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Pro Gradu -tutkielman tavoitteena on luoda uusien autojen kohdevakuudelliseen 

osamaksukauppaan pooling järjestely, joka mahdollistaisi aiempaa useammalle 

hakijalle myönteisen luottopäätöksen. Tutkielma tehdään autoliikkeen näkökul-

masta. 

 

Työn teoriaosuus tutustuu vastaavien järjestelyjen hyödyntämiseen muun 

muassa vakuutusalalla ja toimitusketjun hallinnassa. Kerättyjen havaintojen 

avulla muodostetaan viitekehys autokauppaan soveltuvalle järjestelylle. 

 

Empiirisessä osuudessa muodostettua pooling järjestelyä testataan yksittäisen 

rahoitettavan auton case mallin avulla. Lisäksi järjestelyn potentiaalia arvioidaan 

eri näkökulmista. Saavutettujen tulosten perusteella voidaan todeta, että malli voi 

olla autoliikkeelle taloudellisesti kannattava ja antaa aihetta jatkotutkimukselle. 
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The aim of this research is to create a pooling arrangement for hire purchase car 

financing that would allow positive credit decisions to more applicants. The study 

is made from the car dealer’s point of view. 

 

The theoretical part examines the use of similar arrangements in the insurance 

industry and supply chain management. The collected findings are used to create 

a arrangement suitable for car retail business. 

 

The empirical part tests the created pooling arrangement with case model of a 

single financed car. In addition, the potential of the arrangement is assessed from 

different angles. According to the findings, risk pooling can be economically 

viable for a car dealer and creates a potential for further research. 
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1 JOHDANTO 

 

Kohdevakuudellinen osamaksurahoitus näyttelee merkittävää roolia suomalai-

sessa autokaupassa. Merkistä riippuen uusista autoista jopa 30-50 % myydään 

osamaksurahoituksella. Samalla rahoituspalveluiden myynti toimii merkittävänä 

ansaintamahdollisuutena autoliikkeille.  

 

Suomalainen autokaupan ala kärsii voimakkaasti vuoden 2008 syksyllä alkaneen 

finanssikriisin jälkeisestä taantumasta. Pitkittyneen heikon taloustilanteen 

seurauksena autokaupan kilpailu on kiristynyt, joka näkyy muun muassa 

voimakkaana rahoitusmyynnin korkokilpailuna - sen syödessä entisestään 

autoliikkeiden tuottoja. 

 

Haastava taloudellinen tilanne näkyy myös maksuhäiriöisten asiakkaiden määrän 

kasvuna, joka vaikeuttaa perinteisillä osamaksurahoituksen ehdoilla myönteisten 

luottopäätösten saamista ja hankaloittaa osaltaan suomalaisen autokaupan 

tilannetta.  

 

Haasteellinen nykytilanne motivoi jalostamaan uusia rahoitustuotteita ja palveluja 

autokaupan piristämiseksi.  Yksi vaihtoehto kohdevakuudellisten rahoituspalve-

luiden saatavuuden parantamiseksi voisi olla pooling järjestely. Pooling 

järjestelyssä autoliike tukee rahoitusyhtiöiden luotonmyöntöä oman myyntinsä 

edistämiseksi muodostamalla rahoitusyhtiön kanssa poolin asiakkaille, joilla 

nykyiset luottoehdot eivät täyty.  Pooliin kerättävällä sopimuskohtainen 

riskimaksu mahdollistaisi vapaamman luotonmyönnön. Hyvin tuotteistettuna se 

voisi lisätä autokaupan volyymia tuoden samalla kohtuullisen rahoitustuoton 

myös autoliikkeelle. Sopimuskohtainen riskimaksu vapautuisi takaisin autoliik-

keelle sopimuksen luottoriskin poistuttua, mikäli asiakas on suoriutunut 

velvoitteistaan sopimuksen mukaisesti. 
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Tämän case pohjaisen tutkimuksen tarkoitus on selvittää pooling järjestelyn 

tuomat mahdollisuudet suomalaisessa, yksityisasiakkaille suunnatussa uusien 

autojen kaupassa.  

1.1 Tutkimuksen taustaa 

 

Kirjallisuudessa pooling järjestelyllä tarkoitetaan yksittäisten toimijoiden 

yhteenliittymistä yhteisten etujen saavuttamiseksi tai riskin hajauttamiseksi. 

Perinteisesti poolin muodostaminen lähtee poolin jäsenten aloitteesta. Poolin 

jäsenet voivat esimerkiksi kerryttää yhdessä pääomaa, joka käytetään sovittujen 

ehtojen mukaisesti perustetun poolin käyttötarkoitukseen poolin jäsenten eduksi. 

