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Pddkirjoitus

Lomaltapaluu syo
(Luottofmiestd
Heiniikuun toiseksi viimeinen viikko liihestyi uhkaa-
vasti loppuaan. Maanantaina olisi jiilleen aika palata
sorville, omasta mielestii hyvin ansaitun, mutta aina
liian lyhyen kesdloman jiilkeen. Mietin kuumeisesti
vaihtoehtoja. Ryyppyputki? Potkut. " Sairastuminen"
Ei kehtaa. Isyysloma? Tarvitaan vauva. Ylitycivapaat?
Syoty.

Luulin loyt2ineeni ratkaisun pulmaan. Olin juuri lukenut jostain lehdestii, kuinka
pankkiiriliikkeensii myynyt 35-vuotias kertoi, ett2i kyllii eliikkeelle kannattaa men-
nzi nuorempanakin. Hommaan ei vaadita kuin tuollaiset parinkymmenen millin
siiiistot. Suuntasinkin toiseksi viimeisend lomapliiviinii sadetta uhmaten R-kios-
kille jiittiimiiiin 17 mmk:n raha-anomuksen siszizin; jos vaikka liihtis elZikepiiivii
viettiiiin. Pettymys oli kuitenkin karvas, sillii kahdella ja lisiinumerolla ei pitk2ille
pcirkitii.

oli aika kaantaa tilanne voitoksi. Lomalla oli oikeastaan mdlsri6, kun viimei-
sen viikon oli ollut kyhaa ja vettii satoi rankasti ainakin tiiiillii Keski-Suomessa.
Viimeinen lomapiiivii ei ollut tlistii poikkeus, keli oli karmea ja tciihin piiiisy taval-
laan jopa helpotus.

Kello pirahti soimaan maanantaiaamuna. Jotain kuitenkin puuttui, nimittiiin
sateen ropina. Katsoin ulos ikkunasta. Aurinko oli noussut pilvettrimiille taivaal-
le. Oli tulossa erinomaisen kuuma ja kaunis piiivii. Tiiydellist2i. Vielii lomalla ole-
vien tycikaverien piruilevat tekstiviestit tulisivat heti klo 10:n jiilkeen, kunhan
olisivat ensin herdilleet.

Kuluttajavirasto on ollut ahkerana kesiilliikin. Uudet, hyviiii perint dtapaakulutta-
japerinn2issii koskevat ohjeet tulivatjakeluun kesdkuun lopussa. ohjeet ovat laa-
jat ja melko seikkaperiiiset. Koska suuri osa Luottomiesten jiisenistcistii on joko
suoraan tai v2ilillisesti tekemisissii my6s kuluttajaperinndn kanssa, on ohjeiden
julkaiseminen niiden laajuudesta huolimatta perusteltua. Jutusta voit lukea mycis
lehden vakioavustajan varatoimitusjohtaja Timo Miien kommentit useista ohjei-
den eri kohdista.

ohjeisiin kannattaa tutustua jo pelkiin yleissivistyksenkin kannalta, olemme-
han jokainen yksityishenkildinii myris kuluttajia. Vaikka ohjeet jo otsikkonsakin
mukaisesti koskevat vain kuluttajasaatavien perintiiii, eivdt ne ole suinkaan mer-
kityksettdmat B-to-B -perinndn kysymystenkiidn kanssa painiskelevien Luotto-
miesten kannalta. Ohjeet heijastelevat yhteiskunnallisia trendejii ja peiaatteita,
ja niistii voidaan epiiilemiittii huolellisella analysoinnilla johtaa mycis yritysten
vdliseen kanssakiiymiseen joitain pelisiiAnkija, toki kuitenkin vain soveltuvin osin.
Aika on niiissiikin asioissa paras opettaja.

Perinteinen laivaseminaari liihestyy, ja kuten tdssii lehdessii olevasta kutsusta voi
havaita, on koulutustoimikunta jiilleen pannut parastaan. Aihetta piisaa talousri-
kollisuuden synkiltii turuilta aina ulosottolainsiiiid?innon uudistukseen saakka. Ja
reittihiin on perinteinen, tuo suomen pisimmiiksi tunneliksikin mainittu Helsinki-
Tukholma. Matka on syksyn todellinen must, ja vain (oma) kuolemantapaus on
riittiiviin hyvii syy jiittiiii se viiliin. Tavataan laineilla !

Pe t ri Willman, p cicit o imitt ai a

4) 41 00 341

(09) 4174 2887
Mikko Kallankari
Puh.  (09)  1488 6557
Arto Karhu
Puh, 040-526 3491
Helena Lajunen
Puh. 0400-977 966
Sami Vesto,

Puh.020 4621212
Kai Palmdn
Puh.  010 520 3555
Hanna Piipponen
Puh. (09) 2534 4404
Ari Rajala
Puh.  (09)  685 0310
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20891 8-73866

Suomen Painotuote, Vantaa
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omiaan eivAtka siten valffimata edusta yhdistyksen kantaa.
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Tulikoe
Maanviljelijiin arkea en kovin hyvin

tunne ja on mahdollista, ettd sadon-

korjaaminen on viljelijiin niikijkul-

masta tdm[n lehden ilmestymisajan-
kohtana jo mennyt hieman pitkiiksi.

Nyt syksyn kynnYksellii on muka-

vaa todeta, ettzi Luottomiehet r.y.:n

osalta olemme lzihestymiissii tilan-

netta, jossa peitisemme vertauskuval-

lisesti yhdessii korj aamaan kehitys-

tydn satoa ja asettamaan lopputulok-

sen tulikokeeseen.
Puheenj oh tajana edustamani

Luottomiehet r.y.:n hallitus on ntih-

nyt keskeisimptinzi tehtAvAnaan yh-

distyksen nykyisen kurssi- ja kou-

lutustoiminnan toteuttamisen lisiik-

si pyrkiZi edelleen voimakkaasti ke-

hittamaan koulutusmahdollisuuksia.
Perimmiiisenti tavoitteena on ylei-

sesti edistiiti luottoalan osaamista ja

kehitystii.
Koulutusalan saavutuksiin kuuluu

Markkinointi-instituutin toteuttama
ja yhteistyossli Luottomiehet r.y. :n

kanssa kehittiim?i luottotutkinto,
joka tarjoaa mahdollisuuden erilai-

sissa luottohallinnon tehtavissd toi-

miville hankkia luottoalan perustie-

toa ja ammatillista koulutusta. Eri-

tyisen ilahduttavaa on ollut havaita,

ettri luottotutkinto on edelleen szii-

lyttiinyt kiinnostavuutensa ja veto-

voimansa. Osoituksena ttistzi on' ettii

kurssin nro 1 1 aloittaneiden opiske-

lijoiden lukumzieirii on enniitykselli-

nen 39.
Luottomiehet r.y. :n jiisenistolt?i

saatu palaute ja luottoalan erityis-

koulutukseen kohdistuva kiinnostus

ovat olleet alulle paneva voima kor-

keakoulutasoisen luottoalan koulu-

tuksen kehittiimiselle. Akateeminen

luottoalan erityiskoulutus tulisi yh-

distelemii?in taloustieteen, juridii-

kan, yritystalouden, tilastotieteen j a

psykologian oPetusta luottoalan

osaamista palvelevalla tavalla. Yh-

teistydkumppaniksi j a koulutusoh-
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j elman vastuulliseksi j iirj estiij iiksi

olemme saaneet Turun kauPPakor-

keakoulun j ohtamiskoulutusinsti-
tuutin.

Yhteisen kehitYstYdn tuloksena

on syntymiissli erillinen tydnimellii
"Credit Management" koulutusko-

konaisuus, joka on suoritettavissa
erillisenti kokonaisuutena Turun

kauppakorkeakoulussa ja sellaise-

naan liitettzivissei osaksi johtamis-

koulutusinstituutin eMBA -ohjel-

maa (Executive Master of Business

Administration). Koulutuksen koh-

deryhmiiii ovat mahdollisimman laa-
j asti aj ateltuna luottoalalla erilaisis-

sa tehfiviss?i olevat henkilot, joilta

edellytetiiiin korkeakoulu- tai opis-

totason tutkintoa sekd useamman

vuoden tyokokemusta vaativissa esi-

mies- tai asiantuntij atehtiivissti.
Ylei sliikkeenj ohdollisten teemo-

jen lisiiksi koulutuksen tavoitteena

on syventd?i koulutusohjelmaan
osallistuvien erityisosaamista luot-

tohallinnosta, luottokaupasta j a luot-

totoimintoihin liittyvien riskien hal-

linnasta.
Koulutusohjelmasta on muodos-

tumassa niiillii niikymin kymmenen

opintoviikon kokonaisuus, joka kzi-

sittAa luettavan ja tentittziviin kirjal-

lisuuden lisiiksi tiettyjii ennakkoteh-

tiiviii, kirjallisen lopputy on ja 12 la-

hiopetuspiiiviiii.
Koulutusohj elman keskeinen sub-

stanssi koostuu ainakin seuraavista

aihekokonai suuksista;
. luottoriskit ja riskien hallinta
. taloushallinto
. johtaminen ja markkinointi, vai-

kuttamisen taidot
. yritysjuridiikka ja luottohallinnon

juridiikka
. tietohallinto.
Yksityiskohtainen koulutusohjel-
man sisiilto on parhaillaan muodos-
tumassa j a johtamiskoulutusinsti-
tuutti laatii liihiaikoina ohjelmaa

Tom Fagerstrdm

koskevan oman esitteen, jonka avul-

la ohjelman markkinointi kiiynnis-

tetiiiin. Edellytykset on luotu sille,

ettzi ensimmziinen koulutusjakso al-

kaisi tammikuussa 2001.
Kehitelty koulutusohjelma ja sen

pilotointi joutuu nyt ensimmiiiseen

todelliseen ja vakavaan tulikokee-

seensa. Saadessamme koulutusoh-
j elman kokonaisuudessaan yksityis-

kohtineen julkisuuteen on sitii koh-

taan osoitettava kiinnostus tzirkein

lopputuloksen onnistumisen mitta-

ri. Luottomiehet r.y.:n jtisenisto on

luottoalan tiettynti ydinjoukkona

avainasemassa arvioitaessa koulu-

tusohjelman pilottiversion kiinnos-

tavuutta.
Mielenkiinnon ja kYsYnniin m[ti-

rzi on myos aivan ratkaisevaa koulu-

tusohjelman tulevaisuuden ja sen
jatkokehityksen suhteen. Tiillb viit-

taan mahdollisuuksiin kehittaa kou-

lutusohjelmaa osaksi kauppatietei-

den maisterikoulutusta siihen sisiil-

tyvZinii erityisalan suuntautumis-
vaihtoehtona. Koulutuksen mahdol-

lisesti toteutuessa tiissii laajuudes-

saan se hyodyttiiisi luottoalaa jo var-

sin laajasti opiskeluun liittyviin tie-

teellisenkin keskustelun ja tutki-

muksen viilityksellii.

Luottolinkki 312000



FECMA:n vuosikokous Pidettiin
Lontoossa 22.5.2000. Kokouspaikka,

The Posthouse Hotel, sijaitsi keskei-

sellii paikalla British Museumin lii-

hellii. Jiirjestelyt olivat asialliset ja

toimivat. Onnistuneen kokousmatkan

viimeisteli tliysipainoinen oheisohjel-

ma, joka kuitenkin salli riittiivzisti ai-

kaa mytis vaPaamuotoiseen YhteY-
denpitoon eri maiden edustajien

kanssa.
Kokoukseen osallistuivat Ranskaa,

Belgiaa ja Tanskaa lukuun ottamatta

kaikki FECMA:n jiisenyhdistykset.

Kokouksen kolmisivuisen esityslis-

tan tiirkeimmiit kohdat koskivat

FECMA:n toiminnan uudelleen or-

ganisointia, "European Credit Mana-

ger of the Year" -palkintoa ja tulevia

kokouksia.
Belgian jiisenYhdistYksen, Asso-

ciation Belge de Creditin, jiisenmiiii-

rii ja toiminta on romahtanut muuta-

massa vuodessa. Belgian laki - min-

kri alaisena aatteellisena yhteisdnii

FECMA toimii - asettaajiirjeston toi-

minnalle useita muodollisia vaati-

muksia, joiden noudattaminen kiiy-

tiinnossii edellyttiiii paikallisen j iisen-

yhdistyksen aktiivista mukanaoloa.

Selvitysten ja kiiydyn keskustelun

pohjalta kokous yksimielisesti val-

tuutti sihteeriston aloittamaan toimet

FECMA:n juridisen rakenteen purka-

miseksi ja selvittiimiizin vaihtoehdot

toiminnan uudelleen organisoimisek-

si. Vaikkei piiiitos ollut helppo, se on

mielestiini perusteltu ja luo hyviin

pohjan suunnitelmalliselle ja pitka-

j iinteiselle toiminnalle. Osallistujat

olivat yhtii mieltii myos siita, efia hal-

l innol l isten rut i in ien si jaan

FECMA:n kokousten tulee jatkossa

keskittyii luotonhallinnan ajankohtai-

siin aiheisiin ja keskinliiseen tiedon

ja kokemusten vaihtoon.

Vuoden eurooppalaisen luottomie-
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TERVEISIA FECMASTA
hen valinta on ollutkokousten esitys-

listalla useaan otteeseen, eikii valin-

taan asti piizisty vieli tiilliikiiiin ker-

taa. Asiasta keskusteltiin perusteelli-

sesti Irlannin edustajan Jim Loguen

esityksen pohj alta. Suomalais-ruotsa-

laisen kompromissiesityksen pohj alta

palkinnon nimi sai muodon "The

FECMA European Credit Manage-

ment Award". Uuden muotoilun

mytitii palkinnon kohderyhmii laaje-

nee. Samalla se tuo kaivattua jousta-

vuutta; ellei sopivia ehdokkaita jo-

nain vuonna loydy, palkinto voidaan

jattaa antamatta. Ehdokkaiden ni-

meiimiselle ei ole asetettu mziiiriiai-

kaa. Esitys palkinnon saajasta teh-

diiiin mtiziriimuotoisella lomakkeella

asianomaisen maan j iisenyhdistyksel-

le, joka toimittaa esitykset edelleen

FECMA:n sihteeristdlle. Piizitoksen

palkinnon jakamisesta ja sen saajas-

ta tekee Council Meeting.

Seuraava Council Meeting Pide-
tiiiin aiemman piiiitciksen mukaisesti

Italian Stresassa 5-6. 10.2000. Ensi

vuoden keviiiin Council Meeting pliii-

tettiin antaa Espanjan j iisenyhdistyk-

sen jiirjestettiiviiksi. Kokous pidetiiiin

Barcelonassa toukokuussa. Syksyn

2001 Council Meeting pidetii2inkin

sitten pitkiistii aikaa Helsingissii, jol-

loin se hienolla tavalla tiiydentiiii yh-

distyksemme 40-vuotisjuhlia. Ehdo-

tuksemme sai liimpimiin vastaanoton
ja piiiitds syntyi yksimielisesti.

Muut esityslistan kohdat liittyiviit

liihinnii FECMA:n hallintoon tai ai-

emmissa kokouksissa kasiteltyihin

asioihin. Kokous hyviiksyi vuoden

1999 tilinpiiiittjksen sekii vuoden

2000 budjetin pienin muutoksin: tu-

levan uudelleenorganisoinnin vuok-

si FECMA:n www-sivujen toteutus-

ta lykZittiin myohempiiiin ajankoh-

taan. Oswald Royaards (Alankomaat'

pj), Jim Logue (Irlanti, vPj) ja Ric-

cardo Mazzone (Italia, vpj) j atkavat

FECMA:n puheenjohtajistossa, ja

taloudenhoitajaksi valittiin David

Ancliffe (Iso-Britannia). Todettiin

myds, ettl ponnistelut Saksan sisar-

j iirjestdn perustamiseksi j atkuvat uu-

den vetiij?in voimin.
Kokouksen j iilkeen ohj elma j atkui

Institute of Credit Managementin

Lontoon j iisenyhdistyksen 25 -vuotis-

juhlan merkeissb. Juhlapaikkana oli

The Museum of London, maailman

suurin kaupunkihistorian museo, jon-

ka upeisiin kokoelmiin voi tutustua

myos internetissii (www.museum-

london.org.uk). Ilta kului leppoisasti

hyviin ruuan, juoman, juhlapuheiden

j a keskusteluiden merkeissii.

Seuraavana piiiviinii ohjelma jatkui

Institute of Credit Managementin

siihkijistii luottokauppaa kiisitteleviil-

lii konferenssilla. Vaiitettavasti piiivii

katkesi kesken lentoj iirjestelyjen

vuoksi, koska alustukset olivat erit-

tiiin mielenkiintoisia j a aj ankohtaisia

(konferenssin ohjelma loytyy ICM:n

kotisivui l ta osoit teesta

www.icm. org.uk/sNAlN.html). Lu-

entojen v?ilillZi oli mahdollisuus tutus-

tua viereiseen messuosastoon. jossa

luottoalan niiytteilleasettaj at esitteli-

viit tuotteitaan ja palveluitaan.

Kokonaisuutena matka oli onnis-

tunutja antoisa. Ainoa ikiiviipuoli oli

punnan kurssi, mikii rajoitti shoppai-

luintoa huomattavasti. Lontoo on kui-

tenkin aina Lontoo ja kotiin palates-

sa tunnelma oli sama kuin aina en-

nenkin; viel?ikin jiii paljon nlikemiit-

ffi.

Luottolinkki 312000



Lehden viime numerossa kerrottiin

ulosottoperusteen vanhentumisen val-

misteluista. Oikeusministeridssii kirj oi-

tettu laaja, noin 200 pykaliiA kasifiavA

ehdotus sisiiltliii mm. ulosottoperusteen

tiiytiintcionpanokelpoisuutta sekii yleis-

td ulosottomenettelyii koskevat sddn-

ncikset. Keskeisenti tavoitteena on lie-

ventdd pitkikestoisen ulosoton haitto-

ja. sekli kehittaa ulosoton varsin puut-

teellisia ja vanhentuneita menettely-

siiiinnciksiii.
Lausuntojen miilirl iaika on

29.9.2000,ja hallituksen esitys edus-

kunnalle annetaan vuoden 2001 alku-

puolella. Uudistuksen voimaantulo siir-

tyy vuoden 2003 maaliskuun alkuun'
jolloin ulosoton uusi tietojiirjestelmd

otetaan ktiyttdijn. Luottomiehet - Kre-

ditmdnnen ry tulee myos ottamaan eh-

dotukseen kantaa ja palaamme siihen

vield numerossa 4/2000. Seuraavassa

kuitenkin hankkeen PZiiikohtia:

Ulosoton kesto ruioitetaan
15 - 25 vuoteen
Ulosottoperusteen kelpoisuus lakkaisi

ehdotuksen mukaan tietyn m?iZiriiajan

kuluttua. jonka jii lkeen ulosottoon ei

eniili voitaisi ryhtyii. Saatavaa ei myos-

kiiiin voitaisi periii konkurssissa.
Jos velkaa peritliiin kuluttajalta tai

takaajalta, olisi maksutuomio ffiytan-

toonpanokelpoinen 1 5 vuotta. Tahalli-

sella rikoksella aiheutettua vahinkoa

koskeva korvaus olisi ulosmitattavissa

25 vuotta. Muissa tapauksissa tuomio

olisi ulosottokelpoinen 20 vuoden ajan'

Vanhentuminen koskisi siis yksityisoi-

keudellisia saatavia eli ns. UP-asioita'

Verot ja julkiset maksut vanhentuvat jo

nykyisin viidesszi vuodessa, eikd ehdo-

tus koske mYciskiilin sakkoja.
Miiiiriiaikoja on tarkoitus soveltaa

taannehtivasti siten, ett?i 1.3.2003 miiii-

rdajasta on voinutkulua enintiiiin kym-

menen vuotta.
Hallitusohjelmassa on asetettu ta-

voite kaventaa ulosoton j a yksityishen-
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u losottolai n kokonaisuud istuksen
toinen vaihe lausunnolle

kilon velkajiirjestelyn eroja. Uudistuk-

sella pyritiiiin esttimtidn elinikiiinen tai

kohtuuttoman pitklikestoinen ulosotto-

menettely. Ministerion mielestti osa

velallisista on syrj iiytynyt tydeliim2istii

elinikiiisen ulosottouhan vuoksi ja siir-

tynyt harmaan talouden piiriin. Minis-

tericin mukaan yli kymmenen vuotta

vanhoista perittiivistli ei ulosoton kautta

velkojillekaan keny juuri mitaan, mika

ei kylliikiiiin pidii alkuunkaan paik-

kaansa.
Ehdotuksessa korostetaan farisealar-

sesti, ettei ulosottoperusteen mdtirdai-

kaisuus vaikuttaisi v?ilittcimiisti itse

perittl iviinA olevan velan vanhentumi-

seen. Oikeusministericin asettama van-

hentumistoimikunta kuitenkin pohtii

toisaalla itse saatavan voimassaoloai-

kaaja sen velvollisuus on sovittaa yh-

teen nyt esillli oleva ulosottolain muu-

tos yksityisoikeudellisten vanhentu-

missddnnosten kanssa.

