaksirun- dussukupolven
koisen TeamPhillipsin. KyseinenkaEriis merkittiivimmistii valtameritarnaraanion l2l jalkaa (37 m) pitkA kilpapurjehduksenpioneereistaoli
ja runkoihin kiinnitetyt mastotkohoa- ranskalainenEric Tabarly. Tabarly
vat 4 1 metrin korkeuteen.Kyseessiion
syntyi purjehdustaharrastavaan
persiis kaksirunkoinenja kaksimastoinen heeseen.PerheenPenDuick nimiselalus jossa mastot ovat vierekkiiin. lii Fife veneelldnuori Eric oppi purNoidenrunkojenviiliin mahtuisipark- jehtimaanja kun vuonna1960ensim-

2l

mdinenOstar(ObserverSingelhanded
TransatlanticRace)yksinpurjehsuskilpailuEnglanninPlymouthistaNewportiin, RhodeIslansille yli Atlantin nliki
pdivdnvalon,nuori Ranskanlaivaston
luutnanttioli "myyty" j apaattiosalliskoitokseennelidnvuotua seuraavaan
den kuluttua.
Tabarlylainasiystlivliltiiiinrahatveneensdrakentamiseen(ensimmdinen
koskaantiettyAkilpailua vartenrakennettu vene) ja rakensi yksirunkoisen
Pen Duick II:n vanekaksimastoisen
kuluja ja pitiidkseen
rista siiiistiiiikseen
kevyendkosmahdollisimman
veneen
joutuisi
yksin suoriutumaan
ka Eric
Kuten kaikki
kaikista mancicivereistd.
muutkinTabarlynmycihemmdtveneet,
PenDuick ll:ssa oli lukuisia Tabarlyn
keksimiiiinnovaatioitamm sisiipuolelle asennettuautonratistatehty ohjauspyorii, jolla pystyi ohjaamaanvenetta
huononsliiinaikanaja muovinenkupu
josta saattoitarkkailla ympiirilleen.

Tabarly saapui Newporltiin ensimmliisenii ja aikaa Atlantin ylityksen oli
kulunut hiem an yli 21 vuorokautta kun
edellisessii kilpailussa voittajalta oli
matkaan kulunut yli 40 vuorokautta.
Pen Duick II venettd rakentaessaan
Tabarly oli lainannut laivaston tiloja ja
maksoi "velkansa" takaisin viemiillii
nuoria, usein laivaston varusmiehi?i purjehtimaan veneelliiiin. N2iiila purjehduksilla saivat innoituksensa myos nuoret
Alan Colas, Marc Pajot, Olivier de Kersausonja Philip Poupon joista sittemmin tuli maailman huippupurj ehtij oita.
On traagisella tavalla ironista ettd
erds suurimmista purjehtijoista kautta
aikain menehtyy putoamalla omasta
veneestddn ja todistaen samalla oman
filosofi ansaviiiiriiksi. Tabarlyn mielestii
etenkiidn kilpailussa miehiston ei tullut kiiyttiiii turvavaljaita koska ne haittasivat liikkumista veneen kannella ja
siten hidastivat toimintaa mm erilaisissa manorivereissd.Jos mies sitten pu-

tosi veneestzi,oli se oikein hiinelle koska tuollaisen miehen paikka ei alun
perinkliiin ollut purjeveneessd.
Eric Tabarlyn oli ystiivineen siirtopurj ehduksella kotivesiltiiiin Oder -j oelta kohti Skotlantia Fife Classic regattaan 50 vuotta perheen omistuksessa
olleella Pen Duick Fife -veneelliiiin,
kun kohtalo puuttui peliin. Yiillii myrkyksi yltynyt tuuli Bristolin lahdella
pakotti reivaamaan purjeita useampaan
otteeseenja erli?issiioperaatiossaiso
aalto heilautti venettii ja purjeen puomi iskeytyi Tabarlyn rintaan syosten
hdnet mereen ilman pelastusliivejii.
Eric Tabarly tuli suuren yleison tietoisuuteen vertaansavailla olevilla kilpailusuorituksilla, aikaansahuomattavasti edellii olevilla innovaatioilla sekii
vaatimattomalla ja hiljaisella olemuksellaan. Hiinen ansiostaan Ranskasta
tuli purjehduksen suurvalta ja kilpapurjehduksestamaan toiseksi suosituin
urheilulaii.

NTA OY
SUOMENASIAIGSPERI
Olemmemuuttaneetuusiintiloihin
ovat:
Yhteystietomme
7 00390 Hefsinki
Osoite.Hankasuontie
P u h e l i n(:0 9 )3 4 0+ 0 1 |
(09) 57 | 4 5890
Tefekopio:
: pafvelut@asiakasperinta.fi
Sahkoposti
Kotisivu:www asiakasperinta.fi

perintaa
Kymmenenvuottafuottamuksellista
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Toim i ntakertom us vuodelta I 999
Vuosi 1999 oli yhdistyksenkolmastoimintavuosi.
kymmeneskahdeksas

HALLITUS
Yhdistyksen hallitus toimi koko toimintavuoden ajan seuraavassakokoonpanossa:

Puheenjohtaja
Tom Fagerstrcim,
ViihittiiiskaupanTakausOY
Varapuheenjohtaja
Minna Ruotsalainen,
S-EtuluottoOy
Sihteeri
ElinaVihinen
Rahastonhoitaja
Sami Sairanen,
Dun & BradstreetFinland OY
Luottolinkin pflfltoimittaj a
Margit Ansamaa,
YrityspalveluAnsamaaTmi
Kerhomestari
JussiKattelus,
RahoitusOyj
Handelsbanken
Hallituksen j[senet
Lassi Karppinen,
PerimistoimistoContantOY
Marja-LeenaVifianen,
Intrum InternationalOy
RistoKallio,
Oy RadiolinjaAb

Hallituksen toiminta:

kisterinylliipito- ja laskutuspalvelujen
tuottamiseksi.
Vuonna 1998toteutetunjiisenkyselyn tulostenperusteellapiiiitettiin yhdistyksentoiminnan painopisteiden
Tiikehittiimisestiij a tiismentiimisestli.
johdosta
yhdistykselle
laadittiin
miin
uudistettutoiminta-ja strategiasuunni1999.
telma,joka valmistuilokakuussa
Suunnitelmaon julkaistu kokonaisuutenaLuottolinkissii 1/2000.
Toiminta-ja strategiasuunnitelman
perusteellapAateftiinperustaatydryhluottoalankorkeamdt valmistelemaan
koulutasoisenkoulutusohjelmantoteuttamistaja yhdistykseninternetkotisivujenluomista.
Hallitus pAAtti,luottoalanneuvottekdydynkeskuslukunnankokouksessa
telunpohjalta,kdynnistddselvitystycin
yhdistyksen sliiintojen ajanmukaistamiseksi.