Yhteisinä nimittäjinä eri pooling järjestelyille voidaan pitää tavoitteita kasvattaa 

yksittäisen poolin jäsenen mahdollisuutta toimia ja vähentää yksittäiseen poolin 

jäseneen kohdistuvaa epävarmuutta.  

 

Yksinkertainen esimerkki pooling järjestelystä Suomessa on lakisääteinen 

liikennevakuutus, jossa vakuutusyhtiö (pooli) kerää autoilijoilta (poolin jäsenet) 

liikennevakuutusmaksuja hankkiakseen autoilijoilta vahingon sattuessa tarvittavia 

palveluita, esimerkiksi korjaamo- tai sairaanhoitopalveluita (palveluntarjoajat). 
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Kuva 1. Esimerkki pooling järjestelystä. 

 

Pooling järjestelyä voidaan hyödyntää vakuutusyhtiömaailman lisäksi logistiikas-

sa ja toimitusketjun hallinnassa, joissa pooling järjestelyllä tavoitellaan suuruuden 

ekonomiaa, saatavuuden parantamista ja toiminnan tehostamista. Esimerkkitilan-

teena Suomessa toimivat vähittäiskauppiaat perustavat yhteisen keskusvaraston. 

Vähittäiskauppiaat voivat tilata yhdessä keskusvarastoon suurempia kertaeriä 

edullisemmin ehdoin. Samalla tuotteiden saatavuus paranee vähittäiskauppiaan 

näkökulmasta ja oman varaston pidosta vähittäiskauppiaalle aiheutuvat 

kustannukset pienenevät. 

 

Tämän tutkielman päätavoite on tarkastella pooling järjestelyn tarjoamia 

mahdollisuuksia autoliikkeen ja autorahoitusyhtiön välisessä yhteistyössä. 

Autoliikkeen ja autorahoitusyhtiön muodostama pooli on siinä mielessä 

poikkeuksellinen, että aloite poolin perustamiseksi ja pääoman kerääminen 

tapahtuu palveluntarjoajan (autoliikkeen ja autorahoitusyhtiön) aloitteesta ja 

poolin perustamisen motivaationa toimii myyntivolyymin ja -tuoton kasvattaminen. 

Yhteneväisyytenä perinteisiin pooling järjestelyihin on tuotteen tai palvelun 

(autojen ja autorahoituksen) saatavuuden parantaminen. Pooling järjestelyn 

Kolarikorjaamo	  
(palveluntarjoaja)	  

Vakuutusyhtiö	  
(pooli)	  

Vakuutettu	  1	   Vakuutettu	  2	   Vakuutettu	  3	  
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onnistuessa saavutetaan win-win-win tilanne: autoliikkeen myymien autojen 

lukumäärä kasvaa, rahoitusyhtiön rahoitusvolyymi kasvaa ja uuden auton 

hankinta mahdollistuu entistä useammalle asiakkaalle.  

 

Tutkielman kiinnostavuutta lisää aiheen ajankohtaisuus. Vuonna 2008 alkanut 

finanssikriisi ja sitä seurannut pitkäkestoinen taantuma on vaikuttanut selkeästi 

suomalaiseen autokauppaan ja sen volyymiin.  

 

 
 

Kuva 2. Henkilöautojen ensirekisteröinnit vuosina 2006-2013. (Trafi, 2014) 

 

Uusien henkilöautojen rekisteröintimäärä vuonna 2013 oli 103 450 kappaletta. 

Laskennallinen minimimäärä autokannan vanhenemisen pysäyttämiseksi vaatisi 

vuosittain noin 140 000-150 000 uuden auton myynnin. Voidaan perustellusti 

todeta, että vuoden 2008 jälkeen yhden kokonaisen vuoden autot ovat jääneet 

myymättä. 

 

Suomessa autojen kohdevakuudellisen osamaksurahoituksen markkinoita 

hallitsevat suuret pankkitaustaiset toimijat sekä muutamat rahoitusyhtiöt. 

Kilpailun voidaan todeta olevan kohtuullista, mutta yksikään rahoitusyhtiöistä ei 

ole vielä alkanut tarjota rahoitustuotteita esimerkiksi maksuhäiriömerkinnän 

omaaville asiakkaita. Muualla maailmassa toimenpiteitä on jo tehty. Esimerkiksi 
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Yhdysvalloissa autorahoitusyhtiöiden välisen kilpailun kiristyminen on jo saanut 

rahoittajat kiinnostumaan korkeariskisempien, niin sanottujen subprime -luokkaan 

kuuluvien autorahoitussopimusten tekemisestä. 