Ulosoton
m e n ette lYsiiii ntiii ii
uudistetaan
Perusoikeussddnncisten mukaisesti ta-

voitteena on kehittlili menettelytapoja

niin, ettii asianosaisten oikeusturva ja

oikeudenmukaisuuden vaatimus ote-

taan entistzi paremmin huomioon' La-

kiin otettaisiin mycis asianmukaista ja

puolueetonta ulosottomenettelyii kos-

keva yleisslidnnds.
Ehdotuksen mukaan velkoja voisi

jattaA ulosottohakemuksensa siihkcii-

sesti suoraan ulosoton tietojiirjestel-

miiiin tai mille tahansa ulosottoviran-

omaiselle. Hakemus olrjattaisiin viran

puolesta siihen ulosottopiiriin, jossa

asia kuuluu kAsirclla. Samaa velallista

koskevat ulosottoasiat koottaisiin yh-

delle ulosottomiehelle, jolla olisi toi-

mivalta koko maassa' Asiakohtaisesta

ulosottomenettelystA siirryttliisiin ve-

lalliskohtaiseen.
Velallinen saisi ilmoituksen ulosot-

toasian vireilletulosta ja vastaavasta

ulosottomiehestii. Samalla annettaisiin

kuten nykyisinkin maksukehotus ja

mahdollinen kutsu toimitukseen'
Velkoja saisi saatavansa ns' passii-

viasioiden rekisteriin ellei ulosotto ole

tuottanut tulosta. Rekisterciinti kest2ii-

si vuoden; jos velalliselle kuuluvaa

omaisuutta tavataan sinii aikana vaik-

kapa toisen ulosottoasian yhteydessii'

toimitettaisiin ulosmittaus myds pas-

siiviasiasta. Velkoja voisi myos tyytya

suppeaan ulosottoon, joka koskisi ai-

noastaan veronpalautusta tai vastaavaa

rekistereisszi niikyviiii saatavaa tai tu-

Ioa.
Tietojen antaminen ulosottoasiois-

ta uudistuisi. Tietojiirjestelmiistii voi-

taisiin tulostaa todistuksia, joista ilme-

nisi keskeisiZi julkisia tietoja henkilon

ulosottoasioista.

Haatata koskevat
menettelYohieet
Ehdotuksen mukaan hAadettavAile an-

netiaisiin muuttokehotus ja ilmoitettai-

siin muuttopiiivii, jota voitaisiin erityi-

sen painavasta syysta siirtiiii myohem-

miiksi.
Hii2idetylle kuuluva myyntiarvoinen

omaisuus otettaisiin talteen, josta hlii-

detty voisi sen ennen myyntia noutaa,
jollei sitii ole ulosmitattu. Omaisuuden

varastointi ja myynti tulee jiirjestiiii

niin, ettei hiiiidcistii aiheudu tarpeeton-

ta vahinkoa hiiiidettiiviille tai ulkopuo-

liselle.
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Kuluttaia'asiamiehen
uudet Perintflohieet
Kuluttaja-asiamies on 29.6.2000 antanut

hyviizi perint dtapaa kuluttajaperinndssai

koskevat ohjeet, joissa hiin maarittelee

liihtbkohtansa kuluttajaperinntin valvon-

nassa. Tavoitteena on myiis antaa elin-

keinonharjoittajille j a julkisyhteistiille

konkreetti sia toi mintaneuvoj a'

Ohjeen lopussa todetaan, ettzi velko-

jaa tai toimeksisaajaa. joka menettelee

hyviin perint[tavan vastaisesti, voidaan

kieltaa jatkamasta tdllaista menettelya ja

tehostaa kieltoa uhkasakolla'

Nyt annetutuudet ohjeet ovat huomat-

tavasti laajemmat ja yksityiskohtaisem-

mat kuin ne Hyvtiii perinttitapaa koske-

vat saiinnbt, jotka laadittiin vuonna 1992

yhteistydssii Suomen Perimistoimistojen

Liitto ry:n, kuluttaja-asiamiehen ja oi-

keusministerion kanssa. Kuluttaj a-asia-

mies on monissa kohdissa rajoittamassa

velkojaosapuolen toimia ankarammin

kuin vanhassa ohjeessa. Uuden ohjeis-

ton laadinta kiiynnistettiin elokuussa

1999 ja tyOn kesttiessti luonnosteksteistii

ovat antaneet lausuntonsa keskeiset elin-

keinoeltimtin jiirjestdt ja myos Luotto-

miehet-KreditmAnnen rY.

Lausunnoissa on painotettu sita, ettii

perintiiohjeiden tarkistaminen tulisi ta-

pahtua yhtei styossa luotonantaj ien kans-

sa. mikiili muutoksiin yleensii on aihetta

nriinkin tuoreen lainsti[ddnnon yhteydes-

sii. Joitakin muutoksia luonnokseen on

lausuntojen johdosta tehty. mutta useim-

mat kiistanalaiset kohdat ovat sdilyneet

luonnoksen mukaisina.

Perintd ei ole
markkinointia
Uudet ohjeet sisiilt?iviit kaikessa seikka-

perriisyydessiilin paljon asiallista ja hy-

viiksyttdvii[ lainselvitystii. Lukija ei to-

sin voi viilttya siltii k[sitykselta, efia oh-

jeita laadittaessa ei ole riittiivtin selvtisti

mielletty perinniin liihtiikohtatilannet'
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taj a-asiamiehen toiminnan painopiste on

ollut markkinoinnin valvonnassa' Perin-

ndssii ei kuluttajalle yritetli myydti mi-

tii[n. vaan tarkoituksena on saada velko-

jalle kuuluva suoritus lain mukaisine

korkoineen j a kuluineen.

Uusista ohjeista saa sen kdsityksen'

etta kaikki maksunsa laiminlydneet ovat

ylivelkaisia tai ainakin maksuvaikeuksis-

sa. Valtaosa j iirjestAytyneitten perintliyh-

titiitten noin kahdesta miljoonasta vuo-

tuisesta perimistoimeksiannosta koskee

kuitenkin tavallisten ihmisten tavallisia

maksuja, joitten laiminlydntiin ldytyy

moninainen kirjo inhimillisiii syitii' Pa-

koilevia ja maksuhaluttomia on oman

kiisitykseni mukaan ainakin saman ver-

ran kuin maksukYvYttdmiti'

JulkisYhteisiiien Perinta
Julkisyhteis6jen erityisroolia koskevas-

sa kappaleessa innostutaan yhteiskunta-

poliittisiin kannanottoihin, joiden sisiil-

iyt6minen kuluttajaoikeudelliseen oh-

jeistukseen ihmetYttiib.

Pitkitetiiiinko perintlfi kohtuuttomas-

ti, jos saatava siirretdzin kunnan oman

perinniin jiilkeen toimeksisaajalle ja vie-

lii sen jiilkeen ulosottoon? Kokemuksen

mukaan ntiin ei tapahdu, koska ulosot-

toa harvoin tarvitaan perimistoimiston

perinniin jiilkeen. Ohjeissa myds unoh-

detaan. e(tt i jalkuva ulosotto on yleensd

kall i impaa kuin perimistoimiston perin-

tii, sillii taulukkomaksut peritaiin jokai-

sen ti l i tyksen yhteydessii jokaisesta ulos-

ottoasiasta (esim. veron maksuerlit) erik-

seen.
Kuinka vaikkapa Helsingin vuokra-

valvoja tai kirjastovirkailija taikka pysii-

kdinninvalvoja voisi oman sektorinsa

massaperinttiii koneellisesti hoitaessaan

selvittrid, milloin velallisen tulot on ulos-

mitattu ja vielil vtihemmdn paljonko niis-

tii kulloinkin suojaosuuksiin verrattuna

kertyy?
Perinnhn kohdistaminen alaikiiisiin

kunnallisten palvelujen kayttajanA on

kuluttaj a-asiamiehen mielestii esteff ava'

Mielestiini yhteiskunnallinen oikeuden-

mukaisuus vaatii silloin, ettii palvelut on

annettava maksutta kaikille alaikiiisille,

mik?i voi aiheuttaa melkoisia paineita

kunnallista verodYriii kohtaan'

Velkoian kuluvastuu
Kuluttaja-asiamies arvostelee ohjeitten

saatekirjeesszi sitd, efiA perimistoimisto

jattaA velottamatta palveluistaan velko-

jaa, jollei velalliselta saada perittyii saa-

tavaa (no cure, no fee -periaate)' Hiin

arvelee, ettri perimistoimisto pyrkii mak-

sattamaan tulonmenetyksen muilla velal-

lisilla. Thmii johtaa siihen, ettii velalli-

silta vaaditaan yleisesti korkeampia pe-

rintlikuluja, jotka eivlit ole todelliseen

to imeksiannon hoi tamisen vaat imaan

tybmaara?in suhteutettuja.

Kuluttaja-asiamies on tdssd ldhestynyt

yhti i luottoyhteiskunnan peruskysymys-

t6, mutta ajatus on jiiiinyt kesken' Kun

joku ei maksa verojaan tai k2iyttiimiliiin

kunnallisia palveluja' on muilta perittti-

vri enemmdn kuin heid[n osuutensa muu-

ten olisi. Luottotappiot katetaan mak-

savien asiakkaiden pussista' Tiitii lain-

siiiitiii[ iuuri ei hyviiksynyt saatavien

perinfiiti koskevaa lakia kiisitellessdtin,

koska lain 10 $:ssli on selkeei oikeusoh-

je, jonka mukaan velallisen on korvatta-

va perinnistd velkoiaosapuolelle ai-

heutuvat kulut - ei maksavien asiak-

kaiden.



Noudatetaanko uutta vai
vanhaa ohietta?
Kumpaa sitten tulee noudattaa, uusra

kuluttaja-asiamiehen antamia ohjeita vai

hrinen hyvziksymzidnsri vuodelta 1 992

olevaa ohjetta? Luottokelpoisuuden mer-

kitys ihmisten jokapiiiviiisessd eliimrissii

ja ammattiperinntin kriytto ovat kasvaneet

s i t t en  ede l l i s t en  oh je iden  l aa t im isen '

Perinttilakia koskeva hallituksen esitys-

kin on vuodelta 1996. Tiistii syyst[ ku-

luttaja-asiamiehen mielestd htinen laati-

mansa ajanmukaiset ohjeet ovat talpeen
- maailma on muuttunut'

Hyv?in tavan vastaisuus ja sopimatto-

muus ovat joustavia kiisitteitii' Yhteis-

kunnassa vallitsevien arvostusten muut-

tuminen voidaan ottaa huomioon sovel-

tamiskdytdnncissti ilman, ettii perusstiefn-

tely;i tarvitsee muuttaa.

Kuluttaj a-asiamiehen ratkaisuktiyttin-

tdd tai kuluttajavalituslautakunnan suo-

situksia ei sintinsti voida pitiiii oikean

soveltamisktiyttinnon osviittana ainakaan

silloin, jos niissii poiketaan perintdlain

esitriissii tai oikeuskiiyttinnossd omaksu-

kdytetdin tulkinta-apuna h)'r'dn pe-

rintdtavan tdsmentimisessd vuonna

1992 laadittuia ohjeita. Eduskunnan la-

kivaliokunta t oteaa 12.2.1999 mietinnds-

sliiin (La VM 30 / 1998 vp s. 3), ettd la-

kiehdotuksen perustelut siit5. miti on

pidettdvd hyvdni perintitapana. ovat

hyvdt ia asianmukaiset. Naitii ohjeita

ainakin j iirjestiiytynyt ammattiperinth on

noudattanut niiden laatimisesta ldhti-

en johdonmukaisesti. Kun eduskunta

on vain noin vuosi sitten nimenomaises-

ti hyviiksynyt vanhat ohjeet, on mieles-

tiini selvhti, ettti uudet ohieet eivit vel-

voita niilti osin kuin ne poikkeavat

joko lain siiiinniiksistii yleensii tai pe-

rintdlain esitiiistl. Tiillaiset poikkeamat

osoitetaan perustellen ohjeen asianomai-

sen tekstikohdan YhteY-dessii.

Keskeisid
kiistalgsYmYksid:
- Vaikka laki ei vaadi velkojaa liihetta-

mtiiin velalliselle yhthiin kirjallista

maksumuistutusta, kuluttaj a-asiamies

edellyttliii vlihintiiiin kahta.
- Muistutuskirjeen liihettiimisen ja erii-

piiiviin viilillii pitiiii uuden ohjeen mu-

kaan olla aikaa viihinttitin kolme viik-

koa.  kun hal l i tuksen esi t \ksen nru-

kaan kl mmenen pdivdn aika maksun

suor i t lamisLa ja huomautusten e\ i t ta-

mista varten on ri ittdvd.
- Uusi ohje kieltiiii perimzisti alaikiii-

seltd, vaikka laissa ei ttillaista kieltoa

ole eikei mycisktitin oikeuskiiydntd sel-

laista tunne.
- Esitiiis sli pidetiiiin puhelinperintdri so-

pimattomana hdiritsevtinti aj ankohta-

na, kuten juhlapyhiinii, myohhiin illal-

la tai kohtuuttoman varhain aamulla'

Kuluttaj a-asiamies kieltiiisi perinndn

my<is lauantaisin ja sunnuntaisin' ylei-

senii loma-aikana ja esim. p?iiisiiiisai-

kaan.
- Hallituksen esityksen mukaan velko-

jalla tai toimeksisaajalla ei ole vel-

vollisuutta selvitttiA velalliselle mak-

sun laiminlydnnin seuraamuksia taik-

ka muita velallisen oikeusasemaan

yleisesti vaikuttavia seikkoja' Jos

maksun laiminlydnnin seurauksiin

viitataan, se tulee tapahtua asiallises-

ti ja totuudenmukaisesti. Maksuvaa-

timuksessa ei siis esitbiden mukaan

tarvitse selvittdti velallisen muutok-

senhaku- tai kanteluteifi muutoin kuin

veronulosottoasiaa peritttiesszi.
tuista kannoista.

Saatavien Perinthti koskevan

rusteluissa (HE 199 I 1996 vP
lain pe-

s .  11  ss . )

Luottotutkinto
Kenelle torkoitettu
Tutkinto soveltuu ammattikoulu-
tukseksi luotonvalvontaa ia peintiti
hoitaville ia tillaisiin tehtdviin ai-

koville. Koulutus on tarkoitettu
kaikille, jotka tarvitsevat tyossdin
luottoalan tietoja.

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

Hqkeutuminen
Hakuaika piltq1' li. 10'
Opiskelu alkaa marraskuussa'

Luottomiehet ry: n j a Markkinointi-instituutin kehittlmi

luottoalan koulutusohi elma

IOHDANTOPATvAT 2 Pv

1. koulutusiakso
ohiattua etiisoPiskelua 6 kk
. kirianpito
. vrirvksen luottotoiminta ja

iuoitopolitiikka
. vritvk5en luottokelPoisuus
. luotlokaupan oikeudellinen

sddntely
. l'uorovaikutus ja viestintl

SEMINAARIPATVAT 3 pv

2. koulutusiakso
ohiattua etiisoPiskelua 6 kk
. vakuudet
. kotimaan ja ulkomaan maksu-

liikenne
. perintimenetelmet ja

tdltdntoonPano
. rahoitusmuodot

SEMINAARIPAIVAT 3 PV

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

TIL/AA ESITE
(oe) 24r 0277

tai faksilla (O9) 241 4794, myos
iltaisin. Lisetietoia luottotutkin-
nosta, 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
(roim.huom: Timo Mden kommentit ia tulkintasuositukset ohieista on siioitettu ohieen tekstin sisddn laatikoihin)

Perinnzilld tarkoitetaan kaikkia toimia,

joiden tarkoituksena on saada velallinen

vapaaehtoisesti maksamaan erdiintynyt

velkojan saatava. Saatavaa voi perid al-

kuperiiinen velkoja tai toimeksisaaja'

esimerkiksi Perinttitoimisto.
Kuluttaja-asiamies on laatinut ntimii

hyvtizi perintiitapaa kuluttajaperinnrissti

koskevat periaatteet. Laissaja sen esitciis-

sli miiiiritelliiiin hyvii perintiitapa suhteel-

lisen viilj iisti. Hyvii perintlitapa ttismen-

tyy ja kehittyy toiminta- ja perintiitapo-

jen muuttuessa.
Hyvii perintlitapa on erilainen kulut-

tajiin j a elinkeinonharjoittajiin kohdistu-

vassa perinnlissti. Ndisszi suuntaviivois-

sa on miieiritelty kuluttaja-asiamiehen

liihtdkohdat kuluttajasaatavia koskevan

hyviin perintdtavan valvonnassa' Tavoit-

teena on ollut myos antaa elinkeinonhar-

joittaj alle j a julkisyhtei soille konkreetti-

sia toimintatapaneuvoja ongelmien en-

naltaehkdisemiseksi. Viime kiidessii lain

soveltamisesta ja hyvtin perintzitavan si-

s [lldstii kuluttaj aperinniis s I paattaa

markkinatuomioistuin.
Suuntaviivojen keskeiset periaatteet

pohjautuvat perinniin asiallisuudelle ja

liipiniikyvyydelle, kuluttajan ja elinkei-

nonharjoittajan aseman tasapainottami-

selle ja kohtuullisille seuraamuksille'

Kuluttaiasaatavat
mddriteltY laissa
erikseen
Kuluttaja-asiamies valvoo perin&itoimia

perinthlain nojalla, kun on kyse kulut-

tajasaatavasta.