TILINTARKASTAJAT
Varsinaiset tilintarkastaj at:
TaaviKallankari,ElektroskandiaOy
PaulaNysten,OnninenOY
Varatilintarkastaj at :
Kai Palm6n,SchenkerBTL Oy
Kari Rlisiinen,SuomenAsiakastietoOy

TOIMIKUNNAT
Luottoalan neuvottelukunta:

Tom Ahlroos,
Euro CashOy
Tom Fagerstrcim,
Toimintavuoden aikana todettiin,
VahittaiskaupanTakausOy
ettii yhdistyksen tililla olevien varojen
(puheenjohtaja)
harkittu sijoittaminen on yhdistyksen
Kantola,
Lassi
ja
kannalta
edun varallisuuden hoidon
johdosta
Merita Pankki Oyj
jlirkevii2ija perusteltua.Tiimiin
Perlti Larva.
toimintavuonna piiiitettiin sijoittaa yhpankkiiSanomaOsakeyhtio
100
tmk
rahavaroja
distyksen
M?iki,
Timo
rariliike Evlin infomaatioteknologia
PerimistoimistoContantOy
hastoon. Sijoituksen arvo oli vuoden
Kari MakikArki,
lopussa 172 trnk.
Kaukomarkkinat Oy
TreassoOy:n kanssalaadittiinuuMats
Nybondas,
tarpeeldistettutoimeksiantosopimus
jdsenreDun & BradstreetFinland Ov
listenkirjanpito-,yhdistyksen

Hallitus kokoontuitoimintavuodenaikana 1I kertaa.

,A

Mikko Parjanne,
SuomenAsiakastietoOy
Jyrki Pekkala,
AsianajotoimistoJyrki PekkalaOy
Risto Suviala,
Eriipiiivii Oy
Luottoalanneuvottelukuntakokoontui
toimintavuodenaikana yhden kerran
omantoimintansa
tehdenkokouksessa
piilitdksiiija kiiliittyviii
kehittiimiseen
sitteli hallituksenlaatimanluonnoksen
toiminta-j a strategiasuunnitelmasta.
Lakitoimikunta:
Timo Miiki,
PerimistoimistoContantOY
(puheenjohtaja)
PirjoAalto.SoneraOyj
Jouni Muhonen,
SuomenAsiakastietoOY
VesaKarvonen,
ViihittliiskaupanTakausOy
JuhaPerdld,
Leonia Oyj
HannuRaiskio,
BemerOy
Tero Leponiemi,
HelsinginSatama
Kimmo Mcikkcinen,
Tapiola-yhti6t

Koulutustoimikunta:
Marja-LeenaVirtanen,
Intrum InternationalOY
(puheenjohtaja)
Sylvi Kuikka,
Qualitron Oy Ab
Kari Miikiklirki,
KaukomarkkinatOy
LeenaRantasuo,
Oy Alko Ab
Gun Stjernberg,
akeyhtioGarantia
Vakuutusos
RistoSuviala,
Eriipiiivii Oy
Ulkomaantoimikunta:
Thomas Feodoroff,
Intrum Justitia Oy (puheenjohtaja)

Luottolinkki 312000

Ilika Linna.
Perimistoimisto
ContantOy,
\lats Nvbondas,
Dun & Bradstreet
FinlandOy
Luottolinkin toimitusneuvosto :
Ilargit Ansamaa,

)itttValze)aAataaaaZrz
tpuheenjohtaja)
Iliklio Kallankari,
SuemenAsiakastieto Oy
Ano Karhu,
..{litir Kapital Finland Oy
Helena Lajunen,
KustannusOy Forma
Jukla Marttila,
Stora Enso Oyj
Kai Palm6n,
St-henker-BTl Oy
Hanna Piipponen,
Dun & Bradstreet Finland Oy
-.rrriRajala,
B a l a n c eC o n s u l t i n gO y

periassa.
Kokouksessa
vahvistettiinyhdistyksentalousarviovuodelle2000.Jiisenmaksunsuuruudeksivahvistettiin200
markkaa/ henkilojiisenja 1.200markkaa lkannatusjiisen.
Syyskokousteki lisiiksi piiiitokset
si?nftikrrlr?atsr?6rtenkft ivafiirnorsra.

Muut toimintayuoden
tapahtumat
VuodenLuottomies
Vuoden 1999 luottomieheksi valittiin
rahoituspiiiillikko Kari Miikikiirki,

Koulutustoimikunnan
toimintakertomus
1.1. - 31 .12.1ggg
Jdsenet:

KaukomarkkinatOy. Hallituksen valinta vuoden1999luottomieheksi
julkistettiin syyskokouksenyhteydessii.
Iltamat
Yhdistyksenkeviitiltamatj iirj estettiin
18.3.1999.
fffar suu dessa J aetl.j.lndrplomrt fuottotutkinnon suorittaneille opiskelijoille, joita oli pziiittyneelki 9. vuosikurssilla yhteensii21.

LUOTTOMIEHET.
KREDITMANNNN N.Y.
HALLITUS

neerauksenj?ilkeinen konkurssi, ulosoton eritysperintii. Seminaaria koskevan palautelomakkeen palauttaneista
23 katsoi tilaisuuden vastanneen odotuksiaja olleenkestoltaansopivanmittainen. Esitelmiin pitiijien keskiarvo oli
4 skaalalla 1-5.