 

Haasteelliset taloudellisten aikojen vuoksi subprime –asiakkaiden määrä on 

kasvussa kotimaassakin. Vuoden 2013 lopussa Suomessa oli 360 000 henkilöä, 

jolla oli maksuhäiriömerkintä. Luku on kasvanut vuosien 2008 ja 2013 välisenä 

aikana yli 23 %. Kolme vuotta kerrallaan voimassa olevat maksuhäiriömerkinnät 

hankaloittavat merkittävästi osamaksurahoituksen saatavuutta, joka osaltaan 

hidastaa autokaupan toipumista taantumasta pitkälle varsinaisen taantuman 

jälkeenkin. Yhdysvalloissa autorahoituksen ehdot perustuvat luottolaitosten 

yleisesti saatavilla olevaan yksityishenkilöiden asiakaskohtaisen maksukyvyn 

pisteytykseen (esim. FICO credit score). Asiakaskohtainen pisteytys monipuoli-

sesti asiakkaan maksukykyyn vaikuttavat asiat ja mahdollistaa rahoitustuotteiden 

saatavuuden lähes kaikille asiakkaille rahoituksen ehtojen joustaessa asiakkaan 

todellisen maksukyvyn mukaan. Suomessa vastaavaa julkista pisteytysjärjestel-

mää ei valitettavasti ole, sillä luottotietojärjestelmät mittaavat asiakkaan 

maksukyvyn sijasta lähinnä asiakkaan maksuhistoriaa. Yksittäinen maksuhäi-

riömerkintä estää luoton myöntämisen jopa kolmen vuoden ajan. 

 

 
 

Kuva 3. Maksuhäiriöisten yksityishenkilöiden määrän kehitys 2006-2013. 

(Suomen Asiakastieto a, 2014) 
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1.2 Tutkimuksen fokusointi 

 

Kohdassa 1.1 esitetyt taustat huomioiden on perusteltua pohtia uusia tapoja 

tehdä kannattavaa liiketoimintaa jo varsin perinteiseksi muodostuneella 

autokaupan toimialalla.  

 

Tutkimus rajataan käsittelemään yksityishenkilöille myytäviä uusia henkilöautoja 

ja niiden kohdevakuudellista osamaksurahoitusta autoliikkeen näkökulmasta. 

Tutkimuksessa käsiteltävä markkina-alue on Suomi.  

 

Tutkimuksessa ei huomioida yrityksille ja yhteisöille suuntautuvaa kaupankäyntiä, 

eikä muita kohdevakuudellisia rahoitusmuotoja (esimerkiksi leasingrahoitus) 

luottokriteereiden erilaisuuden ja leasingsopimuksien sisältämien huolto-, 

ajomäärä- ja jäännösarvokomponenttien vuoksi. Käytettyjen ajoneuvojen kauppa 

on jätetty pois uusia autoja haasteellisemman vakuusarvomäärittelyn vuoksi. 

 

Tutkielman suurin mielenkiinto kohdistuu pooling järjestelyn muodostamiseen 

autokaupan toimialalla ja sen mahdollistavaan tuottopotentiaaliin. 

1.3 Tutkimuskysymys 

 

Tutkimuksen tavoitteena on rakentaa muihin käyttötarkoitukseen suunniteltujen 

pooling järjestelyjen pohjalta uusien autojen kauppaan sopiva pooling malli, joka 

mahdollistaa osamaksurahoituksen saatavuuden paranemisen ja autoliikkeen 

myyntivolyymin kasvun.  

 

Autoliikkeen oletetun tuotto- ja kustannusmallin pohjalta rakennettavalla mallilla 

voidaan vastata varsinaiseen tutkimusongelmaan: 
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-‐ Voiko pooling järjestelyn rakentaminen olla taloudellisesti kannattavaa 

autoliikkeen näkökulmasta? 

-‐ Mikäli järjestely voi olla taloudellisesti kannattava, kuinka suuren poten-

tiaalin pooling järjestely muodostaa? 

 

Varsinaista tutkimusongelmaa ratkaistaessa keskitytään seuraaviin kolmeen 

alakysymykseen: 

 

-‐ Miten määräytyy autoliikkeen elinkaarituotto yhdestä myydystä autos-

ta?  

-‐ Miten mahdollinen luottotappion suuruus määräytyy? 

-‐ Kuinka paljon pooling järjestelyyn tulee sitoa pääomaa, jotta se kattaa 

arvioidut luottotappiot annetuilla oletusarvoilla? 