Kuluttaj asaatavia ovat
- perinteiset kuluttaja - elinkeinonharjoit-

taja-suhteesta syntyneet saatavat
- julkisoikeudellisen oikeushenkilon saa-

tavat, samoin kuin julkisten tehteivien hoi-

tamiseen liiffyvait saatavat, silloin kun ve-

lallinen on yksityishenkild eli kuluttaja'

Kututtajasaatava on elinkeinonharjoinajan

t2

saatava, joka perustuu kulutushyddykkeen

luovuttamiseen tai luottosopimukseen'
y' Elinkeinonharjoittajalla, kulutushyd-

dykkeellii ja kuluttajalla tarkoitetaan

samaa kuin kuluttajansuojalaissa: Ku-

lutushyddyke on tavara, palvelu tai

muu hyodyke tai etu, joita tarjotaan

luonnollisille henkiloille tai joita nzimti

olennaisessa miitirin hankkivat yksi-

tyistti talouttaan varten. Kuluttaja on

henkilo, j oka hankkii kulutushyddyk-

keen peidasiassa muuhun tarkoituk-

seen kuin elinkeinotoimintaansa var-

ten. Elinkeinonharjoittaja on luonnol-

linen henkild tai yksityinen tai julki-

nen oikeushenkilo, joka tuloa tai muu-

ta taloudellista hyotyzi saadakseen am-

mattimaisesti pitzit i kaupan. myy tai

muuten tarjoaa kulutushyddykkeitii

vastiketta vastaan hankittaviksi'

Selkeitii kuluttajasaatavia ovat sopi-

mukseen, sitoumukseen tai muuhun yk-

sityisoikeudelliseen velvoitteeseen pe-

rustuvat saatavat: muun muassa yrityk-

sen kuluttajalta perimiit laskut'

y' Esimerkiksi lehden tilauslaskut' pu-

helinlaskut, tavaran osamaksulaskut'

luottokortti laskut' vakuutusmaksut'

pankkilainat ja vahingonkorvausvas-

tuut ovat kuluttajasaatavia' Jos kulut-

tajasaatavasta on vastuussa muukin

kuin sopimuksen tehnyt kuluttaja, on

kysymyksessd kuluttajasaatava, jos

maksuvelvollinen on kuluttajan ase-

massa. Esimerkiksi maksu, jota vaa-

ditaan takaaj ana olevalta yksityishen-

kiltilta, on kuluttaj as aatav a'

Kuluttajasaatavia ovat myos julkis-

oikeudellisen oikeushenkiltin saatava tai

julkisen tehttivi'tn hoitamiseen liittyvii saa-

tava silloin, kun sitaperitdan yksityishen-

kiloltii eli kuluttajavelalliselta'

y' Julkisoikeudellisia oikeushenkilditii

ovat muun muassa valtio, kunnat ja

seurakunnat, julkisoikeudelliset yh-

distykset kuten Raha-automaattiyh-

distys, siihtibt ja rahastot sekzi itseneii-

set valtion laitokset kuten KELA'

Perintdlain sddnniiksistdi
ei saa Poiketa velallisen
vahingoksi
Velallista ei voi asettaa lain stieinnoksiii

huonompaan asemaan - ei edes h?inen

suostumuksellaan. Velallinen ei ntiin oI-

len ole sidottu sopimusehtoon' joka ra-

joittaa heinen perintdlaista tulevia oikeuk-

siaan. Sen sijaan velallinen voidaan aset-

taa laissa saAdeffya parempaan asemaan'

On muistettava, ettti perintiilakia ei

sovelleta, jos muussa laissa siitidet;iiin

toisin. Esimerkiksi verojen ja sakkojen

perimisestri on omia sdiinnciksiii' Tdmtin

lisdksi on muistettava' ettzi esimerkiksi

kulutusluottosiiiinnoksis s ti, siihko- j a te-

lemarkkinasdiinnoksissti on omat stidn-

nokset siita, mita seurauksia ja myds

missd aikataulussa kuluttajavelalliseen

voidaan kohdistaa' jos saatava maksetaan

myohiiss?i tai sita ei makseta lainkaan'

/  S i in i i  va iheessa kun saatava on

ulosotossa joko oikeuskdsittelyn jhl-

keen tai suoraan ulosottokelpoisena

saatavana, kuluttaja-asiamies ei ole

to imival ta inen puut tumaan asiaan'

Kiiytiinn0ssii ulosotossa on kuitenkin

noudatettava vastaavia vaatimuksia

kuin mitii hyviille perintdtavalle ase-

tetaan, koska niiden voidaan katsoa

sisiiltYviin virkavastuuseen'

Kulutta.i a-a s iami e s i a eduskunnan I a-

kivaliokunta &aVM 30/l998vP s' 6)

katsovat, ettti ulosotossa on nouda-

tettava v astqavia v aatimuksia kuin

hyvi i l le  pe r in t i i taval  le  aset  etaan'

(Jlosotto kuitenkin toimii asia - eive-

lalli skohtai s e s ti, v elalli s elle lcihe t e -

ttiiin vain yl<si maksukehotus, jossa

o n v iiko n maks uaika ine.
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Velkojan maksu-
muistutusten sisdltii ia
mddrd
Velkojan maksumuistutusten pifiii olla
yksiloityjii ja maksuohjeiden selkerit.
Velkojan on itse veihintddn kaksi kertaa
muistutettava velallista erddntyneestti
maksusta ja kehotettava tritii maksamaan
saatava mziziriiajassa. Yleens;i vasta sen
jl i lkeen, kun velall iselle on ldhetetty
kaksi muistutusta ja tiillii on ollut riittii-
v;i aika velan maksamiseen, velalliseen
voidaan kohdistaa ankarampia seuraa-
muksia: esimerkiksi siirttiti saatava toi-
meksisaajan perittrivaksi, keskeyttiiri
palvelu. erririnnyttzizi luotto tai saattaa
asia oikeuteen.

Laki ei vaadi velkojaa lcihettcimcicin
yh taan  mu is tu tus ta  ve la l l i s  e l l e

ercicintyne e stci maksusta. Vuo den
1992 ohjeen mukaan ammattiperin-

tri s aa v os taano tt aa t o ime ks iannon,
josta velkoja itse on lcihettrinyt yh-

den 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 cimine n v o idaan ke s key tt tici,

e rciiinny t triii luo tt o j n e.

Kahdella maksumui stutuksella varmis-
tetaan, ettei velallisella on ollut riiftA-
vristi aikaa velan hoitamiseen tai mak-
sujiirjestelyihin ryhtymiseen. Nriin taa-
taan myds, ettd perintrikustannukset ei-
v;it kasva liian nopeasti kohtuuttomik-
si.

y' Maksumuistutus on tehtiivii kirjallises-
ti tai muuten todistettavalla tavalla:
velkojan piti ia ristir i i tati lanteessa
niiyttiili, ettli velallista on kahdesti ke-
hotettu maksamaan velkaansa.

Velko i an tule e s aattaa t o denncikdi s ek-
si. ettti t,elallista on kerran kirjallisesti
r t t tr i s I ut e lttt e rcicinQne e stti maksusta.
,vrt. KorkoL 6 $:n perustelut)

\ I.rr. -. ::1.. :.Iutltk:i :sa On annettaVa Velal-
I i.c, - c :r : : l  -,-, -:t t i  r '  Jttt. \ laksumuistutuk-
Sis\a r)n ,, i i .r ' ,.r .r in.ikin sc-uraa\rat asiat:
Velko1an n inr i  . i . ,  r  h tcr . t iedot .  saatavan
peruste. laskun r'r ittr ' lr :ckri laskun ko-
konaissumma. nrrk\u(r\r)ite ja aikatau-
lu sekei t ieto siit i i . kcncllc nahdoll iset
huomautukset saata\ asta ja perintaku-
lu isra p i t? i i i  es i t ta i i  ja  mi : . r i  e ju. :a.
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Hyv citin p erintiitap aan kuuluu, ettci
maksuvaatimus on s el<ci p e rust e eltaan
ett(i m(idriltdrin yksildiQ ja ettci mak-
suohjeet ovat selkerit (HE 199/l996vp
s. 12). Myds laskun kokonaissummn
tuli si muis tutuks e s ta ilme tci.

r/ V?ihimmiiistietoj en esittzimiselld var-
mistetaan, ettii velallinen saa riittzi-
vristi tietoja saatavan oikeellisuuden
selvittzimiseksi ja oman oikeusase-
mansa arvioimiseksi

Velallisella on aina oltava todellinen
mahdollisuus reagoida perintddn. Tzimii
tarkoittaa sita. etta velalliselle on varat-
tava maksamiseen tai huomautusten esit-
trimiseen aikaa viihintriiin 14 pZiiviiii las-
kettuna siitri, kun velallisen voidaan olet-
taa vastaanottaneen maksumuistutuksen.

Ve lalli s elle on v arattav a kohtuullinen
vcihintcicin kymmenen piiivcin aika
maksun suorittamista tai huomautus -

ten esittcimist(i varten ( HE 199/1996
vp s. 12).

y' Todell inen reagointimahdoll isuus
merkitsee myos sitri, ettli perintri esi-
merkiksi yleisimm;in lomakuukauden
aikana ei yleensii kiiy.

Ostoksia voi tehdci ja velkaa ottaa
myds lomalla, nciin ollen perintci tciy-

Qy olla mahdollista loman aikana.
Mikii on yleisin lomakuukausi?

Velkojan pitiid kertoa viimeistliiin j iilkim-
mriisesszi maksumuistutuksessa maksun
mahdollisen laiminlydnnin seurauksista.

Velkoj alla tai p e rintcitoimeksiannon
saajalla ei ole velvollisuutta selvit-
triti v elalli s elle maksun laiminly dnnin
s euraamuksia taikka muita v elallis en
oikeusas emaan y leis e sti vaikuttavia
seikkoja (HE 199/1996 vp s. 12).
Mainittako on, ettii hyv ci as ianaj ota-
p a nimenomaan kieltriri neuvomasta
vastapuolta.

/ Pelkkii lista kaikista mahdollisista
seurauksista ei riitii. Muistutuksessa
piUA kertoa siitii tietystii seuraukses-
ta, johon todenndkciisesti tullaan ky-
seessd olevassa tapauksessa turvautu-
maan.

y' Velallisen pitria aina saada oikeaa ja

luotettar aa tietoa r rir ristr ksen reura-

uksis ta.  Jos re lko la s i inCa sru lur  un pc-

rintritin, ei toimenpidetta voida kutsua
ulosotoksi tai jos tililuotto erAannyte-
tiiiin, ei pidii uhkailla perintiitoimistol-
la. Tltrke2iii on, effa velalliselle anne-
taan myos totuudenmukaiset tiedot sii-
tii, missii vaiheessa maksuhriiribtieto
merkitriiin luottotietoreki steriin.

Jos velallinen on esittrinyt huomautuksia
saatavasta tai ilmoittanut sosiaalisesta suo-
ritusesteestd, ei ole syytti j atkaa perintiiii
turhaan ja niiin Usata perintiikustannuk-

sia, ennen kuin tilanne on selvitetty.

y' Yleinen, tdsmentzimzitcin reklamointi ei
sellaisenaan voi pysiiyttiiii perintiiti eikii
myoskriiin pelkkii vdite sosiaalisesta
suoritusesteestii. Jos velallinen ei tris-
mennyspyynndstii huolimatta anna tar-
vittavia lisritietoja, perintriri voidaan jat-

kaa. Velallinen on kuitenkin pidettiivli

ajan tasalla velkojan toimenpiteista.

Perinn5lld oltava oikeat
perusteet

Kun perintiitoimiin ryhdytiilin, velkojad
toimeksisaajan on varmistuttava, ettii pe-

rintiitoimille on olemassa peruste ja ettii
perinniissri ei velalliseen kohdisteta koh-
tuuttomia seuraamuksia. Velallinen vastaa
maksuviiviistyksestAAn, mutta seurausten
pitiili olla suhteessa viiviisfksen laatuun.
Velkoja/toimeksisaaja ei voi saada ylimiiri-
riiistii hyotyii velallisen viivdstyksest:i.

Kohtuullinen kate hyvriksytcicin am-
mattiperinniin toiminnassa; sitti ei
v oida pitciri ylimiicirdis enci hy dtynci
v e lallis en v iiv cis tyks e s t ci.

y' Jos saatava on vanhentunut, se on
perriton tai kohdistuu alaikriiseen, ei
velkoja eikii toimeksisaaja saa kihtert
sitri perimddn. Pelkkii maksukehotus
tai perintiikirje ei voi olla saamisen
perusteena: saamisen pitiili pohjautua
aiempaan velkasuhteeseen, velvoittee-
seen tai sopimukseen.

Vanhentunutta s aatavaa v oidaan
erciin edellytyksin kciytttiti kuittauk-
seen ja se voidaan perici pantista,
joten sen perintiici ei voida ehdotto-
masti kieltciii. Alaikciinen voi tietyin
edellytyksin tehdti v elkaa, nciin ollen
sitti v oidaan myd s htineltci perici (nriin
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my t) s kuluttaj av alitu sltk lausunno s'
saan Dnro 97/72/1050/16.6.1998 ja
Turun HO S9B/901 n:o 1036).

Perintdd ei voi
kohdistaa alaikdiseen

Alaikiiisen eli alle 1S-vuotiaan oikeus-

toimikelpoisuus on rajoitettu. Holhous-

toimesta annetun lain (443/99) mukaan

alaikiiinen voi tehda oikeustoimia, jotka

oval olosuhteisiin ndhden tavanomaisia
j a merkitykseltaan vahaisia.

y' Kuluttajavalituslautakunnan ratkaisu-

kiiytrinncin mukaan alaikiiiset voivat

tehdii tavanomaisia kliteiskauppoja,

mutta velkasopimusta ei alaikziisen

kanssa voi tehda. Elinkeinonharjoitta-
ja kantaa riskin alaikiiisen kanssa teh-

dyn sopimuksen piitemiitttimyydestli.

Koska alaikdinen ei voi velkaantua sopi-

muksen perusteella, alaiktiiseen ei voida

kohdistaa perintdtoimiakaan.

y' Edunvalvojan (aik. holhoojan) nimen-

omaisella suostumuksella alaiktiinen

voi tosin tehdd velkasopimuksia, mut-

ta silloinkaan perintiili ei pidii kohdis-

taa a la ik i i iseen,  vaan suostumuksen

antaneeseen edunvalvojaan. Perintuiti

ei voi kuitenkaan kohdistaa edunval-

vojaankaan, jos saatava on syntynyt

ilman edunvalvojan suostumusta.

Ks. edelki. Alaikciisen perintiiii ei ole

laissa kiellerty.

Velallisen oltava selvilld
siita, kuka Perii ia mistd
vaiheesta on kYsYmYs

Velalliselle on aina perinntissii selvitet-

trivri, onko kyse velkojan omasta vai toi-

meksiannon perusteella tapahtuvasta

perinniisth. Velallisen on myds saatava

tieto siiffi, missii vaiheessa perintii on.

y' Velalliselle on ilmoitettava, onko kyse

ensimmtiisestei maksumuistutuksesta
vai kirjallisesta, tuomioistuinkrisitte-

lyli edeltliviistti maksuvaatimuksesta.

M aks umui s tutuks en j iiri e s Q s nume -

roa ei Iarvilse ilmoittaa velalliselle.

Hyvriksyt trivcinci suosi tuksena voi'

daan pitrir), ettii ennen haasteen ot'

tamista v elallis elle ilmoitetaan tuo -

mi o i st u in kri s i t t e lyn al o i I t am i se sta.
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Hyviin perinttitavan vastaisena voidaan

pifiA sitA, ettri toimeksisaaja luovuttaa

ulkopuolisen kliytettiiviiksi nimell[tin tai

toiminimellzitin varustettuj a maksuvaati-

mus-, lasku- tai kirjelomakkeita tai muuta

perintriii varten laadittua materiaalia. Ve-

lalliselle ei saa syntyd harhaanjohtavaa

kuvaa siitii, kenen hoidettavana perintzi-

asia tosiasiassa on.

y' Jos esim. perimistoimiston hoidetta-

vaksi on annettu velkojan luotonhal-

linnan palvelut, on laskut tai saatavaa

koskevat maksumuistutukset laaditta-

va sellaisiksi, ettei velalliselle synny

epritietoisuutta sen suhteen, onko ky-

symyksesszi velkojan lasku, maksu-

muistutus vai perimistoimiston mak-

suvaatimus.

Perintdtin ei saa yhdisttili hyodykkeiden

myynninedisttimistti tai markkinointia.
y' Velalliselle ei saa perinndn yhteydes-

sri tarjota uutta hyodykettti ostettavaksi

tai uutta sitoumusta tehtiiviiksi vaihtoeh-

tona saatavan maksamiselle. Tiillaista

menettelyzi voidaan pitiiii velalliseen koh-

distettuna eptiasiallisena painostuskeino-

na.

killaista kieltoa perintrilaista tai sen

esitdisrri ei l6ydy.

Perinti ei saa aiheuttaa
velalliselle kohtuutonta
haittaa eika sisdltdd
asiatonta Painostusta tai
uhkailua
Velallisen perinttirin j ohtanut maksuviiviis-

tys ei saa aiheuttaa velalliselle kohtuutto-

man ankaria seurauksia. Perinntin on o1-

tava hienotunteista eikei maksuun saa pai-

nostaa keinoilla, jotka hankaloittavat koh-

tuuttomasti velallisen tilannetta tai jotka

ovat loukkaavia. Mittapuuna keinojen ar-

vioinnissa on pidettiivii yhteiskunnassam-

me yleisesti vall i tsevia arvoja.

Kansalaisten raha-asiat ovat yksityis-

asioita. Perintiilain mukaan perinntisszi ei

saa vaarantaa velallisen yksityisyyden

suojaa. Perintuitoiminnassa on siis aina

varmistuttava siitii, ettei perintti tule muun

henkilon kuin velallisen tietoon riippu-

matta siita, millii keinoin saatavaa peri-

triiin tai kuka sitii perii. Yksityiskohtiin on

trimiin vuoksi syytti kiinnittiiti huomiota.

Kulutt aj a - a s i ami e s kiinnin tiri huo -

miota tietosuojaan, Edellii hrin kui-

tenkin e dellyttciii, ettci alaikriis en v e I -

kaa peritcic)n edunv alv oi alta' E sint'

alaiktiis en b)tdn kiynti ltiiiktiris s ri v o i

olla hyvin intiimi asia, josta hiin. ei

halua huoltaiansa tietciviin. Polikli -

nikkamaksuakin tulee siis perici ve-

lal li selta, ei omaisi I t a.

y' Esimerkiksi se, ettii velallisen maksu-

hltiriostii ilmoitetaan tai edes uhataan

ilmoittaa ulkopuoliselle, esimerkiksi

velallisen tydnantajalle, omaisille tai

muille velallisen l?ihipiiriin kuuluvil-

le henkiloille, ei ole asiallista.

y' Perinntissti ei saa kiiyttliii kirjekuoria.
joihin on niikyvzlsti painettu kirjeen si-

szilttivein "perintiikirjeen". Selvriii on.

ettei kirjekuoresta itsesttizinkAiin tal

sen ikkunasta nrikyvistii tiedoista saa

kayda ihi, ettri ltihetys sisiilttiti perin-

tiikirj een. Yleenseikin perinniissii kiiy -

tetyn materiaalin tulee olla mahdolli-

simman huomiotahertittAmatdnta.

Jos perintriii on valttamatcintd tehda

muulla tavoin kuin kirjallisesti, on syytii

ottaa korostetusti huomioon velallisen

yksityisyyden suoja.

y' Jos perintiiktiynti velallisen kotona on

jostain syysta valttamtitontti, pitaA ot-

taa erityisesti huomioon stitinnokset

kotirauhan rikkomisesta j a yksityisyy-

den suojasta. Selvliii on, ettd edusta-
jan pitiiZi kiiytt?iytyll asiallisesti: velal-

lista tai esimerkiksi htinen perheenjei-

sentti kohtaan ei saa kiiyttliii uhkaavaa

kieltii tai muutenkaan kiiyttiiytyii uh-

kaavasti.

y' Puhelinperinnrisszi tai perinttiviestin lzi-

hetteimisesvi velallisen sdhkcipostiin tai

matkapuhelimeen pit[?i yksityisyyden

suoja mycis muistaa. Velkojalla tai toi-

meksisaajalla ei toistaiseksi ole mah-

dollisuutta varmistua siitii, etteivdt pe-

rintiiviesti?i piidse lukemaan muut kuin

velallinen itse, joten viestin jiittiimistii

srihkciisessti muodossa ei voida kiiyt-

tziii yleisenti peri ntrikei nona.

Kohtuutonta haittaa velalliselle voi syn-

tytt esimerkiksi perinndstii htiiritsevelnii

ajankohtana.

y' Trillainen ajankohta on esimerkiksi
juhlapyhiinil, myohiilin illalla tai koh-

tuuttoman varhain aamulla. Perinttiii

ei saa lainkaan tehdii sunnuntaisin ja
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lauantaisin eikii arkisinkaan kello
20.00-07.00 viilillii, juhlapyhinii tai
niiden alla, esim. piiiisiiiisaikaan.