Sylvi Kuikka, Qualitron Oy Ab
Kari Miikikiirki, KaukomarkkinatOy
LeenaRantasuo,Oy Alko Ab
Gun Stjiirnberg,Vakuutusosakeyhtid Muu koulutustoiminta
Garantia
j iirjestettiintietoiskuaiTammikuussa
Risto Suviala,Eriipiiivii Oy
heesta" Miten jaksan tycissiini". TiMarja -LeenaVirtanen,puheenjohtaja laisuudenluennoitsijanatoimiTyriterIntrum Internatinal
veyslaitoksentutkija Jari Hakanen.
Toimikunta kokoontui vuoden aikana Huhtikuussaj iirjestettiintoinentietois9 kertaa.
ku aiheesta" Uusi henkilcitietolaki".
JASENKOKOUKSET
Ylitarkastaja Heikki PartanenTietoLTS-tutkinto
suojavaltuutetuntoimistostaselvitti
\ arsinainen kevdtkokous
ja
Markkinointi-Instituutin
Luottomiejiirjestettiin
Kevdtkokous
perinteisesti
het-Kreditmiinnen
ry :n yhteiseltiiLuott hdistyksenkevdtretkenyhteydessd,
totutkinto-kurssilta
09jaettiin diplomit
Ulkomaantoimikunnan
loka suuntautuiViiiiksyynja yritysvie21 luottotutkinnonsuorittaneillesekii
railunkohteenaoli RapalaOy.
toimintakeftomus
Yhdistyksenvarsinainenkeviitko- stipendit3 parhaitenkurssilla menes- I
999
tyneelle (Tero Pasanen,Eeva-Riitta
kouspidettiin Viiiiksyssiihotelli TalluForssja TainaMustaniemi).
kanneuvottelutiloissa.
Ulkomaantoimikuntaon yleensrikoMarraskuussa
99 alkaneellekurssilKokouksessa
k2isiteltiinyhdistyksen
koontunut
varsinepiivirallisestiennen
.irintdjen mukaankevdtkokouksessa la numero 11 aloitti enniitysmiiiiriieli
ja ottanutkantaa
Fecman
kokouksia
39 uuttaopiskelijaa.
kasiteltiiviitasiat. Keviitkokouspiiiitti
Kurssinavajaisetpidettiin 8.11.99. kAsiteltdviinasioihin.Tukholmassa
r ahvistaayhdistyksentilinpiiiitoksenja
j iirjestettyynLuotto-j a riskienhallinm1'6ntiiiihallituksellevastuuvapauden. Marja-LeenaVirtanenkiivi tilaisuudesulkosaesittelemzissd
Luottomiehet-Kredit- taseminaariin14.-15.6.1999
Keviitkokouksenkiisiteltiiv2iksiesijiirjesti
maan
jotoimikunta
matkan
rettyndasianakokouksessa
kiisiteltiin mdnnenry:n toimintaa.
hon osallistuikahdeksan
luottomiesm16syhdistyksenrekisterdidynnimen
ta.
FECMAN
kokouksessa
TukholLuottoseminaari
muuttamistakoskevaesitys,jonka kemassa
oli
Luottomiesten
edustajana
Perinteinensyysseminaari
j iirjestettiin
r dtkokouskiiydyn keskustelunjiilkeen
puheenjohtajaTom Fagerstrcim,
jontzinri
vuonna
Tallinnassa.
Tilaisuuteen
r ksimielisestipiiiitti hylata.
ka raportti on luettavissaLuottolinosallistui67 yhdistyksenjdsentii.Luotkissii
3/99. Fagerstrdmosallistui
toseminaarissa
kiisiteltiin mm. seuraa\ arsinainen syyskokous
mycis
milleniumin
viimeiseenFECYhdistyksensyyskokousj iirjesrcniin via aiheita:katsausViron taloudelliseen
MAN
kokoukseen
Luottomiesten
Viron velkalaki,yrityssal-5. I 1.1999hotelliRadissonSASHes- tilanteeseen,
edustajana.
Toimikunnat ovat antaneet omaa toimintaansakoskevat erilliset toimintaLertomukset.
Luottolinkin toimitusneuvosto ei
hallituksenpiiiitriksenmukaisestianna
en llistii toiminta-kertomusta. Yhdisq ksen jiisenlehti, Luottolinkki ilmestr i toimintavuoden aikana neljii kertaa.
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Lakitoimikunnan toimintakertomus I 999
Lausunto oikeudenkiiYmiskaaren
eduskunnan
21. luvun muuttamisesta
lakivaliokunnalletammikuussa.
Eduskuntaj atkoi saatavienperintlizi
koskevanlakiesityksenkasittelya 3.
viikolle. Toimikunnanpuheenjohtajaa
kuultiin vielii 18.1.1999.laki vahvistettiin 22.4.1999ja tuli voimaan
I.9.1999samoinkuin laki perintiitoiPerintiilain
minnanluvanvaraisuudesta.
9$ hyviiksyttiin lopulta hallituksenlomuodossa'
kakuussa1996 esittiimdssti
johdosta
perintiitoimistoiltakielmink2i
lettiin televisiomaksujenja pysiikdintivirhemaksujenperiminen,joiden yhteismiiiiriiliihenteleevuosittainpuolta
miljoonaakappaletta.
Oikeusministeridntyciryhmiivaltuomioistuimistelihuhti-toukokuussa

mille annettavatohjeet summaaristen ohjeiden uudistustycin.Toimikunnan
oikeus- puheenjohtajaoli virastossakuultavavelkomisasioidenj a h2i2itcijen
na26.8.1999.Timo Miiki oli jiisenenii
selvityskuluista.Toimikuntaakuultiin
mycisoikeusministericinhorisontaalitycin yhteydessii.Ohjeet tulivat voiryhmdssd,joka kartoitti riita- ja hakemaan 15.6.1999,mutta useimmatkdmusasioidensekiivelkajiirj estelynonriijiioikeudet sovelsivat niitli jo
gelmia ja kehitystarpeita.Tyoryhman
1.6.1999alkaen.
Ulosottomaksuja muutettiin raporttiluovutettiin13.9.1999kansliajolloin mm. estemaksu
aleni piiallikko Kirsti Rissaselle.
1.6.1999,
Takaustaj a vierasvelkapanttausta
Oikeusmimarkkaan.
20
60 markasta
laki tuli voimaan1.10.1999.
koskeva
toiministeritjpyysi eriiitii selvityksiii
laajattakautuvatvaikuon
varsin
muutostavalmistel- Sillli
kunnaltaasetuksen
tukset. Lakiin tuli myos yksityistakataessa.Kesdkuunalusta tulivat voija ulosoton uksen sovitteluakoskeva7$, jota yhmaanmycishenkilcitietolaki
voimakkaasviilttelyii koskevans. Lex Sundqvist, distysoli lausunnoissaan
ti
vastustanut.
joitten valmistelussakuultiin myos
Lakitoimikunta kokoontui vuoden
vhdistvstii.
aikana neljii kertaa.
Kuluttaja-asiamieskiiynnisti elokuussaHyviiii Perintiitapaakoskevien

TULOSLASKELMA
01011999:31t21999
Varsinainentoiminta
Tuotot
Kulut
Muut kulut
Kulut yhteensii
Tuotto-/Kuluj?iiimii
Sijoitukset
Tuotto-/Kulujiiiimii
Varainhankinta
Tuotot
Tuotto-/Kulujliiimii
Rahoitustuototja -kulut
Tuotot
Kulut
Tuotto-/Kulujiiiimii
Satunnaisettuototja kulut
Omatoiminen tuotto-lkuluj iiiimii
Kokonaistuotto-/Kokonaiskulujiiiimii
Tilikauden tulos
Tilikauden ylij aamii (alij aamii)
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Il2I998
01011998:3