 

Empiirisessä osuudessa käytettävät lukuarvot ovat pelkkiä oletusarvoja ilman 

todellisuuspohjaa.  

1.4 Tutkielman rakenne 

 

Tutkimuksen johdantoluvun jälkeen on vuorossa kansainvälisten tutkimusten 

nykytilanteen arviointi. Tutkimuksia autojen, koneiden tai laitteiden vähittäiskaup-

piaiden ja rahoitusyhtiön muodostamien poolien käytöstä yksityishenkilöille 

suunnatussa kohdevakuudellisessa rahoitustoiminnassa ei ole saatavilla. 

Kyseessä on mahdollisesti jonkinlainen aukko tutkimuksessa. Tästä johtuen 

poolingiin liittyvää teoriapohjaa tuodaan esille perehtymällä tutkimuksiin, jotka 

käsittelevät vastaavia järjestelyjä muun muassa vakuutustoiminnassa ja 

toimitusketjun hallinnassa.  

 

Kansainvälisten tutkimusten nykytilan arvioinnin jälkeen luvussa kolme 

muodostetaan teoriaosuuden havaintojen pohjalta viitekehys autorahoitukseen 

soveltuvalle pooling järjestelylle. Kappaleessa selvitetään autojen osamaksura-
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hoituksen tämän hetkinen toimintaperiaate, muodostettava poolin osapuolet, 

motivaatiotekijät ja toimintaperiaate sekä selvitetään autorahoitukseen liittyvää 

luottoriskiä  ja autojen vakuusarvoa. 

 

Kappaleessa neljä suoritetaan yksittäisen pooling järjestelyn kautta rahoitettavan 

auton case laskelma, jossa arvioidaan autoliikkeen myydystä autosta saatavaa 

elinkaarituottoa oletusarvoilla ja verrataan sitä pooling järjestelyn vaatimaan 

riskimaksun suuruuteen eri skenaarioilla. 

 

Viidennessä kappaleessa selvitetään esitetyn järjestelyn mahdollisuuksia 

suomalaisessa uusien autojen kaupassa tutustumalla uusien autojen markkinoi-

den viimeaikaiseen kehitykseen ja pooling järjestelyn potentiaalisiin kohderyh-

miin. 

 

Kuudennen kappaleen johtopäätöksissä vastataan esitettyihin tutkimuskysymyk-

siin, esitellään tehdyt löydökset, pohditaan työn heikkouksia ja vahvuuksia sekä 

esitellään potentiaaliset jatkotutkimusaiheet. 

 

Kappale seitsemän on yhteenveto. 
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2 KANSAINVÄLISTEN TUTKIMUSTEN NYKYTILA 

 

Kansainvälisiä tutkimuksia tarkastelemalla on tarkoitus selvittää aihealueen 

tutkimusten nykytilaa ja pooling järjestelyjen hyödyntämistä erilaisissa käyttötar-

koituksissa.  

 

Vaihe 1: Käynnistin artikkelien etsinnän pohtimalla eri hakusanoja, joista 

lopullisiksi hakusanoiksi valikoituivat: 

 

1. ”risk pooling”,  

 

2. ”financing pool” ja  

 

3. ”subprime auto loan”.  

 

Lopulliset käytetyt hakusanat valikoituivat puhtaasti kokeilemalla ja arvioimalla 

hakusanojen tuottamien tulosten liittymistä läheisimmin aiheeseen.  

 

Vaihe 2: Valittujen hakusanojen avulla tein nimekehakuja EBSCO – Business 

Source Complete, Elsevier (Science Direct) ja Emerald Journals (Emerald) –

tietokantoihin, jotka tuottivat yhteensä 72 hakutulosta.. Valituilla hakusanoilla ei 

löytynyt ainuttakaan suoraan kohdevakuudelliseen rahoitustoimintaan liittyvää 

julkaisua pooling järjestelyistä, joten valikoin arvioitavaksi muuhun riskin 

rahoittamiseen, vakuuttamiseen ja toimitusketjun hallintaan liittyviä artikkeleita. 

Pyrkimykseni oli kerätä mahdollisimman paljon informaatiota pooling järjestelyistä 

yleisesti ja havainnoista muiden käyttötarkoituksien yhteydessä. Karsiutuneiden 

hakutulosten joukossa olivat muun muassa yhteiskuntatieteisiin ja lääketietee-

seen liittyvät julkaisut. Hakutulosten nimekkeiden ja tiivistelmäosioiden 

läpikäynnin perusteella käyttöön valikoitui yhteensä 11 artikkelia. 
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Vaihe 3: Karsinnan jälkeen luin artikkeleiden johdanto- ja kirjallisuuskatsausosiot, 

jotta sain lisättyä hakutuloksien ulkopuoliset relevantit artikkelit mukaan lähteisiin. 