Ta rpe e ttoma n ha i t an ai h e uttami sek-
si voidaan katsoa perintdkriynti tai
p u h e I i n pe r i ntci h ri i ri t s evrj n ri aj an koh -
tana, kuten juhlapyhcinci, mydhciiin
illalla tai kohtuuttoman varhain aa-
nulla (HE 199/1996 vp s. t2). Laki
tai sen esitydt eivcir siis kiellci puhe-
linp e rintcici lauantais in i a sunnuntai-
sin taikka juhlapyhrin alla. esim. pcici-
s icii s aikaan. Voihan p (iiv itt (iis o s tok-
siakin tehdci lauantaisin ja sunnun-
taisin, miksei silloin voisi maksamat-
tomia saatavia perici.

y' Kohtuuttoman haitan aiheuttamisena
velalliselle voidaan pitii?i mycis tilan_
netta, jossa yhteydenottoa velkojaan
tai toimeksisaajaan hankaloitetaan esi-
merkiksi hyvin lyhyillii ja rajoitetuil-
la asiakaspalveluajoilla tai siten, ettri
yhteydenotto on mahdollista vain esi-
merkiksi siihkcipostilla. yhteydenotos_

ta ei velalliselle saa myciskiiiin koitua
erityisiii maksuja.

Perintiki ei saa pitkittriri tarpeettomasti
niin, ettii velallinen saattaa jiiiidii eplitie-
toiseksi perinniin j atkumisesta. Thvoittee-
na tulee olla, ettii velkojan tai toimeksi_
saajan muu kuin oikeudellinen perintii
kestiiii kaikkineen eninteirin vuoden.

IJ losoton toteuttamisen tulisi tapah-
tua lain mukaan vuodessa hakemuk-
sen saapum isesta vi ranomaisel le.
U s ein pe rintci kuitenkin j atkuu vuo s ia-
kin. Sama koskee vapaaehtoista perin-
tdd: tavoite voi olla vuosi, mutta eh-
dotonta takarajaa ei voida asettaa.

Kuluttajasaatavan perimiseksi ei perin-
tdlain mukaan saa missririn tilanteessa
kiiyttii?i trattaa.

Toimeksisaaj an perintiitoiminnas sa
pitiiisi ensisijaisesti kiiyttiid samaa vies-
tintrivzilinettii kuin velkoja on kiiyttrinyt
asiakassuhteessaan. Jos velkoja esimer-
kiksi on alunperin laskuttanut asiakasta
postia kiiyttiien, pitiiii postia kziyttziri en-
sisijaisesti mycis perinnlissd.

/ Puhelinperinniin kiiyttlimistii ei kuiten-
kaan sinrins:i voida pitrizi sopimattoma-
na, kunhan yksityisyyden suojaa ei ri_
kota taikka ei aiheuteta kohtuutonta
haittaa tai kohtuuttomia kustannuksia.
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/ Perintlikiiyntejii velallisen kotona
on syyffi vliltriiii, koska tdllciin on
erityisen hankalaa huolehtia riit-
triviistzi yksityisyyden suoj asta.

y' Jos perint?ikirje liihetetiiiin siih-
kopostilla, on syytA yksityisyy-
den suojan ohella ottaa huomi-
oon myris se, ettd velallinen ei
vAlttAmatta aina lue s?ihkdposti-
aan - 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.

/ Siihkcjinen perintiikirje on saapu-
nut velalliselle vasta kun hdn on
noutanut sen srihkdpostilaatikos_
taan. Perintiikirjeen siihkcipostit-
se liihettiivii kantaa riskin viestin
saapumisesta perille velalliselle.

Toimeksisa4ja periiana
Ammattimaisella perintiitoimen harjoit-
tajalla on erityinen huolellisuusvelvoite.
Toimeksiantaja ei liiheskiiiin aina ole itse
selvillii lainsiiridiinncin sisiill6stii.
Kun perintiiii harjoitetaan ammattimai-
sesti, on luonnollista, ettii ammattilais-
toimeksisaajalle seuraukset laiminlycin-
neistrikin ovat ankarammat. Ammatti-
maisesti perintiitoimintaa harjoittava voi
joutua esim. vahingonkorvausvelvolli-
seksi virheellisestd menettelystii.

y' Kowattaviksi voivat tulla esimerkik-
si puutteellisen, epiiselvzin tai perus-
teettoman maksuvaatimuksen selvit-
tzimisestd velalliselle syntyviit kulut.

/ Toimeksisaaja voi myos joutua kor-
vaamaan velkomisoikeudenkiiyn-
nistii velalliselle aiheutuvat kustan-
nukset, jos se ei ole antanut velalli-
selle kirjallista maksuvaatimusta tai
vaatinut saatavasta maksua tuomio-
istuimessa ennen kuin maksuvaati-
mus on annettuja siinzimainitut saa_
tavan maksamista koskevat maifa-
ja huomautusajat ovat paAttyneet.

y' Velallisen ohella muukin, esimerkik-
si aiheettoman perinndn kohteeksi
joutunut henkil<i voi vaatia toimek-
sisaajalta korvausta.

Toimeksisaajan kaikissa yhteydenotois-
sa, vrilineestd riippumatta, pitiili ilmetii
selke:isti, mitzi saatavaa perintii koskee,
etta saatava on toimeksisaajalla perittii-
vrinii sekri toimeksisaajan toiminimi ja
yhteystiedot. Luvan rekisterdintinumero
on mycis syytii kertoa.

Toimeksisaajan toiminimi ei osaltaan
saa toimiapainostuskeinona. Nimi ei esi-
merkiksi saa sisdltrid uhkausta tai viestiii
epdasianmukaisista menettelytavoista.
Nimen rekisterciinnisfti huolimatta kulut-
taj a-asiamies voi puuttua toimeksisaaj an
nimen kiiyttdrin hyviin perintiitavan vas-
taisena.

Ammattimaisen perijlin on jo toimek-
siannosta sopiessaan varmistuttava niis-
tii keskeisistii toimeksiantoa koskevista
perusasioista, joiden selvittriminen voi
tapahtua kohtuullisen vaivattomasti.

y' Toimeksisaajan on syytii esimerkiksi
varmistaa velkojalta, ettzi velkoja itse
on muistuttanut velallista kahdesti
velan ereli intymisestei.

Vuoden 1992 perintciohjeen mukaan
p erintiitoimeksianto a tule e edelttirj
yksi velkojan ama maksumuistutus.

y' Lainvastaisia tai selvzisti perusteetto-
mia saatavia ei saa ottaa perittiiviksi.

y' Mydskiilin vanhentunutta saatavaa ei
saa ottaa perittiiviiksi. Kaikki saatavat
eivdt kuitenkaan vanhene samassa ajas-
sa. Kuluttajasaatavan vanhentumisaika
on kuluttajansuojalain mukaan kolme
vuotta, ellei vanhentumista ole keskey_
tetty. Kolmen vuoden vanhentumisai-
kaa sovelletaan 1.9.1994 ililkeen teh-
tyyn sopimukseen.

Vanhentunutta s aatav aa v oidaan e ri-
ty i sti I ante i s sa pe rici.

y' Toimeksisaajan on torjuttava toimek-
sianto mycis siltri osin, kun saatavalle
peritziiin korkolaissa saadettyA korke-
ampaa viivdstyskorkoa.

Jos velallinen maksuvaatimuksen saatu-
aan selketisti vetoaa saatavan aiheettom-
uuteen, on syytri viilittcjmiisti selvittaa
saatavan oikeellisuus, vaikka perintdd. ei
heti keskeytettiiisikiiiin. Velallisen pelk-
kii viiite saatavan aiheettomuudesta ei
viilttiimiittii riitii, vaan hiinen pitiiii esit_
tziii viiitteelleen riittAviit perusteet.
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y' Perinta pitiili aina keskeyttiiii, jos ve-
lallinen esifiaa riittAvat perusteet saa-
tavan aiheettomuudelle. Riittuivri osoi-
tus on mm. se, ettd saatavan perustee-
seen tai miiiiriiein vaikuttava asia on vi-
reillii kuluttajavalituslautakunnassa tai
tuomioistuimessa.

y' Jos saatava muutenkin vaikuttaa velal-
lisen esittiimien perusteiden johdosta

epiiselvziltii ja riitaiselta, perintei on syy-
tli keskeyttliii ja velkojalta pitili selvit-
tiizi, onko vapaaehtoisen perinnrin jat-

kamiselle perustetta vai tuleeko asia
saattaa tuomioistuimen kasiteltliviiksi.
Velalliselle on kerrottava. luovutaan-
ko perinneistri vai jatkuuko se.

Velallisella maksusuoia
Velallisen toimeksisaajalle maksama mak-
su on pAteva mycis velkojaa kohtaan. Ve-
lallisella on oikeus luottaa siihen, ettii toi-
meksisaaja toimii toimivaltansa rajoissa
tehdessziiin toimeksiantoon liittyviii sopi-
muksia. Velallisen ja toimeksisaajan viili-
nen sopimus maksuajasta, maksutavasta tai
muusta saatavan maksamiseen liittyviistii
jiirjestelystii sitoo myds velkojaa.

y' Jos velallinen maksaa velkojalle eikli
toimeksisaajalle, sen jiilkeen kun asia
on siirtynyt toimeksisaajalle maksu on
yleens:i peitevii. Velallinen joutuu kui-
tenkin maksamaan toimeksisaajalle tiil-
le toimeksiannon hoitamisesta aiheu-
tuneet kohtuulliset ja todelliset kulut.

Kiriallinen
maksuvaatimus
Perintiilain mukaan perintd"toimintaa
ammattimaisesti harj oittavan on, peri-
esszidn kuluttajasaatavaa, annettava tai
liihetettiivli velalliselle kiri allinen mak-
suvaatimus.

Kirj allisella maksuvaatimuksella var-
mistetaan se, etta velall inen saa ri ittavasti
tietoja saatavan oikeellisuuden selvittri-
miseksi ja oman oikeusasemansa arvioi-
miseksi.

r/ Kirjallinen maksuvaatimus on anxet-
tavatai llihetettiivii silloinkin, kun kdy-
tetddn esimerkiksi puhelinperintiiii.

Perintiitoimintaa ammattimaisesti har-
joittava ei yleensri saa vaatia kuluttaja-
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saatavasta maksua tuomioistuimessa en-
nen kuin lainmukainen kirjallinen mak-
suvaatimus on annettu ja siinii mainitut
saatavan maksamiselle ja huomautusten
esittlimiselle asetetut maAraaiat ovat piiiit-

tyneet.

Erity i s e st ri syy str). kur en e sime rkiks i
saatavan vanhe ntumisuhan tapauk-
sessa ki rjall ista maksuvaatimusta ei
e de I lyt etci e n ne n haa stee n otta m i s Ia.

y' Jos laissa edellytettyii asianmukaista
kirjallista maksuvaatimusta ei ole an-
nettu tai liihetetty velalliselle, velalli-
nen ei ole velvollinen korvaamaan pe-
rintiikuluja, ellei kyse ole vrihiiisestii
laiminlycinnistri.

Velalliselle kihetetteivzissei maksuvaati-
muksessa on mainittava
1) velkojan ja toimeksisaajan nimi, osoite
ja puhelinnumero.
- Velallisen on saatava tieto, etta saatava
on siirtynyt yksilciidyltii velkojalta perit-
tiiviiksi ja etta asiointi tapahtuu perijiin
kanssa.
2) saatavan peruste. Velkasuhde, velvoi-
te tai sopimus, josta saatava on syntynyt,
piraa yksildidi ri i tr i ivi isti.
3) tiedot saatavasta niiin, ettii eriteltyinri
ovat saatavan peirioma, korko, viivristys-
korko ja perintiikulut. Lisiiksi on esitet-
tiivii nriiden erien yhteenlaskettu summa.
- Yleisenii liihtcikohtana on se, ettd ko-
roista ilmoitetaan korkoprosentti, korko-
aika ja se pddoman mrieird, jolle korkoa
tai viivllstyskorkoa on kertynyt. Mycis
markkamriiir;it on ilmoitettava. Jos kor-
kojen laskentaperusteita eli korkopro-
senttia ei mainita, velalliselle on kuiten-
kin ilmoitettava, ettd hrin voi pyynncistti
saada selvityksen korkojen miiliriiytymi-
sestri;
4) maksun saaja, maksutapa, maksuosoi-
te ja ajankohta, jolloin saatava on vii-
meistddn maksettava.
- Velalliselle on varattava riittdvdsti mak-
suaikaa. Riittliviinii voidaan pitiia vahin-
tiiiin l4 p[iviin aikaa laskettuna siitri ajan-
kohdasta, jolloin velallisen arvioidaan
vastaanottaneen maksuvaatimuksen.

Ve la I I i set t 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 mahdollisuus esittaa huo-
mautuksia saatavan miiiiriistri ja perus-
teesta sekii maininta siitri, missii ajassa
huomautukset on esitettAva.
- Jotta huomautusten kasifiely olisi teho-
kasta, on syytri antaa velalliselle riittii-
vdsti tietoa siita, mista asioista velalli-
nen voi esittiizi huomautuksia ja mitii li-
siitietoja velalliselta silloin tarvitaan.
- Maksusuunnitelman mahdollisuudesta
on myris perusteltua kertoa maksuvaati-
muksessa.
- Joissakin tapauksissa velallisen mah-
dollisuudesta huomautusten esittrimiseen
on erityisszirinnciksi;i, jotka pitiiii ottaa
huomioon maksuvaatimuksen sisriltciei
muotoiltaessa
- Velalliselle on varattava kohtuullinen,
viihintddn 14 pliivlin aika huomautusten
esiftAmista varten. Huomautusaika laske-
taan siitri pliiviistii, jona velallisen voi-
daan olettaa vastaanottaneen maksuvaa-
timuksen.

Ks. edellii, l0 priivtiti huomautuksia var-
ten riitttici. Aika lasketaan siitci, kun velko-
ja ni roimeksisaaja on ltihettcinyr muistu-
ruksen (vrt. KorkoL 6 $ perustelut).
Tbisessa tai myc)hemmissci maksumuistu-
tulcsissa ei ole perusteltua antaa ntiin pit-
kcici maksuaikaa, vcan yleensci niissci on
maksuehto HETI.

- Velallisella ei ole perinuikulujen mak-
suvelvollisuutta silloin, kun hdn on esit-
tzinyt sellaisia huomautuksia esimerkik-
si saatavan perusteen oikeellisuuden suh-
teen, joiden selvittrlminen olisi ollut pe-
rusteltua ennen perintriiin ryhtymistii.
- Maksuvaatimuksessa on mainittava
aina myris velallisen mahdollisuudesta
esittaa toimeksisaajalle huomautuksia
perinttikulujen miirirristri ja perusteesta.
Lisiiksi on mainittava velallisen mahdol-
lisuudesta saattaa hiineltii velottavien
perintilkulujen kohtuullisuus kuluttajava-
lituslautakunnan tai yleisen tuomioistui-
men arvioitavaksi.

Velkojalla tai perintritoimeksiannon
saajalla ei ole velvollisuutta selvittcici
velallis elle mnksun laiminlyrinnin seu-
raamuksia (HE 199/t996 vp s. l2).
Osoitusta perintdkul ujen kohtuulli-
suuden moittimis e sta kuluttaj av alitus -

lautakun nassa tai yleisessri tuomiois-
tuimessa ei siis voida vaatia.

6) maksuvaatimuksessa on kerrottava,
kenelle huomautukset on esitettAva.
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- Vaatimuksessa on mainittava toimeksi-
saajan asiakaspalveluyksikrjn/henkilon
yhteystiedot, jolle velallinen voi huomau-
tukset tehdzi. Tiirkeiili on, etfti ammatti-
maisella perijrillii on toimiva asiakaspal-
velu, johon saa vaivatta yhteyden.

Toimeksisaaj an kirj allista maksuvaa-
timusta koskevat soveltuvin osin samat
vaatimukset kuin velkoja omaa perinteid:
esimerkiksi velalliselle on annettava to-
dellinen reagointimahdollisuus perintziiin
ja velalliselle on annettava oikeat tiedot
maksulaiminlyonnin seuraamuksista.

Perintdkulut kohtuullisia
Perintiilain mukaan velallisen on korvat-
tava perinniistii velkojalle aiheutuvat koh-
tuulliset kulut riippumatta siitri, periiki)
saatavaa velkoja itse vai toimeksisaaja
velkojan lukuun.

y' Velallisen korvausvastuu kattaa siis
myos toimeksiannon hoitamisesta
johtuvat toimeksisaajan kulut ja palk-
kio-osuuden.

y' Jos saatava pohjautuu sopimukseen,
sopimusehdoissa on tavallisesti miiii-
ritelty maksuhuomautuksista periftA-
vzit kulut.

Velkojan ja toimeksisaajan piteiri ottaa
velallisen edut huomioon niin, ettri peri-
miskustannukset j iiiiviit kohtuullisiksi.

y' Perintakuluja ei saa kayttlia rangais-
tusmaksuna saatavan maksamatta j;it-
tzimisestd. Trimd tarkoittaa mm. sitzi
ettA velkojan ja toimeksisaajan on syy-
tii valita vaihtoehto, joka johtaa tavoi-
teltuun tulokseen kohtuullisin kustan-
nuksin.

y' Tarpeettomia kustannuksia aiheuttaa
myds saatavan siirldminen perintddn
ennen kuin velkoja on ensin itse yrit-
tiinyt saada velalliselta maksua.

Perint:ikulujen korvaamisen liihtcikohta
ovat kustannukset, jotka aiheutuvat niistei
valttiimattomistii toimenpiteista, jotka
ovat tarpeen kussakin yksitteiisessii tapa-
uksessa velkojan oikeuden turvaamisek-
si. Kulujen kohtuullisuutta arvioitaessa
otetaan lain mukaan huomioon saatavan
suuruus, suoritettu tydmiizird, perintiiteh-
trivdn tarkoituksen mukainen suoritusta-
pa ja muut seikat.
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Vdltt timdttiimien kuluj en lis riks i hy -

vciksytt)t)n myds ammatti pe rij ri n toi -

minnalle asetetmva kohtuullinen kate
(HE Iggfl996 vp s. l5). Toisin Ku-
luttajansuojaL 7 : 17.3, 3 ), j ossa ku-
I ut t aj an o s a m.aks u t i I i ty ks e s sci hyv cik-
sytciiin vain " viilttiimcindmdt kulut j a
maksut".

r' Tydmaarallii, jota pidetliiin kohtuulli-
suutta arvioitaes s a tdrkeiinii tekij iinii, tar-
koitetaan tehtrivrin hoitoon tosiasiallisesti
kiiytettyii tycitii. Perintiikulujen suuruut-
ta ei voida perustella mielivaltaisilla ku-
luerillii tai tilanteeseen n;ihden ylimitoi-
tetuilla tai tarpeettomilla toimilla. Esi-
merkiksi saatavan suuruus ei voi olla
keskeinen perintiikulujen mriiirziiin vai,
kuttava tekijli, eikii perintiikuluja voida
sitoa kaavamaiseen prosenttiosuuteen
saatavan suuruudesta.

Velkojan ja toimeksisaajan on siis vril-
tettrivd toimia, jotka perusteettomasti li-
sririvrit velallisen kuluj a.

y' Jos esimerkiksi maksuvaatimus voi-
daan liihettzid postitse, asiamiehen
kriyttriminen ei ole perusteltua.

y' Maksumuistutuksien kihettiiminen ly-
hyin v[liajoin sekd aiheuttaa tarpee-
tonta haittaa ettd nostaa tarpeettomasti
velallisen kuluja, koska maksuaikaa-
kin pitiia antaa. Sen vuoksi muistutus-
kirjeen liihettrimisen ja eriipiiivin vri-
Iila pitaa oila aikaa vrihintetin kolme
viikkoa.