130800,00

134960,00

-238r29,05
-238129,05
-r07329,05

-23r050,64
-231050,64
-96090.64

0,00
168600,00
168600,00
430,20

135600,00
135600,00
17 5 1 , 1 0

-2r,29
408,91

| 751,10

61 679,86
6t 679,86
6t 679,86
61679,86

41 260,46
41260,46
41 260,46
41260,46
Luottolinkki 312000

01011999:3
lr2l999
lktaavaa
XiynOomaisuus j a muut pitkiivaikutteiset menot
Aineettomat hyodykkeet
Aineettomat hycidykkeetyhteensii
Aineelliset hyodykkeet
Aineelliset hycidykkeetyhteensii
Kiytttiomaisuusarvopaperitja muut pitkiiaikaiset sijoitukset
Osakkeetjaosuudet
Knyntiom.paperitj a muut pitk. aik.sij. yhteensii
Kiynciomaisuusyhteensd
Vaihto-ja rahoitusomaisuus
\hihto-omaisuus
lhihto-omai suus yhteensd
Saamiset
Myyntisaamiset
Siirtosaamiset
Saamisetyhteensii
Rahoitusomaisuusarvopaperit
Rahoitusarvopaperityhteensii
Rahatj a pankkisaamiset
\hihto- ja rahoitusomaisuusyhteensii
\hstaavaa yhteensii

01011998:3
ll2I998

0,00

0,00

0,00

0,00

100001,23
100001,23
100001,23
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

rr Tgg,gg
2243,30
14 043,29

0,00
r 4lg,00
r 4Ig,00

0,00
r42 447,99
15649r,26
256492,49

0,00
237 205,03
238624,03
239624,03

rg4 903,63
61 679,96
256 493,49

153543,17
4t 260,46
I94 803,63

Yestattavaa
Orra pii2ioma
Edellisten tilikausien voitto/ylijaamii (rappio/alijaamA)
Tilikauden voitto/yhjAiimii (rappio/alijaiima)
Oma p?iiiomayhteensii
Varaukset
Vapaaehtoisetvaraukset
Yarauksetyhteensii
Veras piiiioma
Pitkiiaikainen
Pitkaaikainenyhteensii
Lyhytaikainen
Ostovelat
Siirtovelat
Lyhytaikaiset yhteensii
Vieraspiiiiomayhteensii
Vastattavaayhteensii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
9,00
9,00
9,00
256492,49

43 920,40
0,00
43 920,40
43 920,40
239624,03

TI L INTARKASTUSKERTOM US
Olemme tarkastaneetLuottomiehet
Ry:nkirjanpidon,tilinp2iiitdksen
ja hallinnon tilikaudelta I.I.lg9g31.12.L999.
Halliruksenlaatimarilinpiiiitds sisiiltii2i mm. tuloslaskelman,
taseenj a toimintakertomuksen.
Suorittamammetarkastuksen
perusteellaannammelausunnontilinpiiiitriksestiija
halllinnosta.

Luottolinkki3/2000

Tilintarkastus on tehty hyviin tilintarkastustavanmukaisesti.Kirjanpitoa sekii
tilinpiiiitriksen laatimisperiaatteita,sisziltriii ja esitystapaaon tiilkiin tarkastettu
riitHvassa laajuudessasen toteamiseksi,
ettei tilinpiiiitris sisiilld olennaisiavirheitii tai puutteita. Hallinnon tarkastukses_
sa on selvitetty hallituksenjiisenten toi_
minnanlainmukaisuutta.
Lausunnossamme
esitdmme,ettii tilinpiiiitris on laadittu kirjanpitolain ja tilin_

pdiitdksen laatimista koskevien muiden
sri[nncistenj a mdrirdystenmukaisesti.
Tilinpiiiitcis antaakirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeatja riitfiivat tiedot
yhdistyksen toiminnan tuloksesta ia taloudelIisestaasemasta.
Tilinpiiiit<is voidaan vahvistaaja vastuuvapausmycinftizihallituksen iZisenille
tarkastamaltamme
tilikaudelta.
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yhdistyksen kevatkokouksessavahvistettiinLuottomiehetry:n sddnnilt.Alla olevat sddnole vield rekiteroity'
ntit ovat siis varsinaisenkev?itkokor[""n hyv?iksymdt,mutta niitd ei

Luottomiehet - Kreditmannen r'Y'

siiANNOr
tasanratkaistaanvaali arvaljdsenmaksunsa
kahdelta(2) vuodelta, mennessd
asioissaratkaiseepumuissa
voidaanhallituksenpiiiitoksellderottaa la, mutta
Yhdistyksennimi on Luottomiehetheenjohtajanatoimineenddni.
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tonhoitajan.Hallitus voi valita mycis
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kunnia- ja kirjeenvaihtajajiisenistii
muita toimihenkiloitii.
toimitettavahallitukselle.JossepuolkdsitelYhdistyksenkevlitkokouksessa
Hallitus voi asettaaavukseentoimitaa ehdotusta,se esittddehdotuksen
lzidnseuraavatasiat:
kuntia.
yhdistyksenkokoukselle.
1. valitaankokouksellepuheenjohtaja,
Kunniajliseneksivoidaanvalitahen2. valitaansihteerija kaksipoytiikirjan
ki16,jolla on erityisiii ansioitayhdistarkistajaa,
tai
kokoontuupuheenjohtajan
tyksentarkoitusperienkehittdmisessd. Hallitus
yhdistyksentoimintakertoesitetiiiin
3.
ollessavarapuheentamanestyneenti
ajiiseneksivoidaanvaliKirj eenvaihtaj
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tilinPiiiitos,
mus
johtajankutsustaja on piiiitosvaltainen,
ta ulkomailla vakinaisestiasuviahensekd
4. esitetiiiintilintarkastuskertomus
kun viihintii[n viisi (5)jiisentd,puheenkiloita, ei kuitenkaan enempiidkuin
vahvistamipiiiitetli2intilinpiiiitoksen
mukaan
johtaja tai varapuheenjohtaja
kolmasosa(1/3)kokojasenluvuista.
myontiimisestaj a vastuuvapauden
luettuna,on kokouksessal5snd'
voidaanvalita
Kannattajajliseneksi
sestzi,
vaaditaanainaneljiin (4)
Piiiitcikseen
kotimainenhenkilcitai oikeuskelpoinen
5. kasitellAiinmuut hallituksenesittdmdt
jdsenenyksimielisyys.Yhdeksiin(9)
yhteisri. Kirjeenvaihtaja-ja kannattatai jiisentenennenedellisenmaalispaaddnestykseen
jajiisenillii on puhe- mutta ei iiiinival- jzisenenosallistuessa
kuun viimeistii piiiviiii hallitukselle
tokseksituleesemielipide,jota.viihintaa yhdistyksenkokouksissa.
kiri allisestiilmoittamatasiat.
(5) on kannattanut.
Adnten
Jiisen,joka on jiittiinyt maksamatta t?iiinviisi
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vksensyyskokouksessa
s€uraavatasrat:
l. valintaan kokoukselle puheenjohtaja,
ralitaan sihteeri ja kaksi pdytiikirjan
tediastajaa,
!. rahristetaan talousarvioja varsinaisen
sekd kannattajajiisenenjrisenmaksun
suuruusja suorittamisaika,
L ralitaan seuraavaksikolmeksi vuodeksi hallituksenjiisenet erovuoroisten
sijaan.
l- ralitaan seuraavaksivuodeksi hallituksen jdsenistii hallituksen puheenjohta.;aja varapuheenjohtaja,
a raltaan seuraavaksivuodeksi kaksi (2)
tilintarkastajaaja kaksi (2) varatllinurliastajaa,
7- ralitaan seuraavaksivuodeksi juisenet
luottoalan neuvottelukuntaan.
ktuitelliiiin muut hallituksen esittiimiit