Lopullinen tutkielmassani käytetty artikkelimäärä oli siten 19 kpl.  

 

Löydöksenä voidaan mainita, teoriaa pooling järjestelyiden käytöstä kohdeva-

kuudellisessa rahoitustoiminnassa, kuten esimerkiksi auto- tai asuntorahoituk-

sessa, ei ole saatavilla. Tämä viittaa siihen, että tutkimuksessa oleva aukko on 

todellinen. 

2.1 Pooling järjestely yleisesti 

 

Yksinkertainen esimerkki poolista on vakuutusyhtiö (pooli), joka kerää asiakkail-

taan vakuutusmaksuja (poolin jäsenet) hankkiakseen asiakkailleen vahingon 

sattuessa tarvittavia palveluita eri toimijoilta (palveluntarjoajat). 

 

Pooling järjestelyn taustalla on johtopäätös, että riskien vaihdantaa tulisi tulkita 

yhteispelinä (Borch,1962, s. 230-250). Shapley (1969) vahvisti ajatusta 

toteamalla riskin olevan vaihdantakelpoinen hyödyke.  Yhteispeli sisältää riskiä 

kohtaavia toimijoita, jotka kokevat hyödylliseksi hajauttaa riskinsä pooling 

järjestelyn kautta (Evstigneev, 2001 & Flam, 2002). Kuten on yleisesti tiedossa, 

riskien pooling järjestely tasoittaa elämän satunnaisuutta; onnekkaat voivat 

auttaa epäonnisia ja onnistumiset tasoittavat epäonnea muualla (Flam, 2009). 

 

Yleisesti pooling järjestelyn perusajatuksena on yksittäisten toimijoiden 

yhteenliittyminen yhteisten etujen saavuttamiseksi. Poolin jäsenet voivat kerryttää 

yhdessä pääomaa, joka käytetään sovittujen ehtojen mukaisesti perustetun 

poolin käyttötarkoitukseen poolin jäsenten eduksi. Yhteisinä nimittäjinä eri 

pooling järjestelyille voidaan pitää tavoitteita kasvattaa yksittäisen poolin jäsenen 

mahdollisuutta toimia ja vähentää yksittäiseen poolin jäseneen kohdistuvaa 

epävarmuutta. Pooleja voidaan jaotella lukuisten eri käyttötarkoitusten mukaan. 

Näitä ovat esimerkiksi riskienhallintapoolit, investointipoolit, hankintapoolit ja 
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riskirahoituspoolit. Riskienhallinnan yhteydessä pooling järjestelyä ei tule 

kuitenkaan sekoittaa itsevakuuttamiseen (self-insurance), sillä risk poolissa 

jäseniä on aina enemmän kuin yksi (Young, 1989). 

 

Erilaisten pooling järjestelyiden positiivisena puolena voidaan pitää palvelun 

saatavuuden paranemista poolin jäsenille kohtuullisella hintatasolla ja järkevissä 

aikamääreissä. Poolit voivat toimia myös jäsenten välisenä tuloerojen tasaajina 

(Davies & Carrin, 2001) esimerkiksi progressiivista verotusta käyttävien valtioiden 

tapauksessa. 

2.2 Käyttö julkishallintojen riskienhallinnassa 

 

Julkishallinnon riskinhallintaan liittyvät julkaisut käsittelevät pooling järjestelyiden 

hyödyntämistä pääasiassa Yhdysvaltojen julkisella sektorilla, erityisesti pienten 

kuntien ja kaupunkien sekä niiden eri osastojen riskienhallinnassa.  

 

Yhdysvaltaisten julkishallintojen risk pooleja käsittelevä esitutkimus käsittelee 