Perintrilaki tai sen esitytit eivcit tun-
ne vc)hintririn kolmen viikon aikaa
m ui st ut u s ki rj e e n ki h e t tci mi s e n j a e rri-
priivtinv(ililld. HE 199/1996 vp s. 12
puh u u ky m men e stci pd i vcis t ri.

y' Koska perintiikuluja ei voi kiiyttiiii ran-
gaistusmaksuina, maksumuistutuksen
kulut eivtit voi nousta pelklistiilin vii-
vzistyksen ajallisen pituuden mukaan.
Uuden kaavamaisen maksumuistuk-
sen kulut eivrit ndin ollen voi olla suu-
remmat kuin ensimmriisen muistutuk-
sen.

t/ Perintaa ei saa myciskAan pitkittaA
kohtuuttomasti j a kasvattaa velallisen
kustannuksia 1:ihettdmdllii useita
maksumuistutuksia ennen jatkotoi-
mia. Selvdsti kohtuutonta on esimer-
kiksi viiden maksumuistutuksen lzi-

hettriminen ennen asian siirtrimistri
eteenpiiin.

y' Jos velallisen kanssa sovitaan lisiimak-
suajasta tai muista maksujiirjestelyis-
tri, ei ole asiallista llihettziii sen jd.lkeen
alkuperriistri saatavaa koskevia mak-
sumuistutuksia.

y' Jos velallisen kanssa tehdiiiin maksu-
suunnitelma, se on pyrittiivd laatimaan
velallisen todellisen maksukyvyn mu-
kaan. Maksusuunnitelman tekemises-
ti ei saa periii velalliselta kohtuutonta
korvausta.

/ Jos kiiytetiiiin puhelinperintziii kirjeen
sijasta, puhelujen mddriin on mycis o1-
tava kohtuullinen. Koska muuten kuin
kirjallisesti tapahtuvassa perinnrisszi
velalliselle on annettava tai kihetettri-
vzi myris kirjallinen maksuvaatimus,
se on otettava huomioon kohtuullista
perintiikerlojen mririrriri mietittiiessd.

Joskus velallinen maksaa saatavan vel-
kojalle samaan aikaan tai heti sen jiilkeen,
kun saatava on siirretty toimeksisaajal-
le, mutta ennen kuin toimeksisaaja on
liihettlinyt maksuvaatimuks en velallisel-
le. Tiilkiin tulee velallisen maksettavak-
si tulevien perint[kulujen suuruutta tai
ylipririnsri korrrausvelvollisuutta arvioita-
essa ottaa llihtokohdaksi se, onko perin-
tiitoimia jo ehditty aloittaa. Ellei toimek-
sisaaja ole ehtinyt aloittaa perimistoimia,
ei sille yleensti ole katsottava aiheutuneen
kustannuksiakaan, joita se voisi perid
velalliselta.

Julkisoikeudell iset
saatavat ja julkisyhteis6n
erityisrooli
Joistakin julkisyhteisdn saatavista on eri-
tyislainsiiiidiintciii eikii silloin sovelleta
perintiilakia lainkaan, esimerkiksi sakko-
jenja verojen osalta.

y' Jos kyse on julkisyhteiscin yksityisoi-
keudellisesta saatavasta, esimerkiksi kir-
j astomaksusta, eikii perintii - oma tai toi-
meksisaajan - onnistu, maksua on vaa-
dittava tuomioistuimessa tdytrintcicinpa-
nokelpoisen tuomion saamiseksi.

Varsin moni julkisoikeudellinen valtion
tai kunnan saatava on kuitenkin suoraan
ulosottokelpoinen.
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Osa niiistii saatavista on perinttilain mu-

kaan sellaisia, etta niita ei voida lainkaan

antaa toimeksisaajan perittAvaksi. Use-

at kunnan saatavat voidaan antaa toimek-

sisaajan perittriviksi, vaikka saatavat oli-

sivatkin suoraan ulosottokelpoisia.

y' Toimeksisaajalle ei saa antaa suoraan

ulosottokelpoisia valtion saatavia.

Myoskiiiin lainvastaisen menettelyn

vuoksi maarattyja, suoraan ulosotto-

kelpoisia julkisoikeudellisia maksuj a

ei voi antaa toimeksisaajan periftAvAk-

si.

y' Jos julkisyhteisd itse ei saa ttillaisia

saatavia perittyii, ne on siirrettzivd

ulosottoon. Kuluttaj a-asiamies valvoo

kuitenkin julkisyhteistin omaa perin-

fiiA yksityishenkilOltii ennen ulosot-

toon siirtamistA.

Kun julkisyhteiso perii itse saatavaansa

yksityishenkilcilfti, sen on noudatettava

hyvriii perintiitapaa.

y' Velalliselle on l:ihetetttiveikaksi perus-

tiedot sisriltiiviizi maksumuistutusta ennen

kuin saatavan nojalla ryhdytiiiin anka-

rampiin toimenpiteisiin, esimerkiksi siir-

retiiiin saatava toimeksisaajalle tai ulos-

ottoon. Velkojan on niiisstikin tapauksis-

sa toimittava asiallisesti, tahdikkaasti ja

otettava huomioon samat vaatimukset

kuin elinkeinonharjoittajan perinniissuitin.

Yksi maksumuistutus riittriri vuoden

1992 ohjeiden mukaan.

Kunnalla julkisyhteisonii on usein pa-

remmat mahdollisuudet arvioida velalli-

sen tilannetta kuin muilla velkojilla. Yh-

teiskunnallisen vastuun ndkcikulmasta on

keskeistd, ettii kunta harkitsee velallisel-

le aiheutuvaa kokonaisrasitusta ennen

kuin lisiiii velallisen maksettavaksi tule-

via kuluja.
Perinniin eteenptiin vieminen tilan-

teessa, jossa velallisella on esimerkiksi

sosiaalinen suorituseste, ei ole joka tilan-

teessa jtirkevtili. Maksusopimukset ja eri-

laiset maksujiirjeste lyt ovat toteutettavi s-

sa erityisesti silloin, kun kunta on velko-
jana, jotta velallisen tilanne ei muodostu

ylivoimaisen raskaaksi.

y' Jos velalliselta ulosotetaan tuloista

siizinncillisesti osa suoja-osuutta lukuun-

ottamatta, ei voida pitiili asiallisena, etta
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yksittliisten saatavien osalta kdynniste-

tiiiin e ri I li sperinttizi. Vo i daan mycis peru s-

tellusti kysyii, pitkitetiiiinko perint[ii koh-

tuuttomasti, jos saatava siirrettitin kunnan

oman perinndn jlilkeen toimeksisaajalle
ja vielii sen jiilkeen ulosottoon.

Kunnan yksittdine n hallintokunta e i

voi tielti(i velallisen mahdollisesta
, 1  ,

ulosotosla, loka et vot naln oIrcn val'

kul t a a m as s ap e rint riiin.
Kul uttaja-asiamies ei Pe rusle le

kantaan s a, i onka mu kaan p e rin t cit o i -

mi ston kciy nd pitk i uriri kthtu uttomrts-

ti perintriri. Vciile on siis vain hiinen

mielipiteensri.

Kunnan on syytd luoda toimintatavat,
joiden mukaisesti perintriri ei turhaan

kriynnistetti tapauksissa, joissa kustan-

nukset kuitenkin tulevat lopulta kunnan

itsensii kannettaviksi.

y' Perinndn kohdistuminen alaikiiisiin

kunnallisten palvelujen kliyttlijiinii on

myds syytii estliii jiirkevilla toimintata-

voilla.

Laki ei kietld perintciri alaikciiseltci ja

my t) s oikeuskiiytr)nnd s s ci s e hyviiksyttiiin'

Ammattimaisesti perint;iti harjoittava

taho on velvollinen liihettiimiilin velalli-

selle kirj allisen maksuvaatimuksen, joka

sisiiltaa perinttilain edellyttiimiit veihim-

miiistiedot.

Kun velalliselle on maksuvaatimukses-

sa yleensii kerrottava, miten voi tehda

huomautuksia saatavan miiiiriistii ja pe-

rusteesta, ulosottokelpoisten saatavien

perinnlissii toimeksisaajan pitaA antaa tie-

to sekii mahdollisuudesta hakea maksu-

lykkiiystii ettti oikeuskeinoista.

y' Saatavan osalta velallisen oikeuskei-

noja voivat olla esimerkiksi oikeus

hakea oikaisua./muutosta, perustevali-

tusoikeus ja tiiytiintoonpanon kielto-

meitirziys.

y' Maksuvaatimukseen on oheistettava

myris ohje valituksen tekemiseen pe-

rinniistti. Vaatimuksesta on kziyttivzi

ilmi, eftA toimeksisaajan perintiikulut

ovat tziytdntcidnpantavissa ilman tuo-

miota tai paatostii. Ohjeesta pitiizi k[y-

da ilmi, kenelle ja miten valitus perin-

niistli tehdiiiin. Myds kuluttaja-asiamies

on mainittava toimivaltaisena perintd-

lain s[dnncjsten valvojana samoin kuin

mahdollisuus saattaa asia yleisen tuo-

mioistuimen kiisitelthvliksi.

Va litu s o so iru ks e s sa e i t a rvit s e maini -

ta kuluttaja-asiamiestri pe rinttil ain

valvojana (LaVM 30/1998 vP s. 6).

y' Velallisen yhteydenottojen helpotta-

miseksi maksuvaatimuksessa on kerrot-

tava julkisyhteistin perinttiii hoitavan yk-

sikcin yhteystiedot, jolle velallinen voi

tehdri saatavaa koskevat huomautuksen-

SA

Kun toimeksisaaja perii suoraan ulosot-

tokelpoisia saatavia, perinttikulut saavat

olla korkeintaan 70 markkaa perintdker-

ralta. Kyse on enimmiiismriiirtistri, joten

n[isstikin tapauksissa perintiikulujen

kohtuullisuutta arvioidaan ottamalla huo-

mioon saatavan suuruus, suoritettu ty6-

madrd, perinHtehtAviin tarkoituksenmu-

kainen suoritustapa ja muut seikat. Niimii

perintrikulut ovat suoraan ulosottokelpoi-

sia toisin kuin julkisyhteisbn omat pe-

rintiikulut.

Perintdlain valvontat
pakkokeinot ia
rangaistussddn niikset
Kuluttaj a-asiamies pyrkii ensisij aisesti
neuvotteluratkaisuun, jos elinkeinonhar-
joittaja ei noudata perintiilain siitinntik-
siri. Tarvittaessa kuluttaj a-asiamiehen on

ryhdytffivA asian edellyttiimiin pakkotoi-
miin tai saatettava asia tuomioistuimen
kasiteltaiviiksi.

Velkojaa tai toimeksisaajaa, joka menet-
telee hyvzin perinttitavan vastaisesti tai
toimeksisaajaa, joka ei tiiytii lain mukai-
sia velvoitteitaan velalliselle annettavasta
kirjallisesta maksuvaatimuksesta, voi-
daan kieltiiii jatkamasta tiillaista menet-
telyii tai uudistamasta sita tai siihen rin-
nastettavaa menettelyti. Kielto voidaan
tarpeen vaatiessa kohdistaa myds elinkei-
nonharjoittajan palveluksessa olevaan
henkilciijn. Kieltoa, jonka kuluttaj a-asia-
mies voi miiiiriitli tai antaa viiliaikaisena,
tulee tehostaa uhkasakolla, ellei se eri-
tyisestii syystii ole tarpeetonta.
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Kevdteksotiikkaa
Toukokuun alussa veneiden kunnostus-
kausi on vilkkaimmillaan ja innok-
kaimmat ovat jo kev[dn ensimmtiiset
purjehdusretket tehneet. Vedet ovat vie-

lA kyhia mutta aurinko liimmittiiii jo

houkuttelevasti j a tarkkaavaisimmat
ovat havainneet ensimmdiset piiiisky-

set merkkind saapuvasta kesdstd. Ne,
joilla vene on ollut talviteloilla muual-
la kuin kotisatamassa, valmistautuvat
siirtopurjehduksiin. Oikeastaan on tie-

tyllii tapaa ihan hyv6, jos veneen talvi-

s2iilytyspaikka on et?iiimmiillii kuin

missii sitii kesiillii purjehduskaudella
pidetiiiin. Tiilldin purjehduskausi selke-

iisti alkaa ja p2iiittyy tiettyyn tapahtu-
maan; etuktiteen harkittuun ja suunni-

teltuun siirtopurj ehdukseen.
Itse en lukeudu veneen omistajiin

mutta kiivi juuri kuten ystiiviini, joka

minut lajin pariin saattoi, ennusti; pur-
jehtimaan pzidstdkseen ei tarvitse olla

veneen omistaja, riifiaa kun on halu
purjehtia ja kiirsiviillisyyttii olla "kai-
jalla" kassi kourassa valmiina toinen

toistaan huimempiin seikkailuihin.
Kyllii niitZi mahdollisuuksia sitten tar-
joutuu kun tulee tutuksi veneenomis-
tajien piirissd. Omasta allakastani ltiy-

tyy jo puolenkymmenta pu4ehduspiii
vdri ennen iuhannusta.

Eriiiillii toisella ystiiviillini on ollut

vene Hangon takana talviteloille viime

vuodet ja purjehduskausi onkin kiiyn-

nistynyt juuri toukokuun alun siirtopur-
j ehduksella piilikaupunkiseudun suun-

nalle. Vuodenaika on saaristossa pur-
jehtimisen kannalta mielenkiintoinen.
Muuttolinnut ovat palaamassa pesimd-

paikoilleen ja saarten rannoilla ja luo-

doillakiiy melkoinen eliimii; luonto on

kaikin puolin heriiiimiissli. Tiimiinkal-

taisella kev2itpurjehduksilla saattaa

niihdii sellaisiakin lajeja joiden pesimii-
paikat ovat aivan muualla mutta jotka

ovat pysiihtyneet vaelluksillaan lepiiii-

miiiin. Valoisat vuorokaudet ja luonnon

iiiintelehdintd luovat erityisen eksoot-
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tisen tunnelman purjehdukselle josta

usein saa nauttia ainoana n?ikdpiirissii
olevana venekuntana.

Pohioiskalotti ia vellamot

Eliimme eristii pohjoisinta elinkelpois-
ta kolkkaa joten meille on lavanomais-

ta, ettii kesiillii etenkin alkukeslistli pur-
jehditaan purjehdushaalari (aikaisem-

min hiihtohaalari ja sadeasu) piiiillii'

pipo tiukasti piiiissii ja hanskat kiisis-

szi. Asu on syytei pitaa kaden ulottuvil-
la koko kauden ajan. Jos sittenkin vie-

l2i paleltaa, niin apuja haetaan sisdises-

tii villapaidasta ja liimpimistii ajatuk-

sista. Vedenvaraan j outuminen purjeh-

duskauden alussa hiemankin pidem-

miiksi ajaksi saattaa muodostua koh-

talokkaaksi.
Veneet ovat kotivesilliimme piiii-

sliiintoisesti pieni2i, alle 40 jalkaisia ja

edustavat suunnittelultaan vanhempaa
koulukuntaa. Purjeveneen nopeus on

riippuvainen veneen pituudesta tai tar-

kemmin ottaen vesilinjan pituudesta.
Vene ei voi tuulen vaikutuksesta kul-

kea nopeammin kuin mitd sen rungon

muoto ja vesilinjan pituus mahdollis-
tavat. Suotuisissa olosuhteissa aallon

liukumavaikutuksesta vauhti kyll2ikin

kasvaa.
Tuosta ns. runkonoPeudesta saa

jonkinasteisen kiisityksen kertomalla
vesilinjan pituuden (alkoina) nelitijuu-
ren 1,3:11a. Kymmenmetrisen (31 jal-

kaa) veneen noin 25 jalan mittainen ve-

silinja mahdollistaa 6,5 solmun nopeu-

den. Kilometreiksi tunneissa muutettu-

na se vastaa 12 krr{h. Helsingistii Tal-

linnaan matka taittuu tiimiin kaltaisella
"Vellamolla" parhaimmillaan 7 tunnis-

sa. Useimmilla meillii lienee mielikuva
aurinkoisesta piiviistii, merestl, purje-

veneestd sekii sen juuri ja juuri havait-

tavasta matkan edistYmisestii.

lsoilla vesilla kaikki on
toisin
Heti kun mennddn etelliisemmille le-

veysasteiden isoille vesille tilanne on

toisenkaltainen. Kauhuskenaarion ele-

mentit koostuvat toisenkaltaisista ele-

menteistd; polttavan kuumasta aurin-
gosta, syvyyksissd vaanivista petoka-

loista tai merirosvoista. Liihimmiit
merirosvot ldytyviit Marokon Atlantin
puoleiselta rannikolta ja eraat pahim-

Kevtiisellci siirtopurjehduksella s/y Ad Hocilla toukokuussa 1999



Edessci tropiikin yd, 20 m suomctlais-
ralmisteista Swan purjevenettci ja At-
lantin toisella puolella Karibia

mista Afrikan Sarven tietamiltA. TA-
mdnkaltaiset rannikot on syytii kiertiiii
parin sadan mailin piiZistii.

Pohjoinen sijaintimme ja kylmiit
sddolosuhteet johtavat siihen ettii meil-
l1 kartetaan vastaiseen purjehtimista
koska se tietiiii usein miten pipon ja
hanskojen sekii purjehdusasun kaiva-
mista esille kun taas eteliiisimmill2i
vesillii kryssi saattaa antaa vilvoittavan
vesisuihkun sietiimiittcimiizin kuumuu-
teen. Hypotermialle ovat alttiina vain
jiiiitel6kauppiaat.

Myds purjealukset ovat toista koko-
luokkaa kuin mitii kotivesill i imme
olemme tottuneet ndkemddn. Se mikii
meillii on iso purjevene, kulkee isoilla
vesillii kiltisti perzissd kdytertynii.

Vuoden vaihteessa purjehdittiin
Uuden Seelannin Aucklandissa Millen-
ium Cup. Kilpailevat veneet koostui-
vat maailman huippujahdeista. Kilpai-
luluokkia oli kaksi; alle ja yli 100 jal-
kaa (33 m). Osanottajia oli 55, yli 100
jalkaisten luokassa 21. Kilpailun voit-
ti 145 jalkainen Mari Cha III jonka
hallussa on mm. Atlantin ylityksen en-

Tcimcinkaltaine nko on purj ehduks en
tulevaisuus ? L'Hydroptere on siivek-
ke i llci v arus t e ttu s uuri trimaraani, j on-
ka itsestcicin sdrityvcit siivekkeet mah-
dollistavat keikkien kolmen runson
,toLts un irti vede stri.

Luottolinkki 3/2000 2 l

niitys alle 9 piiiv?issii.
Viimevuoden puolella film suoma-

laisvalmisteisten Swan-veneiden hovi-
piirtiijiinii tutuksi tullut German Frers
sai tilauksen suunnitella erikoisen 2
mastoisen 240 jalkaisen (73 metriii)
purjealuksen, jonka pddmasto on tel-
eskooppinen ja joka ala-asennossaan
mahdol l istaa Panaman Kanavan
America's Bridgen alittamisen. Tiimii
573 tonnia painava purjealus tulee chi-
leliiiselle pankkiirille ja sanomalehti-
miehelle jolla entuudestaan on 20 muu-
ta venettd, joista osa voidaan luokitel-
la luxusveneiksi kansainviilisellii mit-
tapuulla.

Samainen suunnittelutoimisto sai
myris toisen aika erikoisen tilauksen
kolmimastoisesta 200 jalkaisesta pur-
jealuksesta italialaiselle liikemiehelle.
Erikoisen aluksesta tekee se ettd takim-
maisen maston taakse tulee laskeutu-
mistasanne helikopterille j a etukannel-
la pidetiiiin erittiiin suorituskyky ista 43
jalkaista (14 metri?i!) purjevenettii, jolla
omistaja voi ankkurissa ollessaan "ve-
siurheilla". Tiimii kannella kulkeva "ra-
ketti" valmistetaan alusta loppuun hii-
likuidusta. Itse purjealus on suunnitel-
tu kulkemaan 15- 1 8 solmua (28-33 krnl
h) joko purjeilla tai moottorin voimal-
la. Matka Helsingistii Tallinnaan tait-
tuisi tuollaisella menopelillii reilussa
3 tunnissa hattua pidellen.