Yhdistyksen kutsuu kokouksiin hallitus.
Kokouskutsut on ldhetettlivii iiisenille
kirjallisesti vi i meistridnkymmenen1I 0)
piiiviiii ennen kokousta sillli osoitteella,
jonka jiisen on yhdistykselle ilmoittanut
tai julkaistava yhdistyksen kokouksen
pliiitriksen mukaisesti sen mriiirziiimdss;i
sanomalehdessiitai senmiidrtltimissiisanomalehdissii
samassa
aiassa.

Yhdistyksen kokouksen suoritetaanddnestyksetavoimina, ellei joku osanottajista vaadi suljettualippuhinestysrzi.
Asiat
ratkaistaanyksinkertaisella ziiintenenemmistiillii, ellei sriinnciissiitoisin mtiiiriitii.
Kunniaj iisenenvalituksi tuleminen edellyttaa, etta vdhinttidn kolme neljiisosaa
(3/4) kokouksessaannetuistaiidnistzion
hdntii kannattanut.Adnten mennessdtalp?zssaltpd22€a€dd)tf€P;fy';kaaa
san raf(ariee pudeenlodtal'an{{ni vaar iimeistii piiiviiii hallitukselle kirjallileissa ja suljetuin lipuin lirinestettiiessri
s€sti ilmoittamat asiat.
afpa.

lluita yhdistyksen kokouksia pidetiiiin,
hn hallitus katsoo tarpeelliseksitai kun
vihintddn kymmenesosa(1i 10) jiisenredrdsta on sellaisen kokouksen koloonkutsumista erityisesti ilmoitettua
siaa vartenhallitukseltakirjallisesti pyyEtvt.

$kaisija

Yhdistyksen tilit laaditaanja piiiitetiiiin
kalenterinvuosittain.Yhdistyksen tilit ja
muut hallintoa koskevat asiakirjat on
ennen huhtikuun 15. pliiviiii luovutettava tilintarkastajille,joiden tulee antaatarkastuskertomuksenahallitukselle ennen
huhtikuun 30. Piiivii[.

LuottomiehetKreditmiinnenry
PL 891,00101
Helsinki
Puh.(09) 22001002

Toimitus
Ftiatoimittaja:
Rrhelin:
Telefax:
c-mail:

PetriWillman
(014)4100333
(0r4) 4100334
p.willman@fi.intrum.com

Ihroitustilan
r$'jet

Kai Palm6n0105203555
Mikko Kallankari,(09) 148861

Jisenrekisterin
;lliipito
hrhelin:
Fan:
Paino
I'hteyshenkilci:
Osoite:

TreassoOy, SatuSunikka
(09) 444 040
(09) 4544289

Niina Malinen
Suomen Painotuote
Miikituvantie 3 G, 01510 Vantaa

Puhelin:
Telefax:

(09)7420rrl
(09)7420L20r

Ilmoitushinnat
llmoituskoko
Keskiaukeama
Takakansi+ s.2.6
l/l muut sivut
l/l sivu
liJ sivu
vdrilisii

Mustavalkoinen
6.000mk
3.500mk
2.500mk
1.500mk
1.000mk
500mk/vliri.
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Tekniset tiedot
Lehden koko:
Painopinta-ala:
Palstojen mliiirii:
Palstanleveys:
Rasteritiheys:
Aineistovalmius:
Maksuosoite
Maksun saaja:
Pankkiyhteys:

Hallitus voi piiiittiiii rahastojenperustamisestakoulutus-,julkaisu- ja jiisentoimintaa varten. Rahaston enimmiiismiiririi on
viisikymmentatuhatta (50.000) euroa.
Rahastonvaroja keriilimistavastaja kiiyttiimisestii piiiittiiii hallitus.

Niiiden siiiintcijen muuttamista koskevan
piiiitriksenon voimaatullakseenkokouksessaannetuistaziiinistri.Siiiintci,jenmuuttamisehdotuson esitettiiviikokouskutsussa.

P?iiitcisyhdistyksenpurkamisestaon tehtavii kahdessavrihintiiiin kahden(2) kuukauden viiliajoin pideryssakokouksessa,
joita
toisen tulee olla yhdistyksen varsinainen
kokous, ja kummankin purkuehdotuksen
on saa\utettavaviihintiiiin kolmel nejAsosan (3/4) enemmistd annetuista iiiinistii
tullakseen kokouksen piizitcikseksi.

Jos yhdistys purkautuu, kiiytetiiiin sen
varatjohonkin yhdistyksentoimintaa kihellii olevaantarkoitukseen.

Muutoin noudatetaan voimassa olevaa
vhdistvslakia.

A4
2 l o x 2 9 7m m
3 kpl
1p55mm,3p180mm
70 linjaa/cm
Tiedostona

Luottomiehetry

Merita Pankki 2089l8 -7 3866

Reklamaatiot

Ilmoitusten painoasuakoskevat reklamaatiot 7 vrk:n
kuluessalehden ilmestymisestli
kirjallisena.

Ilmoitusten
peruuttaminen:

Viimeistli[n 14 vrk ennen
aineistooiiiviiii.
Mycihemmin peruutetuista
laskutetaan507ohinnasta.