poolien historiaa, muotoa, toimintaa ja tehtävää (Young, 1989). Youngin mukaan 

ensimmäiset julkisen sektorin risk poolit perustettiin Yhdysvalloissa 1970-luvun 

puolivälissä kontrolloimaan riskiä ja parantamaan julkisyhteisöjen vakuutusten 

saatavuutta. Risk poolien määrä kasvoi räjähdysmäisesti 1980-luvun loppuun 

mennessä, jolloin jo joka neljäs Yhdysvaltojen julkisyhteisö kuului johonkin 

maahan perustetusta yli 200:sta risk poolista. Osaltaan määrän kasvuun vaikutti 

1970-luvun lopulla ja 1980-luvun tapahtuneet kaksi vakuutuskriisiä, jotka olivat 

seurausta vakuutusmarkkinoiden syklisyydestä. Vakuutusyhtiöiden varovaisuus-

tason nousun seurauksena etenkin pienten julkisyhteisöjen vakuutusten 

saatavuus heikkeni ja hinnat nousivat. Tutkimuksessa havaittiin, että poolien 

muodostaminen oli suosittua etenkin pienten ja samalta maantieteelliseltä 

alueelta olevien kuntien ja kaupunkien keskuudessa. Perusteluna tälle oli poolin 

jäsenten homogeenisyys sijainnin, politiikan, lakien ja tapojen osalta. Luonnolli-
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sesti myös toimintakyvyn kasvattaminen ja epävarmuuden vähentäminen oli 

tärkeintä erityisesti pienille kunnille ja kaupungeille. 

 

Jatkotutkimuksessa (Young & Reed, 1995) pyrittiin saamaan lisään informaatiota 

poolien jäsenistä. Tutkimus osoitti, että jäsenistö oli edelleen hyvin samanlaista 

kuin vuonna 1988: 94 % pooleihin kuuluvista jäsenistä oli pieniä julkisia yhteisöjä, 

joiden väkiluku oli alle 25 000 asukasta. Yllättävin havainto oli kuitenkin 

tutkimuksen perusteella tehty johtopäätös, jonka mukaan jopa 45 % Yhdysvalto-

jen julkisyhteisöistä oli jonkin poolin jäsen. Keskimääräinen poolin jäsenmäärä oli 

10 ja 100 jäsenen välillä. 

 

Toinen kiinnostuksen kohde jatkotutkimuksessa oli poolien hallinnoinnin 

järjestäminen. Hallinnoinnin vaatimusten todettiin olevan hyvin samanlaisia kuin 

vakuutusyhtiöissä esimerkiksi riskienhallinnan, laskennan ja raportoinnin sekä 

korvaustenhallinnan suhteen. Julkishallinnon poolien todettiin olevan näissä 

tehtävissä riippuvaisia kolmansien osapuolien tarjoamista palveluista, sillä 

riittävää osaamista ei katsottu löytyvän poolien omasta hallinnosta. Yleisimpinä 

palvelun tarjoajina toimivat vakuutusyhtiöt, brokerit ja agentit. Yleisimmin 

ulkopuolisia palveluita käytettiin korvausten hallinnoinnissa, vakuutuslaskennas-

sa, lakipalveluissa sekä raportointiin ja kirjanpitoon liittyvissä tehtävissä. Sen 

sijaan riskienhallinnassa erityisesti jäsenten hyväksymiseen liittyviä palveluja 

käytettiin hyvin vähän. Mielenkiintoinen havainto oli, että poolien jäseneksi 

hyväksyttiin käytännössä kaikki halukkaat, minkä todettiin olevan merkittävin ero 

suhteessa kaupallisten vakuutusyhtiöiden toimintamalliin.  

 

Molemmissa yllämainituissa julkisyhteisöjä koskevissa risk pooling tutkimuksissa 

todettiin aiheesta tehtyjen tutkimusten määrän olevan vähäinen (Young, 1989; 

Young & Reed, 1995). 

 

Yhdysvalloissa suosittujen poolien toimintaa on tutkittu myös muualla maailmas-

sa, muun muassa Iso-Britannian julkisyhteisöjen kanssa (Hood & Young, 2005). 

Tutkimuksen lopputuloksena voitiin todeta poolien toimivan, mutta ne edellyttävät 

pooleille sopivaa lainsäädäntöä ja heikkoa kaupallisten vakuutusturvien tarjontaa. 
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Otollisissa olosuhteissa poolit tuottavat jäsenilleen rahallista ja toiminnallista 

etua. Pooleja käyttämällä julkisyhteisöt vapautuvat vakuutusyhtiöiden toiminnan 

syklisyydeltä, ja samalla pooliin kuuluminen johtaa jäsenten keskuudessa 

parempaan omaehtoiseen riskienhallintaan. 

2.3 Käyttö vakuutusalalla 

 

Daviesin (2001)  terveydenhuollon vakuuttamismuotoja käsittelevässä artikkelis-

sa todetaan poolien tuovan pääsääntöisesti etua jäsenilleen, sillä sairastuminen 

tapahtuu yleensä yllättäen, ja kustannukset ovat usein suuret. Poolit mahdollista-

vat siten hoidon saamisen kohtuullisin kustannuksin ja nopealla aikataululla. 