Merten dragsterit...
Omaa luokkaansa ovat ison maailman
varsinaiset purjehduskilpailut ja itse
kisaviilineet. Eriis mielenkiintoisim-
mista kilpailuista kuluvana vuonna tu-
lee olemaan Barcelonasta 3I.1Z.Z0OO
kiiynnistyvii The Race. Kilpailu purjeh-
ditaan nonstoppina maailman ympiiri
liihes ainoina siiiintriiniiiin se ettei pur-
jeiden kiisittelyssii saa kiiyttiiii konevoi-
maa jaetta aluksen pisriiii pystyii mini-
mi keskinopeuteen (muistaakseni 15
solmua).

Tiitii kilpailua varten englantilainen
Pete Goss on rakennuttanut kaksirun-
koisen Team Phillipsin. Kyseinen ka-
tarnaraani on l2l jalkaa (37 m) pitkA
ja runkoihin kiinnitetyt mastot kohoa-
vat 4 1 metrin korkeuteen. Kyseessii on
siis kaksirunkoinen ja kaksimastoinen
alus jossa mastot ovat vierekkiiin.
Noiden runkojen viiliin mahtuisi park-

kiin 80 kpl henkikiautoja. Rungot on
suunniteltu "ldvistdmddn" aaltoja vauh-
din juuri kiirsimiittii aaltoon tcirmdtes-
sri ja rungot voivat sukeltaa jopa 5 met-
rin syvyyteen. Team Philipsin masto
kestzizi enemmdn rasituksia kuin Airbus
lentokoneen siipi. Mikiili tuon kaltai-
nen masto upotettaisiin vaakasuoras-
sa asennossa 3 metri?i syviille juures-
taan kivitalon sein66n, voisi tuohon
mastoon ripustaa 15 kpl Mini autoja
eikii se taipuisi 5 metriii enempdii.

Veneen huippunopeudet tullee ole-
maan 40 solmun tietiimillii eli 75 kilo-
metriri tunnissa. Tallinnaan tuollaisel-
la kyydillA selvi?iisi tunnissa. Kiinnit-
tdkeid turvavycinne!

Tiillii hetkellii purjeveneiden nope-
usennuitystii pitii2i hallussaan yellow
Pages. Enniityslukema on 46,52 sol-
mua eli 86,16 km/h vuodelta 1993.

,..ja cowboyt
Oma lukunsa on sitten ne miehet ja
naiset, jotka ovat uhranneet aikansa,
usein mycis kaiken varallisuutensa ja
pistiineet itsensd peliin kulkiessaan
suuressa tuntemattomassa viimeisim-
mat teknologiser innovaatiot siivitta-
mdssii matkaa. Kuukausi valtamerellei
luonnonvoimien armoilla on koettele-
mus karaistuneellekin purjehdusmie-
histrjlle puhumattakaan yksinpurjeh-
duksesta. Teknisen kehityksen mydtii
mycis haasteet ovat kasvaneet ja eteliii-
nen jiiiimeri on yhii useammin ollutkin
niiiden mittekiiden tapahtumapaikka.
Moni miehistci on joutunut palaamaan
"raajarikkona", jotkut ovat yhii palaa-
matta.

Eric Tabarly;
tcimci yksi mies
innoitt i koko-
naisen purjeh-
dussukupolven

Eriis merkittiivimmistii valtameri-
kilpapurjehduksen pioneereista oli
ranskalainen Eric Tabarly. Tabarly
syntyi purjehdusta harrastavaan per-
heeseen. Perheen Pen Duick nimisel-
lii Fife veneelld nuori Eric oppi pur-
jehtimaan ja kun vuonna 1960 ensim-



mdinen Ostar (Observer Singelhanded
Transatlantic Race) yksinpurj ehsuskil-
pailu Englannin Plymouthista Newpor-
tiin, Rhode Islansille yli Atlantin nliki
pdivdnvalon, nuori Ranskan laivaston
luutnantti oli "myyty" j apaatti osallis-
tua seuraavaan koitokseen nelidn vuo-
den kuluttua.

Tabarly lainasi ystlivliltiiiin rahat ve-
neensd rakentamiseen (ensimmdinen

koskaan tiettyA kilpailua varten raken-
nettu vene) ja rakensi yksirunkoisen
kaksimastoisen Pen Duick II:n vane-
rista siiiistiiiikseen kuluja ja pitiidkseen
veneen mahdollisimman kevyend kos-
ka Eric joutuisi yksin suoriutumaan
kaikista mancicivereistd. Kuten kaikki
muutkin Tabarlyn mycihemmdt veneet,
Pen Duick ll:ssa oli lukuisia Tabarlyn
keksimiii innovaatioita mm sisiipuolel-
le asennettu auton ratista tehty ohjaus-
pyorii, jolla pystyi ohjaamaan venetta
huonon sliiin aikana ja muovinen kupu
josta saattoi tarkkailla ympiirilleen.

Tabarly saapui Newporltiin ensim-

mliisenii 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 pur-

jehtimaan veneelliiiin. N2iiila purjehduk-

silla saivat innoituksensa myos nuoret

Alan Colas, Marc Pajot, Olivier de Ker-

sauson ja Philip Poupon joista sittem-

min tuli maailman huippupurj ehtij oita.

On traagisella tavalla ironista ettd

erds suurimmista purjehtijoista kautta

aikain menehtyy putoamalla omasta

veneestddn ja todistaen samalla oman

filosofi ansa viiiiriiksi. Tabarlyn mielestii

etenkiidn kilpailussa miehiston ei tul-

lut kiiyttiiii turvavaljaita koska ne hait-

tasivat liikkumista veneen kannella ja

siten hidastivat toimintaa mm erilaisis-

sa manorivereissd. Jos mies sitten pu-

tosi veneestzi, oli se oikein hiinelle kos-

ka tuollaisen miehen paikka ei alun

perin kli i in ollut purjeveneessd.

Eric Tabarlyn oli ystiivineen siirto-

purj ehduksella kotivesiltiiiin Oder -j o-

elta kohti Skotlantia Fife Classic regat-

taan 50 vuotta perheen omistuksessa

olleella Pen Duick Fife -veneelliiiin,

kun kohtalo puuttui peliin. Yiillii myr-

kyksi yltynyt tuuli Bristolin lahdella

pakotti reivaamaan purjeita useampaan

otteeseen ja erli?issii operaatiossa iso

aalto heilautti venettii ja purjeen puo-

mi iskeytyi Tabarlyn rintaan syosten

hdnet mereen ilman pelastusliivejii.

Eric Tabarly tuli suuren yleison tie-

toisuuteen vertaansa vailla olevilla kil-

pailusuorituksilla, aikaansa huomatta-

vasti edellii olevilla innovaatioilla sekii

vaatimattomalla ja hiljaisella olemuk-

sellaan. Hiinen ansiostaan Ranskasta

tuli purjehduksen suurvalta ja kilpa-

purjehduksesta maan toiseksi suosituin

urheilulaii.

SUOMEN ASIAIGSPERI NTA OY

Olemme muuttaneet uusiin t i loihin
Yhteystietomme ovat:

Osoite. Hankasuontie 7 00390 Hefsinki
Puhel in :  (09)  340 +01|

Tefekopio: (09) 57 | 4 5890
Sahkoposti : pafvelut@asiakasperinta.fi

Kotis ivu :www as ia kas peri nta . fi

Kymmenen vuotta fuottamuksellista perintaa
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Vuosi 1999 oli yhdistyksen kolmas-
kymmeneskahdeksas toimintavuosi.

HALLITUS
Yhdistyksen hallitus toimi koko toi-

mintavuoden aj an seuraavassa kokoon-

panossa:

Puheenjohtaja
Tom Fagerstrcim,
Viihittiiiskaupan Takaus OY
Varapuheenjohtaja
Minna Ruotsalainen,
S-Etuluotto Oy
Sihteeri
ElinaVihinen
Rahastonhoitaja
Sami Sairanen,
Dun & Bradstreet Finland OY
Luottolinkin pflfltoimittaj a
Margit Ansamaa,
Yrityspalvelu Ansamaa Tmi
Kerhomestari
Jussi Kattelus,
Handelsbanken Rahoitus Oyj
Hallituksen j[senet

Lassi Karppinen,
Perimistoimisto Contant OY
Marja-Leena Vifianen,
Intrum International Oy
Risto Kallio,
Oy RadiolinjaAb

Hallituksen toiminta:

Hallitus kokoontui toimintavuoden ai-
kana 1 I kertaa.

Toimintavuoden aikana todettiin,

ettii yhdistyksen tililla olevien varojen

harkittu sijoittaminen on yhdistyksen

edun ja varallisuuden hoidon kannalta
jlirkevii2i ja perusteltua. Tiimiin johdosta

toimintavuonna piiiitettiin sijoittaa yh-

distyksen rahavaroja 100 tmk pankkii-

riliike Evlin infomaatioteknologia ra-

hastoon. Sijoituksen arvo oli vuoden

lopussa 172 trnk.

Treasso Oy:n kanssa laadittiin uu-
distettu toimeksiantosopimus tarpeel-
listen kirjanpito-, yhdistyksen jdsenre-

, A Luottolinkki 312000

Toi m i ntakertom us vuodelta I 999

kisterin ylliipito- ja laskutuspalvelujen
tuottamiseksi.

Vuonna 1998 toteutetun jiisenkyse-

lyn tulosten perusteella piiiitettiin yh-
distyksen toiminnan painopisteiden
kehittiimisestii j a tiismentiimisestli. Tii-
miin johdosta laadittiin yhdistykselle
uudistettu toiminta- ja strategiasuunni-
telma, joka valmistui lokakuussa 1999.
Suunnitelma on julkaistu kokonaisuu-
tena Luottolinkissii 1 /2000.

Toiminta- ja strategiasuunnitelman
perusteella pAateftiin perustaa tydryh-
mdt valmistelemaan luottoalan korkea-
koulutasoisen koulutusohjelman to-
teuttamista ja yhdistyksen internet ko-
tisivujen luomista.

Hallitus pAAtti, luottoalan neuvotte-
lukunnan kokouksessa kdydyn keskus-
telun pohjalta, kdynnistdd selvitystycin
yhdistyksen sliiintojen ajanmukaista-
miseksi.

TILINTARKASTAJAT

Varsinaiset tilintarkastaj at:
Taavi Kallankari, Elektroskandia Oy
Paula Nysten, Onninen OY

Varatilintarkastaj at :
Kai Palm6n, Schenker BTL Oy
Kari Rlisiinen, Suomen Asiakastieto Oy

TOIMIKUNNAT
Luottoalan neuvottelukunta:
Tom Ahlroos,
Euro Cash Oy
Tom Fagerstrcim,
Vahittaiskaupan Takaus Oy
(puheenjohtaja)
Lassi Kantola,
Merita Pankki Oyj
Perlti Larva.
Sanoma Osakeyhtio
Timo M?iki,
Perimistoimisto Contant Oy
Kari MakikArki,
Kaukomarkkinat Oy
Mats Nybondas,
Dun & Bradstreet Finland Ov

Mikko Parjanne,
Suomen Asiakastieto Oy
Jyrki Pekkala,
Asianajotoimisto Jyrki Pekkala Oy
Risto Suviala,
Eriipiiivii Oy

Luottoalan neuvottelukunta kokoontui
toimintavuoden aikana yhden kerran
tehden kokouksessa oman toimintansa
kehittiimiseen liittyviii piilitdksiii ja kii-
sitteli hallituksen laatiman luonnoksen
toiminta- j a strategiasuunnitelmasta.

Lakitoimikunta:
Timo Miiki,
Perimistoimisto Contant OY
(puheenjohtaja)
Pirjo Aalto. Sonera Oyj
Jouni Muhonen,
Suomen Asiakastieto OY
Vesa Karvonen,
Viihittliiskaupan Takaus Oy
Juha Perdld,
Leonia Oyj
Hannu Raiskio,
Bemer Oy
Tero Leponiemi,
Helsingin Satama
Kimmo Mcikkcinen,
Tapiola-yhti6t

Koulutustoimikunta:
Marja-Leena Virtanen,
Intrum International OY
(puheenjohtaja)
Sylvi Kuikka,

Qualitron Oy Ab
Kari Miikiklirki,
Kaukomarkkinat Oy
Leena Rantasuo,
Oy Alko Ab
Gun Stjernberg,
Vakuutusos akeyhtio Garantia
Risto Suviala,
Eriipiiivii Oy

Ulkomaantoimikunta:
Thomas Feodoroff,

Intrum Justitia Oy (puheenjohtaja)



Il ika Linna.
Perimistoimisto Contant Oy,
\lats Nvbondas,
Dun & Bradstreet Finland Oy

Luottolinkin toimitusneuvosto :
Ilargit Ansamaa,

)itttValze)aAataaaaZrz
tpuheenjohtaja)

Iliklio Kallankari,

Suemen Asiakastieto Oy
Ano Karhu,
..{litir Kapital Finland Oy
Helena Lajunen,

Kustannus Oy Forma
Jukla Marttila,

Stora Enso Oyj
Kai Palm6n,

St-henker-BTl Oy
Hanna Piipponen,

Dun & Bradstreet Finland Oy
-.rrri Rajala,

Balance Consul t ing Oy

Toimikunnat ovat antaneet omaa toi-
mintaansa koskevat erilliset toiminta-
Lertomukset.

Luottolinkin toimitusneuvosto ei
hallituksen piiiitriksen mukaisesti anna
en llistii toiminta-kertomusta. Yhdis-
q ksen jiisenlehti, Luottolinkki ilmes-
tr i toimintavuoden aikana neljii kertaa.

JASENKOKOUKSET
\ arsinainen kevdtkokous
Kevdtkokous jiirjestettiin perinteisesti

t hdistyksen kevdtretken yhteydessd,

loka suuntautui Viiiiksyyn ja yritysvie-
railun kohteena oli Rapala Oy.

Yhdistyksen varsinainen keviitko-
kous pidettiin Viiiiksyssii hotelli Tallu-
kan neuvottelutiloissa.

Kokouksessa k2isiteltiin yhdistyksen
.irintdjen mukaan kevdtkokouksessa
kasiteltiiviit asiat. Keviitkokous piiiitti
r ahvistaa yhdistyksen tilinpiiiitoksen ja
m1'6ntiiii hallitukselle vastuuvapauden.

Keviitkokouksen kiisiteltiiv2iksi esi-
rettynd asiana kokouksessa kiisiteltiin
m1 6s yhdistyksen rekisterdidyn nimen
muuttamista koskeva esitys, jonka ke-
r dtkokous kiiydyn keskustelun jiilkeen
r ksimielisesti piiiitti hylata.

\ arsinainen syyskokous
Yhdistyksen syyskokous j iirjesrcniin
l-5 . I 1 . 1999 hotelli Radisson SAS Hes-

periassa.
Kokouksessa vahvistettiin yhdistyk-

sen talousarvio vuodelle 2000. Jiisen-
maksun suuruudeksi vahvistettiin 200
markkaa / henkilojiisen ja 1.200 mark-
kaa lkannatusjiisen.

Syyskokous teki lisiiksi piiiitokset
si?nft ikrrlr?atsr?6rtenkft ivafiirnorsra.

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

Kaukomarkkinat Oy. Hallituksen va-
linta vuoden 1999 luottomieheksi jul-
kistettiin syyskokouksen yhteydessii.

Iltamat
Yhdistyksen keviitiltamat j iirj estettiin
18.3.1999.

fffar s uu de s s a J aetl.j.ln drplomrt fuot-
totutkinnon suorittaneille opiskelijoil-
le, joita oli pziiittyneelki 9. vuosikurs-
silla yhteensii 21.

LUOTTOMIEHET.
KREDITMANNNN N.Y.

HALLITUS

Koulutustoimikunnan
toimintakertomus
1 .1 .  -  31 .12.1 ggg

Jdsenet:
Sylvi Kuikka, Qualitron Oy Ab
Kari Miikikiirki, Kaukomarkkinat Oy
Leena Rantasuo, Oy Alko Ab
Gun Stjiirnberg, Vakuutusosakeyhtid
Garantia
Risto Suviala, Eriipiiivii Oy
Marja -Leena Virtanen, puheenjohtaja
Intrum Internatinal
Toimikunta kokoontui vuoden aikana
9 kertaa.

LTS-tutkinto
Markkinointi-Instituutin ja Luottomie-
het-Kreditmiinnen ry :n yhteiseltii Luot-
totutkinto-kurssilta 09 jaettiin diplomit
21 luottotutkinnon suorittaneille sekii
stipendit 3 parhaiten kurssilla menes-
tyneelle (Tero Pasanen, Eeva-Riitta
Forss ja Taina Mustaniemi).

Marraskuussa 99 alkaneelle kurssil-
la numero 11 aloitti enniitysmiiiirii eli
39 uutta opiskelijaa.

Kurssin avajaiset pidettiin 8. 1 1.99.
Marj a-Leena Virtanen kiivi tilaisuudes-
sa esittelemzissd Luottomiehet-Kredit-
mdnnen ry:n toimintaa.

Luottoseminaari
Perinteinen syysseminaari j iirjestettiin
tzinri vuonna Tallinnassa. Tilaisuuteen
osallistui 67 yhdistyksen jdsentii. Luot-
toseminaarissa kiisiteltiin mm. seuraa-
via aiheita: katsaus Viron taloudelliseen
tilanteeseen, Viron velkalaki, yrityssa-

neerauksen j?ilkeinen konkurssi, ulos-
oton eritysperintii. Seminaaria koske-
van palautelomakkeen palauttaneista
23 katsoi tilaisuuden vastanneen odo-
tuksia ja olleen kestoltaan sopivan mit-
tainen. Esitelmiin pitiijien keskiarvo oli
4 skaalalla 1-5.

Muu koulutustoiminta
Tammikuussa j iirjestettiin tietoisku ai-
heesta " Miten jaksan tycissiini ". Ti-
laisuuden luennoitsijanatoimi Tyriter-
veyslaitoksen tutkija Jari Hakanen.
Huhtikuussa j iirj estettiin toinen tietois-
ku aiheesta " Uusi henkilcitietolaki ".
Ylitarkastaja Heikki Partanen Tieto-
suojavaltuutetun toimistosta selvitti

Ulkomaan toimikunnan
toimintakeftomus
I 999

Ulkomaan toimikunta on yleensri ko-
koontunut varsin epiivirallisesti ennen
Fecman kokouksia ja ottanut kantaa
kAsiteltdviin asioihin. Tukholmassa
j iirjestettyyn Luotto- j a riskienhallin-
taseminaariin 14.-15.6.1999 ulko-
maan toimikunta jiirjesti matkan jo-
hon osallistui kahdeksan luottomies-
ta. FECMAN kokouksessa Tukhol-
massa oli Luottomiesten edustajana
puheenjohtaja Tom Fagerstrcim, jon-
ka raportti on luettavissa Luottolin-
kissii 3/99. Fagerstrdm osallistui
mycis milleniumin viimeiseen FEC-
MAN kokoukseen Luottomiesten
edustajana.
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Lakitoimikunnan toimintakertomus I 999

Lausunto oikeudenkiiYmiskaaren
21. luvun muuttamisesta eduskunnan
lakivaliokunnalle tammikuuss a.