Ilmestymispiiiviit
Nro

4/2000

Aineisto
06.10.2000

Painos
Painos:

900kpl

Ilmestyy
02.11.2000
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Laki talous- ia velkaneuvonnasta voimaan
1.9.2000
Kun yksityishenkilon velkaj [rj estelyii
koskeva laki tuli helmikuun alussa
1993 voimaan, ei velkaneuvontaa samanaikaisesti organisoitu julkisena
palveluna, vaikka velkajzirjestelymenettely ktiyt[nndssti edellyttdti asiantuntemusta hakijan puolella. Kunnat
ja monet jiirjesttit ovat velkaneuvontaa antaneet ja toimintaan on saatu
valtion rahoitusta. Sen lisiiksi selvittajana toimivat asianajajat ja muut
asiamiehetovat voineet saadapalkkionsa maksuttoman oikeudenkdynnin
nojalla. Palvelut on kuitenkin jiirjestetty maan eri osissa varsin eri tasoisesti ja paikoin puutteellisesti.
Hallitus esitti lakia velkaneuvonnasta. Eduskunta kuitenkin totesi, ettii velkaneuvonnassapainottuu ennaltaehkiiisevdtalousneuvontaja niiden ongelmien selvittely, jotka saattavatolla perussyy taloudelliseenahdinkoon.Talousvaliokunnan mielestii kansalaisten oman
talouden hallinnan opetusja velkaantumisen ehkdisy tulee sisiillyttiiii yleisiin

kasvatustavoitteisiin (Ta vM 16/2000
vp - HE 3712000vp | 13.6.2000). Niiin
lain nimikin muuttui laiksi talous- ja velkaneuvonnasta.
annetaan
Talous-ja velkaneuvonnassa
uuden lain mukaan tietoja ja neuvontaa
taloudenja velkojen hoidosta sekli avustetaanylivelkaantuneita yksityi shenkiltiitii sovintoneuvotteluissavelkojien kanssa,yksityishenkilon velkajfi estelyn hakemisessaj a muissa velkaj iirj estelyyn
liittyvissa asioissa.
Perustelujen mukaan maksuttoman
neuvonnanensisijaisenatarkoituksena on
auttaaasiakastahuolehtimaan itsendisesti
ja riittiiviin suunnitelmallisestitaloudellisista asioistaan.
Lii?ininhallitus vastaa talous- ja velkaneuvonnan riittZivyydest?ialueellaan.
Noin 56.000 asukastakohdentoimii yksi
kokopliiviiinen velkaneuvoja. Pddtoimisia
velkaneuvojia on siis 89. Vapaaehtoisen
velkaneuvonnan luotuiset kustannukset
ovat olleet vuosina 1998 - 2000 noin 12
milioonaa markkaa. Uuden lain valtiolle

aiheuttamalisdmeno arvioidaanluosittain
olevan noin 6 miljoonaa markkaa.
Velkaneuvontapalvelujen tuottamisesta huolehtivat ensisijaisestikunnat, jotka tekeviit liiiininhallituksen kanssa sopimuksen palvelujen tuottamisesta.Kunta tuottaa palvelutjoko itse tai ostopalveluna. Useampi kunta voi tuottaa palvelut yhdessd. Toiminta alkaa vuoden
2001 alusta.
Kunnille maksetaankorvausta talousja velkaneuvonnanjiirjestiimisestdkauppa- ja teollisuusministeridn vahvistamien perusteidenmukaan. Kunnan osallistuminen neuvontapalvelujen jiirjestiimiseen on vapaaehtoista eikzi se siis ole
velvollinen tekemiitin ltiiininhallituksen
kaussalaissatarkoitettua sopimusta.Jos
kunta ei sopimusta tee, on liiiininhallituksen hankittava palvelut tehtavien hoitamiseen sopivaltapalvelun tuottajalta.
Velkaneuvonnanylin johto ja valvonta kuuluu Kuluttajavirastolle, jossa siitd
vastaa kuluttajaoikeudellinen ryhmii
Anja Peltosenjohdolla.
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uutisjulkaisu
luottoalan
kerranviikossailmestyvd
jakelutilaajiIle siihkdpostitse
luottoasioita
seuraaSuomenja lZihialueiden
uutisagenttisi
tiedoneteenpiiintydpaikallasi
voit vdlittdid
tai pyytiidjakelunsuoraankoko luottoryhmdlle
700FIM
vuositilaus
kysyasiakasalennusta
risto.suviala@erapaiva.fi
sdhkopostitse:
voittehddkdtevimmin
tilauksen
julkaisija
KoulutusOy,puh.02-27784OO
Eriip?iivdr

Tilaamaksutonnaytenumero!
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Luottomiehet RY:n kevdtretki ia
-kokous 25.5.2OOO
ltsi keviiiinvarmimmistamerkeistdon
Luonomiestenperinteikkiiiinkevdtretken ilmesryminenjdsentenkalenteriin.
Talld kertaaaamuvirkkujenja reippaidenjdsentenaskelsuuntautuikohti Helsrnginkauppatoria,
jossavesibussimme
odoui matkustajiaan.
Retkeilijciidenensimmdiseksi
ja ylhrildn vaativaksitehtiiviiksituli oikean
hiturin lciytiiminen.Piiiittiiviiisetmatlustajat kiysiviitkuitenkinliihesasetetrrun laihtdaikaan
mennessd
sipoolaisten
lala:tajaveneidentaaksepiiloutuneen
IUS Monicanja niiin meriseikkailumc p;iiisialkamaan.Kerhomestarilaulrri tuftuun tapaantervetuliaissanat
ja
elulisenhenkilokuntaravitsi matkaajat
eamukahvillaja eviiillii. Kurssi otettiin
tohri liinttii ja aloitettiinkeskittyminen
odessiiolevaankokoukseen.
Helsinginedustanmerimaisemien
ihailua ei menomatkallavarjostanut
huoli aurinkovoiteensuojakertoimen
nin2ivyydestii:koleastasiiiistiijohtuen
ma*aajat pAauivarviisaastipysytell2i
lairan sisiitiloissaja huolehtiaomasta
nestetasapainostaan
kukin parhaaksi
karomallaantavalla.Pciltiiseurueetkeshntelivatvilkkaastija aktiivisestiniin ty6-