Davies mainitsee pooleissa kuitenkin kaksi potentiaalista ongelmaa: 

 

1. Pooliin jäsen ei joudu maksamaan täyttä hintaa käyttämistään palveluista, joka 

kannustaa palveluiden liikakäyttöön. Tästä hyötyvät samalla terveyspalveluiden 

tuottajat, jotka laskuttavat poolia käytetyistä palveluista. Kyseessä on niin sanottu 

moraalikadon (moral hazard) ongelma. 

 

2. Pooliin hakeutuu ensisijaisesti jäseniä, joilla on suurempi todennäköisyys 

tarvita poolin tarjoamia palveluita. Kyseessä on niin sanottu haitallisen valikoitu-

misen (adverse selection) ongelma. 

 

Ratkaisuna yllämainituille ongelmille Davies ja Carrin (2001) ehdottaa pieniä, niin 

sanottuja mikro-pooleja, joissa pieni koko ja yhteisön paine voisivat ehkäistä 

poolien väärinkäyttöä. Pienten poolien haasteena on kuitenkin taloudellisen 

vakauden varmistaminen, eivätkä pienet poolit pääse hyödyntämään suuruuden 

ekonomiaa esimerkiksi poolin hallinnollisten palveluiden hankinnassa. Poolien 

koosta riippumatta toiminnan jatkuvuus on turvattava kaikissa tilanteissa. Poolin 

kaatumista voidaan verrata pankin konkurssiin, joten valtioiden on hyvä asettaa 

pooleille vastaavaa sääntelyä kuin pankeille. 
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Davies ja Lee (2001) tutkivat poolin jäsenmäärän vaikutusta moraalikadon 

esiintymiseen. Siinä missä kaupalliset vakuutusyhtiöt voivat ratkaista epäsym-

metrisen riskin ongelman kasvattamalla vakuutettujen määrää, riski pooleissa on 

suurempi etenkin kun poolit ovat keskimäärin pieniä jäsenmäärältään. Lisäksi 

pörssinoteeratut vakuutusyhtiöt voivat edelleen hajauttaa riskiä omistajiensa 

keskuudessa, pooleissa riski jaetaan vain omistajien kesken. Tutkimuksen 

tuloksena todetaan, että poolin jäsenten määrän kasvaessa jäsenten pyrkimys 

riskinkarttamiseen vähenee, mutta on kuitenkin positiivinen jäsenmäärän 

lähestyessä ääretöntä. 

 

Eisenhauerin (2004) mukaan moraalikato kasvattaa pooliin kohdistuvaa riskiä ja 

se esiintyy pääasiassa kahdella eri tavalla: 

 

1. Petoksen mahdollisuutena, eli poolin jäsen liioittelee sattunutta vahinkoa 

tai aiheuttaa sitä tarkoituksella. 

 

2. Hyödyn maksimointina, eli poolin jäsen hyödyntää poolin tarjoamaan 

turvaa jo varotoimenpiteenä. Pauly (1968), Ehlrich (1972) ja Lee (2001) 

osoittivat tämän ilmiön kasvavan poolin koon kasvaessa. 

 

Lisäksi poolin jäsenten moraalikato voi luoda negatiivisia sivuvaikutuksia. 

Useamman moraalikatoisen vakuututetun olemassa olo kasvattaa vahinkojen 

määrää myös muiden vakuutettujen keskuudessa (Eisenhauer, 1996). Moraalika-

to-ongelma voi siten sivuuttaa poolin tuoman hyödyn kokonaan poolin koon 

lähestyessä kohti ääretöntä. Eisenhauer (2004) tutki riskin minimoinnin 

mahdollisuuksia juuri näissä tilanteissa, mutta toteaa ettei riskin minimointi tue 

välttämättä esimerkiksi voiton maksimoinnin tavoitetta. 

 

Yleisesti ottaen eri tarkoituksiin perustetuissa pooling järjestelyissä poolista 

maksettavan korvauksen määrä on tiedossa, kun korvattava vahinko on 

tapahtunut. Poikkeuksen tekee sairasvakuutukset, joissa korvauksen määrä voi 

kasvaa merkittävästi saatavilla olevista hoitokeinoista ja vakuutetun vaatimuksis-

ta riippuen. Tämä sairasvakuutuksille erityinen moraalikadon muoto kasvattaa 
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kustannuksia terveydenhoitoon liittyville vakuutuksille (Weisbrod, 1991, s. 523-

552). Fung (1998) ehdotti ratkaisuksi ongelmaan korvausbudjetin jakamista 

jäsenkohtaiseksi ja korvauspäätöksen teon siirtämistä poolin hallinnolta poolin 

jäsenille. Tällöin jäsenet valitsevat poolinsa toivotun korvauslaajuuden mukaan, 

ja maksavat preemiota valitsemansa tason mukaisesti. 