Eduskunta j atkoi saatavien perintlizi

koskevan lakiesityksen kasittelya 3.

viikolle. Toimikunnan puheenjohtajaa

kuultiin vielii 18.1.1999. laki vahvis-

tet t i in 22.4.1999 ja tul i  voimaan
I.9.1999 samoin kuin laki perintiitoi-
minnan luvanvaraisuudesta. Perintiilain

9$ hyviiksyttiin lopulta hallituksen lo-

kakuussa 1 996 esittiimdssti muodossa'
mink2i johdosta perintiitoimistoilta kiel-

lettiin televisiomaksujen ja pysiikdin-

tivirhemaksujen periminen, joiden yh-

teismiiiirii liihentelee vuosittain puolta

miljoonaa kappaletta.
Oikeusministeridn tyciryhmii val-

misteli huhti-toukokuussa tuomioistui-

mille annettavat ohjeet summaaristen
velkomisasioiden j a h2i2itcijen oikeus-
kuluista. Toimikuntaa kuultiin selvitys-

tycin yhteydessii. Ohjeet tulivat voi-

maan 15.6.1999, mutta useimmat kd-

r i i j i io ikeudet sovelsivat ni i t l i  jo

1.6.1999 alkaen.
Ulosottomaksuja muutett i in

1.6.1999, jolloin mm. estemaksu aleni

60 markasta 20 markkaan. Oikeusmi-
nisteritj pyysi eriiitii selvityksiii toimi-

kunnalta asetuksen muutosta valmistel-
taessa. Kesdkuun alusta tulivat voi-

maan mycis henkilcitietolaki ja ulosoton
viilttelyii koskeva ns. Lex Sundqvist,
joitten valmistelussa kuultiin myos

vhdistvstii.

ohjeiden uudistustycin. Toimikunnan
puheenjohtaja oli virastossa kuultava-

na26.8.1999. Timo Miiki oli jiisenenii

mycis oikeusministericin horisontaali-

ryhmdssd, joka kartoitti riita- ja hake-

musasioiden sekii velkaj iirj estelyn on-
gelmia ja kehitystarpeita. Tyoryhman
raportti luovutettiin 1 3.9. 1 999 kanslia-
piiallikko Kirsti Rissaselle.

Takausta j a vierasvelkapanttausta
koskeva laki tuli voimaan 1.10.1999.

Sillli on varsin laajat takautuvat vaiku-

tukset. Lakiin tuli myos yksityistaka-

uksen sovittelua koskeva 7$, jota yh-

distys oli lausunnoissaan voimakkaas-
ti vastustanut.

Lakitoimikunta kokoontui vuoden

aikana neljii kertaa.Kuluttaja-asiamies kiiynnisti elo-

kuussa Hyviiii Perintiitapaa koskevien

TULOSLASKELMA

Varsinainen toiminta
Tuotot
Kulut

Muut kulut
Kulut yhteensii
Tuotto-/Kuluj?iiimii
Sijoitukset
Tuotto-/Kulujiiiimii
Varainhankinta

Tuotot
Tuotto-/Kulujliiimii
Rahoitustuotot ja -kulut

Tuotot
Kulut

Tuotto-/Kulujiiiimii
Satunnaiset tuotot ja kulut

Omatoiminen tuotto-lkuluj iiiimii

Kokonaistuotto-/Kokonaiskuluj iiiimii

Tilikauden tulos

Tilikauden ylij aamii (alij aamii)

26

0101 1999:31t21999

130 800,00

-238 r29,05
-238129,05
-r07 329,05

0,00

168 600,00
168 600,00

430,20
-2r,29
408,91

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

0101 1998:3 I l2I998

134 960,00

-23r 050,64
-231050,64
-96 090.64

135 600,00
135 600,00

1  751 ,10

| 751,10

41 260,46
41260,46
41 260,46
41260,46
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lktaavaa
XiynOomaisuus j a muut pitkiivaikutteiset menot
Aineettomat hyodykkeet
Aineettomat hycidykkeet yhteensii
Aineelliset hyodykkeet
Aineelliset hycidykkeet yhteensii

Kiytttiomaisuusarvopaperit ja muut pitkiiaikaiset sijoitukset
Osakkeetja osuudet

Knyntiom.paperit j a muut pitk. aik. sij. yhteensii
Kiynciomaisuus yhteensd
Vaihto- ja rahoitusomaisuus
\hihto-omaisuus
lhihto-omai s uus yh teen sd
Saamiset

Myyntisaamiset
Siirtosaamiset

Saamiset yhteensii
Rahoitusomai suusarvopaperit
Rahoitus arvopaperit yhteensii
Rahat j a pankkisaamiset
\hihto- ja rahoitusomaisuus yhteensii
\hstaavaa yhteensii

Yestattavaa
Orra pii2ioma

Edellisten tilikausien voitto/ylijaamii (rappio/alijaamA)
Tilikauden voitto/yhjAiimii (rappio/alijaiima)

Oma p?iiioma yhteensii
Varaukset

Vapaaehtoiset varaukset
Yaraukset yhteensii
Veras piiiioma
Pitkiiaikainen
Pitkaaikainen yhteensii
Lyhytaikainen

Ostovelat
Siirtovelat

Lyhytaikaiset yhteensii
Vieras piiiioma yhteensii
Vastattavaa yhteensii

0101 1999:3 lr2l999

0,00

0,00

100 001,23
100 001,23
100 001,23

0,00

rr Tgg,gg
2243,30

14 043,29

0,00
r42 447,99
156 49r,26
256 492,49

0101 1998:3 ll2I998

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

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

0,00
237 205,03
238 624,03
239 624,03

rg4 903,63
61 679,96

256 493,49

0,00

0,00

0,00
9,00
9,00
9,00

256 492,49

153 543,17
4t 260,46

I94 803,63

0,00

0,00

43 920,40
0,00

43 920,40
43 920,40

239 624,03

TI L I NTARKASTUSKE RTO M US
Olemme tarkastaneet Luottomiehet
Ry:n kirjanpidon, tilinp2iiitdksen ja hal-
l innon t i l i kaude l ta  I . I . lg9g-
31.12.L999. Halliruksen laatima rilin-
piiiitds sisiiltii2i mm. tuloslaskelman,
taseen j a toimintakertomuksen. Suorit-
tamamme tarkastuksen perusteella an-
namme lausunnon tilinpiiiitriksestii ja
halllinnosta.

Tilintarkastus on tehty hyviin tilintar-
kastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekii
tilinpiiiitriksen laatimisperiaatteita, siszil-
triii ja esitystapaa on tiilkiin tarkastettu
riitHvassa laajuudessa sen toteamiseksi,
ettei tilinpiiiitris sisiilld olennaisia virhei-
tii tai puutteita. Hallinnon tarkastukses_
sa on selvitetty hallituksenjiisenten toi_
minnan lainmukaisuutta.

Lausunnossamme esitdmme, ettii tilin-
piiiitris on laadittu kirjanpitolain ja tilin_

pdiitdksen laatimista koskevien muiden
sri[nncisten j a mdrirdysten mukaisesti.

Tilinpiiiitcis antaa kirjanpitolaissa tar-
koitetulla tavalla oikeatja riitfiivat tiedot
yhdistyksen toiminnan tuloksesta ia ta-
loudel I i sesta asemasta.

Tilinpiiiit<is voidaan vahvistaa ja vas-
tuuvapaus mycinftizi hallituksen iZisenille
tarkastamaltamme tilikaudelta.

Luottolinkki 3/2000
27



yhdistyksen kevatkokouksessa vahvistettiin Luottomiehet ry:n sddnnilt. Alla olevat sddn-

ntit ovat siis varsinaisen kev?itkokor[""n hyv?iksymdt, mutta niitd ei ole vield rekiteroity'

Yhdistyksen nimi
Kreditmdnnen r.y.
sinki.

on Luottomiehet-
ja kotipaikka Hel-

Yhdistyksen tarkoituksena on edistzid

luottoalan tuntemusta ja kehitystii jiir-

jest2imiillii esitelma-, keskustelu- ja tie-

dotustilaisuuksia yhdistyksen toimi-

alaan kuuluvista kysymyksistd, seuraa-

malla luottoalan kehitystii mycis ulko-

mailla, harjoittamalla kustannus-, jul-

kaisu-, kurssi- ja koulutustoimintaa
sekd antamalla lausuntoja ja tekemiil-

la alaa koskevia aloitteita.

Yhdistyksen varsinaisiksi ji iseniksi

voidaan ottaa luottoalalla toimivia yk-

sityisiii henkikiitii kaikkialta Suomes-

ta. Jdseneksi pyrkiviin on jiitett?ivli kir-
jallinen jlisenhakemus hallitukselle.

Henkilon, joka on pelkiistiiZin luoton-

saaja, ei katsota toimivan luottoalalla.

Hallitus kiisittelee sekii hyviiksyy tai

hykaA j ?isenhakemukset. Jdsenhake=

muksen hylkiiiimisen syytii ei merkitd

pciytiikirjaan. Sihteeri ilmoittaa halli-

tuksen p[iitciksen hakijalle. Yhdistys

voi olla kannattaj aj iiseniii. Ehdotukset

kunnia- ja kirjeenvaihtajajiisenistii on

toimitettava hallitukselle. Jos se puol-

taa ehdotusta, se esittdd ehdotuksen

yhdistyksen kokoukselle.
Kunniaj liseneksi voidaan valita hen-

ki16, jolla on erityisiii ansioita yhdis-

tyksen tarkoitusperien kehittdmisessd.

Kirj eenvaihtaj aj iiseneksi voidaan vali-

ta ulkomailla vakinaisesti asuvia hen-

kiloita, ei kuitenkaan enempiid kuin

kolmasosa (1/3) koko jasenluvuista.

Kannattajajliseneksi voidaan valita

kotimainen henkilci tai oikeuskelpoinen
yhteisri. Kirjeenvaihtaja- ja kannatta-
jajiisenillii on puhe- mutta ei iiiinival-

taa yhdistyksen kokouksissa.
Jiisen, joka on jiittiinyt maksamatta

28
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siiANNOr
jdsenmaksunsa kahdelta (2) vuodelta,

voidaan hallituksen piiiitokselld erottaa

yhdistyksestii. Sellaisen jiisenen, joka

ei endzi toimi luottoalalla. jl isenyys voi-

daan hallituksen piiiitdksellii katsoa

pii?ittyneeksi.
Luottotutkinnon suorittaneille ei ole

liittymisvuotenaan j dsenmaksuvelvol-
lisuutta. Eliikkeelle siirtyneell2i jiisenel-

li i ei ole jdsenmaksuvelvollisuutta'

Kunnia- ja kirjeenvaihtaj ajdsenet eivdt

suorita j zisenmaksuja. Saavutetut j dsen-

oikeudet sliilyvlit.

mennessd tasan ratkaistaan vaali arval-

la, mutta muissa asioissa ratkaisee pu-

heenjohtajana toimineen ddni.

Yhdistykselld on luottoalan neuvotte-

lukunta, johon valitaan yhdistyksen

hallituksen puheenjohtaj an tai varapu-

heenjohtajan lisiiksi vfiintiiiin viisi (5)

ja enintiiiin yhdekslin (9) luottoalalla

ansioitunutta henkiloii.
Luottoalan neuvottelukunnan tehffi -

vdnd on antaa yhdistyksen hallituksel-

le neuvoja ja asiantuntijalausuntoja
yhdistyksen toimialaan kuuluvissa asi-

oissa. Neuvottelukunta valitsee kes-

kuudestaan itselleen puheenjohtajan.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituk-

sen puheenjohtaja tai varapuheenjoh-

taja jompikumpi yhdessii jonkun hal-

lituksen izisenen kanssa.

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pi-

detli?in vuosittain kaksi, keviitkokous

toukokuun loppuun mennessd j a syys-

kokous marraskuun loppuun mennes-

s?i. Kokouksen ajan ja paikan piiiittiiii

hallitus.

Yhdistyksen kevlitkokouksessa kdsitel-

lzidn seuraavat asiat:
1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja,

2. valitaan sihteeri ja kaksipoytiikirjan
tarkistajaa,

3. esitetiiiin yhdistyksen toimintakerto-
mus ja tilinPiiiitos,

4. esitetiiiin tilintarkastuskertomus sekd

piiiitetli2in tilinpiiiitoksen vahvistami-

sesta j a vastuuvapauden myontiimi-

sestzi,
5. kasitellAiin muut hallituksen esittdmdt

tai jiisenten ennen edellisen maalis-

kuun viimeistii piiiviiii hallitukselle

kiri allisesti ilmoittamat asiat.

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jo-

hon kuuluu yhdeksiin (9) varsinaista
jiisentii. Jdsenen toimikausi on kolme
(3) vuotta. Hallituksen jiisenist2i yksi

kolmasosa (1/3) on vuosittain erovuo-

rossa. Erovuorossa oleva hallituksen
jiisentii ei voida heti valita uudelleen'

mikali henkikj on ollut hallituksen jii-

senenii pidempii2in kuin puolitoista

vuotta.
Kesken toimikauttaan kuolleen tai

eronneen hallituksen jiisenen tilalle

yhdistyksen kokous valitsee uuden jii-

senen eronneen jiiljellii olevaksi toimi-

kaudeksi.
Hallitus valitsee sihteerin ja rahas-

tonhoitajan. Hallitus voi valita mycis

muita toimihenkiloitii.
Hallitus voi asettaa avukseen toimi-

kuntia.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai

taman estyneenti ollessa varapuheen-
johtajan kutsusta ja on piiiitosvaltainen,

kun viihintii[n viisi (5) jiisentd, puheen-
johtaja tai varapuheenjohtaja mukaan

luettuna, on kokouksessa l5snd'
Piiiitcikseen vaaditaan aina neljiin (4)

jdsenen yksimielisyys. Yhdeksiin (9)

jzisenen osallistuessa ddnestykseen paa-

tokseksi tulee se mielipide, jota.viihin-

t?iiin viisi (5) on kannattanut. Adnten
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vksen syyskokouksessa
s€uraavat asrat:

l. valintaan kokoukselle puheenjohtaja,
ralitaan sihteeri ja kaksi pdytiikirjan
tediastajaa,

!. rahristetaan talousarvio ja varsinaisen
sekd kannattajajiisenen jrisenmaksun
suuruus ja suorittamisaika,

L ralitaan seuraavaksi kolmeksi vuodek-
si hallituksen jiisenet erovuoroisten
sijaan.

l- ralitaan seuraavaksi vuodeksi hallituk-
sen jdsenistii hallituksen puheenjoh-
ta.;a ja varapuheenjohtaja,

a raltaan seuraavaksi vuodeksi kaksi (2)
tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatllin-
urliastajaa,

7- ralitaan seuraavaksi vuodeksi juisenet
luottoalan neuvottelukuntaan.
ktuitelliiiin muut hallituksen esittiimiit
lp?zssaltpd22€a€dd)tf€P;fy';kaaa
r iimeistii piiiviiii hallitukselle kirjalli-
s€sti ilmoittamat asiat.

Yhdistyksen kutsuu kokouksiin hallitus.
Kokouskutsut on ldhetettlivii iiisenille
kirjal lisesti vi i meistridn kymmenen 1 I 0)
piiiviiii ennen kokousta sillli osoitteella,
jonka jiisen on yhdistykselle ilmoittanut
tai julkaistava yhdistyksen kokouksen
pliiitriksen mukaisesti sen mriiirziiimdss;i
sanomalehdessii tai sen miidrtltimissii sa-
nomalehdissii samassa aiassa.

Yhdistyksen kokouksen suoritetaan dd-
nestykset avoimina, ellei joku osanotta-
jista vaadi suljettua lippuhinestysrzi. Asiat
ratkaistaan yksinkertaisella ziiinten enem-
mistiillii, ellei sriinnciissii toisin mtiiiriitii.
Kunniaj iisenen valituksi tuleminen edel-
lyttaa, etta vdhinttidn kolme neljiisosaa
(3/4) kokouksessa annetuista iidnistzi on
hdntii kannattanut. Adnten mennessd ta-

san raf(ariee pudeenlodtal'an {{ni vaa-
leissa ja suljetuin lipuin lirinestettiiessri
afpa.

Hallitus voi piiiittiiii rahastojen perustami-
sesta koulutus-, julkaisu- ja jiisentoimin-
taa varten. Rahaston enimmiiismiiririi on
viisikymmentatuhatta (50.000) euroa.
Rahaston varoja keriilimistavasta ja kiiyt-
tiimisestii piiiittiiii hallitus.

Niiiden siiiintcijen muuttamista koskevan
piiiitriksen on voimaa tullakseen kokoukses-
sa annetuista ziiinistri. Siiiintci,jen muuttamis-
ehdotus on esitettiivii kokouskutsussa.

P?iiitcis yhdistyksen purkamisesta on tehta-
vii kahdessa vrihintiiiin kahden (2) kuukau-
den viiliajoin pideryssa kokouksessa, joita
toisen tulee olla yhdistyksen varsinainen
kokous, ja kummankin purkuehdotuksen
on saa\utettava viihintiiiin kolmel nejAs-

osan (3/4) enemmistd annetuista iiiinistii
tullakseen kokouksen piizitcikseksi.

lluita yhdistyksen kokouksia pidetiiiin,
hn hallitus katsoo tarpeelliseksi tai kun
vihintddn kymmenesosa (1i 10) jiisen-
redrdsta on sellaisen kokouksen ko-
loonkutsumista erityisesti ilmoitettua
siaa varten hallitukselta kirjallisesti pyy-
Etvt.

Yhdistyksen tilit laaditaan ja piiiitetiiiin
kalenterinvuosittain. Yhdistyksen tilit ja
muut hallintoa koskevat asiakirjat on
ennen huhtikuun 15. pliiviiii luovutetta-
va tilintarkastajille, joiden tulee antaa tar-
kastuskertomuksena hallitukselle ennen
huhtikuun 30. Piiivii[.

Jos yhdistys purkautuu, kiiytetiiiin sen
varat johonkin yhdistyksen toimintaa ki-
hellii olevaan tarkoitukseen.

Muutoin noudatetaan voimassa olevaa
vhdistvslakia.

$kaisija Luottomiehet-
Kreditmiinnen ry
PL 891,00101 Helsinki
Puh. (09) 2200 1002

Tekniset tiedot
Lehden koko:
Painopinta-ala:
Palstojen mliiirii:
Palstan leveys:
Rasteritiheys:
Aineistovalmius:

A4
2 lox297  mm
3 kpl
1 p 5 5 m m , 3 p 1 8 0 m m
70 linjaa/cm
Tiedostona

Toimitus
Ftiatoimittaja:
Rrhelin:
Telefax:
c-mail:

Petri Willman
(014) 4100 333
(0r4) 4100 334
p.willman @fi.intrum.com Maksuosoite

Maksun saaja:
Pankkiyhteys:

Luottomiehet ry
Ihroitustilan
r$'jet

Kai Palm6n 010 520 3555
Mikko Kallankari, (09) 148 861

Merita Pankki 2089 l8 -7 3866

Ilmoitusten painoasua kos-
kevat reklamaatiot 7 vrk:n
kuluessa lehden ilmestymisestli
kirjallisena.

Viimeistli[n 14 vrk ennen
aineistooiiiviiii.
Mycihemmin peruutetuista
laskutetaan 507o hinnasta.

Reklamaatiot
Jisenrekisterin
;lliipito
hrhelin:
Fan:

Treasso Oy, Satu Sunikka
(09) 444 040
(09) 4544 289

Ilmoitusten
peruuttaminen:

Paino
I'hteyshenkilci:
Osoite:

Puhelin:
Telefax:

Niina Malinen
Suomen Painotuote
Miikituvantie 3 G, 01510 Vantaa
(09) 7420 rrl
(09) 7420 L20r

Ilmestymispiiiviit
Nro
4/2000

Aineisto
06.10.2000

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

Mustavalkoinen
6.000 mk
3.500 mk
2.500 mk
1.500 mk
1.000 mk

500 mk/vliri.