Oikaisuja
LuottolinkissiiIIl2000 oli sivulla 20
olleen "Teiydenkympin ilta" -jutun
kirjoittajan nimi jiiiinyt erehdyksessii
pois. Jutun kirjoitti Hanna Nurmi.
Jufuningressinkirjoittajaon petri Willman.
LuottolinkissAIA2000sivulla8 olleessa"LuottomiehettutustuivatSanomataloon" -jutussa mainittu Antti Blifield oli saanutnimikkeen"p66toimittaja". Blifieldin oikea titreli on pee-
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kuin vapaa-aikaakin
koskevistaajankoh- I vahvistettiinja hallituksellemycinnettiin
taisistaaiheista.Rannikkotuulialkoi kuiasiaankuuluvastivastuuvapaus.
Mycis
tenkinvoimistuaja osamatkaajistapiiiitti
hallituksenesityssiiiintcijenmuuttamisiirtyiikarurelletuijottamaan
horisonttiaja sestahyviiksyttiin.
odottamaanKivenlahdenvenesatamaan
Taasoli tullut aika vaihtaakeviitkosaapumista.
Sinnetulimmekinaikataulus- kouksenvirallinen tunnelmamerihensa ja liihdimme suunnistamaan
kohti
kiseenmatkailuun.Piristiiviinkiivelyn
kongressikeskus
Meripuistoa.
jiilkeen saavuimmevesibussillemme
ja
Parin umpikujanjiilkeen kiysimme havaitsimmeliimpotilanjo kohonneen
paikalleja kiirehdimmekuuntelemaan siinii mliiirin, ettti piiiirimme porukalla
LeoniaPankinekonomistiaLauri Uotikokeilla aurinkokannenta{oamia nlikolaa.Hdnenluentonsaaiheenaoli "Ajanaloja. Reilun parin tunnin merimatkan
kohtaisetniitrcymdt
ja rahoisuhdanteissa
aikanatunnelmaoli vapautunutja jattusmarkkinoilla".Esitystii kuunneltiin kosuunnitelmatalkoivat kehitryA.Ranmielenkiinnolla, eliimmehdnsuhdan- tauduttuammetakaisin Kauppatorille
teissaaikaajolloin tulevaisuuden
ennus- I joukkomme suuntautuieri kokoisina
taminenon kaikkea muuta kuin help- i ryhminli kuka minnekin:osaporukasta
poa. Kommenttejaja keskustelunpoi- suuntasisuoraanseuraavallealukselle
kastakinsaatiinmukavasri
aikaiseksi. jatkamaaniltaa.Piiiiosajoukostapiiiitti
Lounaanjiilkeen oli varsinaisenke- i kuitenkin huuhtoamatkanp6lyt kurkusviitkokouksenvuoro:kokouksenasialis- , taantukevastimaankamaralla.Matkaatalla oli normaalistikevuitkokouksessa j at vaikuttivat tyytyviiisiltii kokemaankiisiteltiivien
asioidenlisiiksiyhdistyk- sa. Vain yksi asia tuntui mietityttAvan
sen siiiintojen muuttamistakoskevan i monia:miksi retkenosanottajamliiiriioli
esityksenkiisittely.Kokouksenpuheen- vain24 jasentii?Keviit on kiireiden aijohtajaksivalittiin Timo Heinonenja
kaaja syitii on varmastimonia,mutta
sihteeriksiAnne Bjtirk. Pciytiikirjantarj atkuluudenkannalkeviitretkiperinteen
kastajinatoimivat Sami Ijiis ja Jukka , ta on toivottavaa,ett| osanottajamaifA
Lumiaho. Tilinpiiiitcisvuodelta 1999 olisi tulevinavuosinasuurempi.

Koulutustoimikunnan jdsenet:
Luottolinkinedellisestd
numerosta
jiiiinytpois
oli erehdyksessii
yksi koulutustoimikunnan
jiisen.
Timo Hulkko
SuomenAsiakastieto
Oy
PL 16
00581HELSINKI
puh.(09) 14886403
GSM0s00894008
Fax.(09)753 3661
Emailtimo.hulkko
@asiakastieto.fi
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anteeksikun kerrot siitii heti esimiehellesi. Jiilkeenpiiin tilanne saattaisi
niiyttiiii paljon vakavammaltamitii se
onkaan. Virheen peittelemisessdtukaloittaisit asemaasivain turhaan.
Suoraselkiiisyyspalkitaan aina ja sinuthantunnetaanrehelliseniiihmiseOlet saanutkipina ryiiyhteisosszisi.
ndn uuteen harrastukseenja se tulee
antamaansinulle pitklillii tzihtiiimellii paljon iloajoten ethAnvainjata sita
siihen. Henkisen hyvinvoinnin eteen
oinaan kannattaisi nyt panostaa.Ei
eniiii liikaa tyotii vaan lisiiii vapaa-aikaa ja etenkin aikaa perheelleja ystiiville.
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KAURIS
Olet rakastunut! Kesii on ihanaa aikaaja syksystiitulee vielii ihanampi.
Hii?ikellojenkumina jo soi korvissasi, mutta koetapa pitiia jaita hatussa
ja ota aikalisiiii. Turhalla innokkuudellasi vain pelotat pyydyksessiisi
uiskentelevansaaliin pakoon. Hiljaa
hyvii tulee. Lomakausi oli mitii parhain ja sinulla on virtaa vaikka muille jakaa. Nyt ei kannatalaittaarahaa
veikkaukseen,sillii vanhasanontahan
kuuluu, ettii jos on onnearakkaudessa, sitd ei ole peleissii.
JOUSIMIES
Muutokset eliimiissiisiovat olleet ttillii kertaa parempaanpiiin. Olet edistynyt urallasi viimeinkin, pitkiin
odottelun jiilkeen ja voit nyt nauttia
pitkiin uurastuksesituloksista. Nauti
nyt, sillii olet sen todellakin ansainnut. Valitettavasti rakkausrintamalla
on ollut yliim?ienjiilkeen pelkkiiii alamiikeii. Ala ala etsid , sillii rakkaus
tulee kyllii luoksesi silloiin, kun sitii
viihiten osaat odottaa. Ennakkoluulosi vain estiiviit sinua huomaamasta
sitA, etta oven takana sinua odottaa
t?iydellinenonni.

SKORPIONI
Mii maalaispoikaoon... Laitan suihketta kainaloon.. Nyt on tainnut Rexona pettdd,sillii seuraeliimiision aivan olematonta.Olet viettiinyt aivan
liian paljon aikaa kesiimokillii omissa oloissasi, ettd seurapiirileijonan
taitosi alkavat ruostua Pahemman
kerran. Maalaisilma ei ehkii sittenkiilin ole terveellistii, sill2i aivoissasi
on selviisti havaittavissa pehmenemistii, vai voisiko sitii kutsua vanhenemiseksi? No, ei se mitiiiin se on
ihanjoviaali ilmiti.. .

KAKSOSET
HARKA
Kesii alkoi kohdallasiloistavasti.Olet
saanutuusiahaasteitajaJuhannusoli
mitii ihanin, mutta sitten sisiillesi astui tytrjyys. Kiivelet piiii eriipuksissa,
sydiin suruatiiynnii ja ihmettelet kun
ei kaveritkaan ota sinuun yhteyttii. No
KAMOON ! Kuka nyt viitsisi katsellla murjotustasilAsennetttapeliin ja
valloittavaa hymyii naamaan,niin
voit olla vaffna ettei sinun tarvitse
kiirsiii yksiniiisyydestii! Eriis ystiiviisi ehdottaa sinulle syyspuolella risteilyii ja emmit, mutta sinun kannattaa ehdottomastiliihteii mukaan.Tuo
matka tulee muuttamaanPaljon!

NEITSYT
Hyi, olet osoitMustasukkaisuutta!
tanut kumppaniasi kohtaan mustasukkaisuuttaja aivan turhaan.Hiinen
mielestiiiin kukaan ei vedti sinulle
vertoja ja voit jaftAa moisille aatoksille hyviistit ! Mustasukkaisuudellasi olet tehnyt itsestiisi turhaan naurunalaisenja saaanuttoiselle pahan
mielen. Nyt sinun tulisi yrittiiii hyvittiiii huono kiiytdksesijotenkin.Onhan
se viihintii mitii voit tehd?i.Vie hiinet
vaikka romanttiselle illalliselle tai
pydrtiretkelle ja youinnille. Siinii
unohtuu pikku tuittuilut ja on aihetta
muistella myohemmin jotain paljon
ihanampaa. Muista olla varovainen
uusienasiakkaittenkansssa,sillii siellii on yksi susi lammastenvaatteissa.
OINAS
Olet tehnyt virheen tyossiisi ja olisi
parastunnustaase heti jotta vahinko
voidaankorjata nopesti.Saatvirheen

Kiusallinen hiiiricitekij 2i elZimiissiisi
on nyt saatupoistettuaja voit taaselliii
tiiysipainoisesti . Heiniikuun alku
meni bailatessaja juhliessa, mutta
kyllli sekannattikin. Olet monta upeaa muistoa rikkaampi, joiden avulla
selviiit taas syksYn ja talven
ylitse.Niistii tuleekin sitten tyonffiyteisiii ja haastaviaammatillisesti'
Syksyllii sinulle tarjotaan uutta tyopaikkaa, mutta ruoho ei ole aina vihrerimpriii aidan takana. Kyseistii tarjousta kannattaatarkastellaja harkita monelta kantilta, ennenkuinsyoksyt siihen suinpiiin. Sinii olet viime
kiidessii se,joka paataamihin suuntaan haluat eliimiiiisi viedii.
LEIJONA
Olet viettiinyt kissanpiiiviii nauttien
auringostaja terasseista. Leijona on
nautiskelija ja valitettavasti koet uIkopuolisillta paheksuntaael2imiintyylistiisi. Ala vatta mita muut ajattelevat, se on vain kateutta.Toteutaitseiisi ja nauti eliimiistiisi,niin kauankun
olet vapaaniin tekem2itin.Sinulla on
kiikkustuolissa aikaa rauhoittua ja
asettuaaloillesi. Elama on mielestiisi eliimistii varten .Ala kuitenkaan
ved?i overiksi, niin ettii tydt saavat
kiirsiii, sillii sitii ei katsota hyvlillii ja
tydporukassasion aina se Yksi, joka
haluaa piiiitiisi polkylle. Hurmaavaa
leijonaakadehditaanaina.

RAPU
Ravut ovat kesiinja syksyn muutoksen kourissa.Muuttolaatikoitaon
pakkailtu kertaakaankatumatta, mik-

.i pitikin ryhtyii moiseenruljanssiin.
\luutos ravun eldmdssdon aina parcnpaan piiin. Olet rohkeaja ennakkoluulotonja mottosi voisikin olla,
ettl 'ei pidajaada kaavoihinkangisIumaan'.Et jiiii miettimiiiinpitkiiiin,
\ aan reetpriiitoksesinopeastitoimic'nheti. eikrihuomenna.Teweytesion
pitk;istii aikaa huipussaan.Keviizin
tlunssat ovat takanapiiinja syksy
rnenndporskutetaan
tiiysissiivoimis.e. Raha-asiatsita vastoinovat retuperliliiija sinun kannattaisikinsddstJi sukan vafteen kaikki ylimiiiir2iinen.

VAAKA
Eldmrisitiillii hetkellii on suvaintovaiheessa.Kaikki on tylsiiii, melkein
\ htii tylsAakuin olet itse. Ala anna
pikkuasioidenmasentaa
itseiisi.Etenkriiin nyt, kun eliimiisi on balanssis.a. Olet vain turhautunutja setarttuu
tuotapikaa muihinkin. Muut ovattottuneetsaamaansinulta tukeaia vm-

miirteiviiisiii neuvoja, joten iilii pet2i
heitii nytkiiiin. Sinua tarvitaan.Etenkin tycissiion nyt aika, jolloin sinun
kannattaisi kertoa muille niikemyksiiisija mielipiteitiisi.Ne saavat
nyt eri tavalla vastakaikua kuin
ennen.Huomaat
itsekin,ettd.saamasi
arvonnousukohentaakummasti itsetuntoasi.

vEstMtEs
Haaveiletmuutoksesta.mutta nvt ei
ole sen aika. Liiketoimesieiv?iiole
tarpeeksivankallapohjalla,jotta voisit harkita mitiiiin radikaalia muutosta ekimiissiisi. Pitkiistii aikaa alat
piiiistiijyviille siitzimistii parisuhteessa oikein on kysymysja iloitset siitii
kuin lapsi tikkukarameltista. Eliimii
on ihanaa ja jiinniuiiviiii. Itseniiinen
vesimiesalkaapikkuhuiljaa tukeutua
mycismuihin ihmisiin. Tycissiisinun
onkin pakko jakaa vastuuta,sillii aikasi ei riitii kaiken hoitamiseen.Tulet saamaansyksyllii ylliitysvieraan,

joka j tirkyttzizimielenrauhaasi,mutta
siitii piiaset loistavastiyli, kun vait
muistat olla oma rehellinenitsesi.

KALAT
Sanotaan,ettii kaloilla on huono itsetunto,mutta sitd ei sinustahuomaa.
Mennii porskutatpiiii kolmantenajalkana, suunapiiiinii ja saatpaljon uusia ystiiviii ympiirillesi. Nyt on kalojen kulta-aikaa he kukoistavat kuin
vastapuhjenneetruusut. Vastapainona ikiiviit tydtehtavat tuntuvat entistiikin ikiiviimmiltii ja huomaat ettii
kulutusjuhlat alkavatvaatiaverojaan.
Vaikka duuni tuntuukin vaativan sinulta liikaa aikaa, iilii lyo hanskoja
tiskiin, vaan tee kaikki kuten voit.
Ahkeruutesi kuitenkin huomataan.
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