Painos
Painos:

Luottolinkki 312000
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Ilmestyy
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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 sa-
manaikaisesti organisoitu julkisena

palveluna, vaikka velkajzirjestelyme-
nettely ktiyt[nndssti edellyttdti asian-
tuntemusta hakijan puolella. Kunnat
ja monet jiirjesttit ovat velkaneuvon-
taa antaneet ja toimintaan on saatu
valtion rahoitusta. Sen lisiiksi selvit-
tajana toimivat asianajajat ja muut

asiamiehet ovat voineet saada palkki-

onsa maksuttoman oikeudenkdynnin
nojalla. Palvelut on kuitenkin jiirjes-

tetty maan eri osissa varsin eri tasoi-
sesti ja paikoin puutteellisesti.

Hallitus esitti lakia velkaneuvonnas-
ta. Eduskunta kuitenkin totesi, ettii vel-
kaneuvonnassa painottuu ennalta ehkiii-
sevd talousneuvonta ja niiden ongelmi-
en selvittely, jotka saattavat olla perus-

syy taloudelliseen ahdinkoon. Talousva-
liokunnan mielestii kansalaisten oman
talouden hallinnan opetus ja velkaantu-
misen ehkdisy tulee sisiillyttiiii yleisiin

kasvatustavoitteisiin (Ta vM 16/2000

vp - HE 3712000 vp | 13.6.2000). Niiin
lain nimikin muuttui laiksi talous- ja vel-

kaneuvonnasta.
Talous- ja velkaneuvonnassa annetaan

uuden lain mukaan tietoja ja neuvontaa
taloudenja velkojen hoidosta sekli avus-
tetaan ylivelkaantuneita yksityi shenkiltii-
tii sovintoneuvotteluissa velkojien kans-

sa, yksityishenkilon velkajfi estelyn ha-

kemisessa j a muissa velkaj iirj estelyyn
liittyvissa asioissa.

Perustelujen mukaan maksuttoman
neuvonnan ensisijaisena tarkoituksena on

auttaa asiakasta huolehtimaan itsendisesti
ja riittiiviin suunnitelmallisesti taloudel-
lisista asioistaan.

Lii?ininhallitus vastaa talous- ja vel-
kaneuvonnan riittZivyydest?i alueellaan.
Noin 56.000 asukasta kohden toimii yksi

kokopliiviiinen velkaneuvoja. Pddtoimisia
velkaneuvojia on siis 89. Vapaaehtoisen
velkaneuvonnan luotuiset kustannukset
ovat olleet vuosina 1998 - 2000 noin 12

milioonaa markkaa. Uuden lain valtiolle

aiheuttama lisdmeno arvioidaan luosittain

olevan noin 6 miljoonaa markkaa.
Velkaneuvontapalveluj en tuottamises-

ta huolehtivat ensisijaisesti kunnat, jot-

ka tekeviit liiiininhallituksen kanssa so-
pimuksen palvelujen tuottamisesta. Kun-
ta tuottaa palvelutjoko itse tai ostopal-
veluna. Useampi kunta voi tuottaa pal-

velut yhdessd. Toiminta alkaa vuoden
2001 alusta.

Kunnille maksetaan korvausta talous-
ja velkaneuvonnan jiirjestiimisestd kaup-
pa- ja teollisuusministeridn vahvistami-
en perusteiden mukaan. Kunnan osallis-

tuminen neuvontapalvelujen jiirjestiimi-

seen on vapaaehtoista eikzi se siis ole

velvollinen tekemiitin ltiiininhallituksen
kaussa laissa tarkoitettua sopimusta. Jos

kunta ei sopimusta tee, on liiiininhallituk-
sen hankittava palvelut tehtavien hoita-

miseen sopivalta palvelun tuottajalta.
Velkaneuvonnan ylin johto ja valvon-

ta kuuluu Kuluttajavirastolle, jossa siitd

vastaa kuluttajaoikeudellinen ryhmii

Anja Peltosen johdolla.

t t

ERAVIIKKO
luottoalan uutisia

- ilmestyy sdhkiipostiisi ioka viikonvaihde

kerran viikossa ilmestyvd luottoalan uutisjulkaisu
jakelu ti laaj i I le siih kdpostitse
uutisagenttisi seuraa Suomen ja lZihialueiden luottoasioita

voit vdlittdid tiedon eteenpiiin tydpaikallasi
tai pyytiid jakelun suoraan koko luottoryhmdlle
vuositi laus 700 FIM
kysy asiakasalennusta
tilauksen voit tehdd kdtevimmin sdhkopostitse: risto.suviala@erapaiva.fi
julkaisija Eriip?iivdr Koulutus Oy, puh. 02-2778 4OO

Tilaa maksuton naytenumero!
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Luottomiehet RY:n kevdtretki ia-kokous 25.5.2OOO
ltsi keviiiin varmimmista merkeistd on
Luonomiesten perinteikkiiiin kevdtret-
ken ilmesryminen jdsenten kalenteriin.
Talld kertaa aamuvirkkujen ja reippai-
den jdsenten askel suuntautui kohti Hel-
srngin kauppatoria, jossa vesibussimme
odoui matkustajiaan.

Retkeilijciiden ensimmdiseksi ja yl-
hrildn vaativaksi tehtiiviiksi tuli oikean
hiturin lciytiiminen. Piiiittiiviiiset mat-
lustajat kiysiviit kuitenkin liihes asetet-
rrun laihtdaikaan mennessd sipoolaisten
lala:tajaveneiden taakse piiloutuneen
IUS Monican ja niiin meriseikkailum-
c p;iiisi alkamaan. Kerhomestari lau-
lrri tuftuun tapaan tervetuliaissanat ja
elulisen henkilokunta ravitsi matkaajat
eamukahvilla ja eviiillii. Kurssi otettiin
tohri liinttii ja aloitettiin keskittyminen
odessii olevaan kokoukseen.

Helsingin edustan merimaisemien
ihailua ei menomatkalla varjostanut
huoli aurinkovoiteen suojakertoimen
nin2ivyydestii: koleasta siiiistii johtuen
ma*aajat pAauivar viisaasti pysytell2i
lairan sisiitiloissa ja huolehtia omasta
nestetasapainostaan kukin parhaaksi
karomallaan tavalla. Pciltiiseurueet kes-
hntelivat vilkkaasti ja aktiivisesti niin ty6-

kuin vapaa-aikaakin koskevista ajankoh- I
taisista aiheista. Rannikkotuuli alkoi kui-
tenkin voimistua ja osa matkaajista piiiitti
siirtyii karurelle tuijottamaan horisonttiaja
odottamaan Kivenlahden venesatamaan
saapumista. Sinne tulimmekin aikataulus-
sa ja liihdimme suunnistamaan kohti
kongressikeskus Meripuistoa.

Parin umpikujan jiilkeen kiysimme
paikalle ja kiirehdimme kuuntelemaan
Leonia Pankin ekonomistia Lauri Uoti-
laa. Hdnen luentonsa aiheena oli "Ajan-
kohtaiset niitrcymdt suhdanteissa ja rahoi-
tusmarkkinoilla". Esitystii kuunneltiin
mielenkiinnolla, eliimmehdn suhdan-
teissa aikaa jolloin tulevaisuuden ennus- I
taminen on kaikkea muuta kuin help- i
poa. Kommentteja ja keskustelunpoi-
kastakin saatiin mukavasri aikaiseksi.

Lounaan jiilkeen oli varsinaisen ke- i
viitkokouksen vuoro: kokouksen asialis- ,
talla oli normaalisti kevuitkokouksessa
kiisiteltiivien asioiden lisiiksi yhdistyk-
sen siiiintojen muuttamista koskevan i
esityksen kiisittely. Kokouksen puheen-
johtajaksi valittiin Timo Heinonen ja
sihteeriksi Anne Bjtirk. Pciytiikirjan tar-
kastajina toimivat Sami Ijiis ja Jukka ,
Lumiaho. Tilinpiiiitcis vuodelta 1999

vahvistettiin ja hallitukselle mycinnettiin
asiaankuuluvasti vastuuvapaus. Mycis
hallituksen esitys siiiintcijen muuttami-
sesta hyviiksyttiin.

Taas oli tullut aika vaihtaa keviitko-
kouksen virallinen tunnelma merihen-
kiseen matkailuun. Piristiiviin kiivelyn
jiilkeen saavuimme vesibussillemme ja
havaitsimme liimpotilan jo kohonneen
siinii mliiirin, ettti piiiirimme porukalla
kokeilla aurinkokannen ta{oamia nliko-
aloja. Reilun parin tunnin merimatkan
aikana tunnelma oli vapautunut ja jat-
kosuunnitelmat alkoivat kehitryA. Ran-
tauduttuamme takaisin Kauppatorille
joukkomme suuntautui eri kokoisina
ryhminli kuka minnekin: osa porukasta
suuntasi suoraan seuraavalle alukselle
jatkamaan iltaa. Piiiiosa joukosta piiiitti
kuitenkin huuhtoa matkan p6lyt kurkus-
taan tukevasti maan kamaralla. Matkaa-
j at vaikuttivat tyytyviiisiltii kokemaan-
sa. Vain yksi asia tuntui mietityttAvan
monia: miksi retken osanottajamliiirii oli
vain24 jasentii? Keviit on kiireiden ai-
kaa ja syitii on varmasti monia, mutta
keviitretkiperinteen j atkuluuden kannal-
ta on toivottavaa, ett| osanottajamaifA
olisi tulevina vuosina suurempi.

Oikaisuja
Luottolinkissii IIl2000 oli sivulla 20
olleen "Teiyden kympin ilta" -jutun
kirjoittajan nimi jiiiinyt erehdyksessii
pois. Jutun kirjoitti Hanna Nurmi.
Jufun ingressin kirjoittaja on petri Will-
man.

Luottolinkiss AIA2000 sivulla 8 ollees-
sa "Luottomiehet tutustuivat Sanoma-
taloon" -jutussa mainittu Antti Bli-
field oli saanut nimikkeen "p66toimit-
taja". Blifieldin oikea titreli on pee-
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Koulutustoimikunnan jdsenet:

Luottolinkin edellisestd numerosta oli erehdyksessii jiiiinyt pois
yksi koulutustoimikunnan jiisen.

Timo Hulkko
SuomenAsiakastieto Oy
PL 16
00581 HELSINKI
puh. (09) 1488 6403
GSM 0s00 894 008
Fax. (09) 753 3661
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KAURIS
Olet rakastunut! Kesii on ihanaa ai-
kaa ja syksystii tulee vielii ihanampi.
Hii?ikellojen kumina jo soi korvissa-
si, mutta koetapa pitiia jaita hatussa
ja ota aikalisiiii. Turhalla innokkuu-
dellasi vain pelotat pyydyksessiisi
uiskentelevan saaliin pakoon. Hiljaa
hyvii tulee. Lomakausi oli mitii par-
hain ja sinulla on virtaa vaikka muil-
le jakaa. Nyt ei kannata laittaarahaa
veikkaukseen, sillii vanha sanontahan
kuuluu, ettii jos on onnea rakkaudes-
sa, sitd ei ole peleissii.

JOUSIMIES
Muutokset eliimiissiisi ovat olleet ttil-
lii kertaa parempaan piiin. Olet edis-
tynyt urallasi viimeinkin, pitkiin
odottelun jiilkeen ja voit nyt nauttia
pitkiin uurastuksesi tuloksista. Nauti
nyt, sillii olet sen todellakin ansain-
nut. Valitettavasti rakkausrintamalla
on ollut yliim?ien jiilkeen pelkkiiii ala-
miikeii. Ala ala etsid , sillii rakkaus
tulee kyllii luoksesi silloiin, kun sitii
viihiten osaat odottaa. Ennakkoluu-
losi vain estiiviit sinua huomaamasta
sitA, etta oven takana sinua odottaa
t?iydellinen onni.

SKORPIONI
Mii maalaispoika oon... Laitan suih-
ketta kainaloon.. Nyt on tainnut Re-
xona pettdd, sillii seuraeliimiisi on ai-
van olematonta. Olet viettiinyt aivan
liian paljon aikaa kesiimokillii omis-
sa oloissasi, ettd seurapiirileijonan
taitosi alkavat ruostua Pahemman
kerran. Maalaisilma ei ehkii sitten-
kiilin ole terveellistii, sill2i aivoissasi
on selviisti havaittavissa pehmene-
mistii, vai voisiko sitii kutsua vanhe-
nemiseksi? No, ei se mitiiiin se on
ihan joviaali i lmiti.. .

HARKA
Kesii alkoi kohdallasi loistavasti. Olet
saanut uusia haasteitaja Juhannus oli
mitii ihanin, mutta sitten sisiillesi as-
tui tytrjyys. Kiivelet piiii eriipuksissa,
sydiin surua tiiynnii ja ihmettelet kun
ei kaveritkaan ota sinuun yhteyttii. No
KAMOON ! Kuka nyt viitsisi katsell-
la murjotustasil Asennettta peliin ja

valloittavaa hymyii naamaan, niin
voit olla vaffna ettei sinun tarvitse
kiirsiii yksiniiisyydestii! Eriis ystiivii-
si ehdottaa sinulle syyspuolella ris-
teilyii ja emmit, mutta sinun kannat-
taa ehdottomasti liihteii mukaan. Tuo
matka tulee muuttamaan Paljon!

NEITSYT
Mustasukkaisuutta! Hyi, olet osoit-
tanut kumppaniasi kohtaan musta-
sukkaisuutta ja aivan turhaan.Hiinen
mielestiiiin kukaan ei vedti sinulle
vertoja ja voit jaftAa moisille aatok-
sille hyviistit ! Mustasukkaisuudella-
si olet tehnyt itsestiisi turhaan nau-
runalaisen ja saaanut toiselle pahan
mielen. Nyt sinun tulisi yrittiiii hyvit-
tiiii huono kiiytdksesi jotenkin.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
uusien asiakkaitten kansssa, sillii siel-
lii on yksi susi lammasten vaatteissa.

OINAS
Olet tehnyt virheen tyossiisi ja olisi
paras tunnustaa se heti jotta vahinko
voidaan korjata nopesti.Saat virheen

anteeksi kun kerrot siitii heti esimie-
hellesi. Jiilkeenpiiin tilanne saattaisi
niiyttiiii paljon vakavammalta mitii se
onkaan. Virheen peittelemisessd tu-
kaloittaisit asemaasi vain turhaan.
Suoraselkiiisyys palkitaan aina ja si-
nuthan tunnetaan rehellisenii ihmise-
na ryiiyhteisosszisi. Olet saanut kipi-
ndn uuteen harrastukseen ja se tulee
antamaan sinulle pitklillii tzihtiiimel-
lii paljon iloajoten ethAn vain jata sita
siihen. Henkisen hyvinvoinnin eteen
oinaan kannattaisi nyt panostaa. Ei
eniiii liikaa tyotii vaan lisiiii vapaa-ai-
kaa ja etenkin aikaa perheelle ja ys-

tiiville.

KAKSOSET
Kiusallinen hiiiricitekij 2i elZimiissiisi
on nyt saatu poistettua ja voit taas elliii
tiiysipainoisesti . Heiniikuun alku
meni bailatessa ja juhliessa, mutta
kyllli se kannattikin. Olet monta upe-
aa muistoa rikkaampi, joiden avulla
selvi i i t  taas syksYn ja talven
ylitse.Niistii tuleekin sitten tyonffiy-
teisiii ja haastavia ammatill isesti'
Syksyllii sinulle tarjotaan uutta tyo-
paikkaa, mutta ruoho ei ole aina vih-
rerimpriii aidan takana. Kyseistii tar-
jousta kannattaa tarkastella ja harki-
ta monelta kantilta, ennenkuin syok-
syt siihen suinpiiin. Sinii olet viime
kiidessii se, joka paataa mihin suun-
taan haluat eliimiiiisi viedii.

LEIJONA
Olet viettiinyt kissanpiiiviii nauttien
auringosta ja terasseista . Leijona on
nautiskelija ja valitettavasti koet uI-
kopuolisillta paheksuntaa el2imiintyy-
listiisi. Ala vatta mita muut ajattele-
vat, se on vain kateutta. Toteuta itse-
iisi ja nauti eliimiistiisi, niin kauan kun
olet vapaa niin tekem2itin. Sinulla on
kiikkustuolissa aikaa rauhoittua ja

asettua aloillesi. Elama on mielestii-
si eliimistii varten .Ala kuitenkaan
ved?i overiksi, niin ettii tydt saavat
kiirsiii, sillii sitii ei katsota hyvlillii ja

tydporukassasi on aina se Yksi, joka

haluaa piiiitiisi polkylle. Hurmaavaa
leijonaa kadehditaan aina.

RAPU
Ravut ovat kesiin ja syksyn muutok-
sen kourissa.Muuttolaatikoita on
pakkailtu kertaakaan katumatta, mik-
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.i pitikin ryhtyii moiseen ruljanssiin.
\luutos ravun eldmdssd on aina pa-
rcnpaan piiin. Olet rohkea ja ennak-
koluuloton ja mottosi voisikin olla,
ettl 'ei pidajaada kaavoihin kangis-
Iumaan'. Et jiiii miettimiiiin pitkiiiin,
\ aan reet priiitoksesi nopeasti toimi-
c'n heti. eikrihuomenna. Teweytesi on
pitk;istii aikaa huipussaan. Keviizin
tlunssat ovat takanapiiin ja syksy
rnennd porskutetaan tiiysissii voimis-
.e. Raha-asiat sita vastoin ovat retu-
perliliii ja sinun kannattaisikin sdds-
tJi sukan vafteen kaikki ylimiiiir2ii-
nen.

VAAKA
Eldmrisi tiillii hetkellii on suvaintovai-
heessa. Kaikki on tylsiii i, melkein
\ htii tylsAa kuin olet itse. Ala anna
pikkuasioiden masentaa itseiisi. Eten-
kriiin nyt, kun eliimiisi on balanssis-
.a. Olet vain turhautunut ja se tarttuu
tuota pikaa muihinkin. Muut ovat tot-
tuneet saamaan sinulta tukea ia vm-

miirteiviiisiii neuvoja, joten iilii pet2i
heitii nytkiiiin. Sinua tarvitaan. Eten-
kin tycissii on nyt aika, jolloin sinun
kannattaisi  kertoa mui l le ni ike-
myksiiisi ja mielipiteitiisi. Ne saavat
nyt eri tavalla vastakaikua kuin
ennen.Huomaat itsekin, ettd. saamasi
arvonnousu kohentaa kummasti itse-
tuntoasi.

vEstMtEs
Haaveilet muutoksesta. mutta nvt ei
ole sen aika. Liiketoimesi eiv?ii ole
tarpeeksi vankalla pohj alla, jotta voi-
sit harkita mitiiiin radikaalia muutos-
ta ekimiissiisi. Pitkiistii aikaa alat
piiiistii jyviille siitzi mistii parisuhtees-
sa oikein on kysymys ja iloitset siitii
kuin lapsi tikkukarameltista. Eliimii
on ihanaa ja jiinniuiiviiii. Itseniiinen
vesimies alkaa pikkuhuiljaa tukeutua
mycis muihin ihmisiin. Tycissii sinun
onkin pakko jakaa vastuuta, sillii ai-
kasi ei riitii kaiken hoitamiseen. Tu-
let saamaan syksyllii ylliitysvieraan,

joka j tirkyttzizi mielenrauhaasi, mutta
siitii piiaset loistavasti yli, kun vait
muistat olla oma rehellinen itsesi.

KALAT
Sanotaan, ettii kaloilla on huono it-
setunto, mutta sitd ei sinusta huomaa.
Mennii porskutat piiii kolmantena jal-
kana, suuna piiiinii ja saat paljon uu-
sia ystiiviii ympiirillesi. Nyt on kalo-
jen kulta-aikaa he kukoistavat kuin
vastapuhjenneet ruusut. Vastapaino-
na ikiiviit tydtehtavat tuntuvat entis-
tiikin ikiiviimmiltii ja huomaat ettii
kulutusjuhlat alkavat vaatia verojaan.
Vaikka duuni tuntuukin vaativan si-
nulta liikaa aikaa, iilii lyo hanskoja
tiskiin, vaan tee kaikki kuten voit.
Ahkeruutesi kuitenkin huomataan.
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