2.4 Käyttö toimitusketjun hallinnassa 

 

Toimitusketjun hallinnan yhteydessä Risk Poolingilla viitataan useamman 

toimipisteen varastojen keskittämiseen, josta palvellaan yksittäisten toimipistei-

den kysyntää. Keskusvaraston keskeisin tehtävä on tasoittaa yksittäisten 

toimipisteiden kysynnän vaihteluita (Berman et. al., 2011). 

 

Yksittäisten toimipisteiden kysynnän ollessa normaalijakautunutta, useamman 

toimipisteen organisaation kysynnän keskittämisen yhteen keskusvarastoon 

voidaan todeta alentavan varastointikustannuksia (Eppen, 1979).. On myös 

osoitettu, että keskitetty varasto on aina toimipistekohtaisia varastoja edullisempi 

vaihtoehto, jos varastointikustannukset ovat yhtä suuret kaikissa toimipisteissä 

(Chen, 1989). Gerchak (2003) kutsuu Risk Pooling järjestelyä  toimitusketjun 

hallinnan yhteydessä osuvasti tilastolliseksi suuruuden ekonomiaksi. 

2.5 Muut käyttötarkoitukset  

Hochrainer ja Mechler (2011) ovat esittäneet Pooling järjestelyä vaihtoehdoksi 

myös Aasian suurkaupunkien riskienhallintaan luonnonkatastrofien varalta. 

Selvityksen mukaan luonnonkatastrofien uhka kehitysmaissa on nopeasti 

muuttuva ja hankalasti arvioitavissa. Tästä johtuen poolin perusta tulee luoda 

huolellisesti, jäsenyydelle on asetettava ehtoja muun muassa ennalta ehkäisevi-

en toimenpiteiden osalta, riskit on tunnistettava ja poolin seuranta tulee asettaa 

huolellisesti. 
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2.6 Teoreettisen viitekehyksen yhteenveto 

Teoreettisen viitekehyksen perusteella olemassa olevissa pooleissa on yleisesti 

kolme osapuolta: 

 

1. Poolin jäsenet, jotka maksavat poolille preemiota saadakseen tarvitse-

maansa etua, palvelua tai turvaa. Vakuutuspoolien yhteydessä poolin jä-

seniä ovat vakuutetut, toimitusketjun hallinnassa puolestaan yksittäiset 

toimipisteet. 

 

2. Pooli, johon jäsenet kuuluvat, joka vastaa hallinnosta ja joka pyrkii edistä-

mään poolin jäsenten etua ja ylläpitää järjestelmää. Vakuutusten yhtey-

dessä poolia edustaa vakuutusyhtiö tai poolin hallinto, toimitusketjun hal-

linnassa poolina toimii keskusvarasto ja sen hallinto. 

 

3. Palveluntarjoajat, eli toimijat, joilta pooli hankkii jäseniensä tarvitsemat 

tuotteet ja palvelut. Esimerkiksi sairasvakuutuksien poolissa palveluntarjo-

ajina toimivat muun muassa lääkäriasemat, joilla vakuutetut hoidetaan. 

Toimitusketjun hallinnassa palvelun tarjoajia ovat tavarantoimittajat. 

 

Yleisimmät poolin muodostamisen taustalla olevat motivaatiosyyt perustuvat 

pääasiallisesti poolin jäsenille aikaansaataviin etuihin ovat käyttötarkoituksesta 

riippuen seuraavia: 

 

-‐ tuotteen tai palvelun saatavuuden parantaminen 

-‐ tuloerojen tasaaminen 

-‐ riskin kontrolloiminen 

-‐ riskin kattavan vakuutuksen olemassaolon puute tai korkea hinta 

-‐ toimintakyvyn kasvattaminen 

-‐ epävarmuuden vähentäminen 

-‐ taloudellinen hyöty, suuruuden ekonomian mukana tuoma kustannusten 

lasku 
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Poolien perustamisessa on huomioitava seuraavat potentiaaliset ongelmat: 

 

-‐ Poolin jäseneksi hyväksyminen ja mahdollinen haitallinen valikoituminen. 

-‐ Poolin jäsenten mahdollinen moraalikato 

-‐ Poolin hallinnoinnin tehokas järjestäminen 

-‐ Poolin optimaalisen koon määrittäminen 
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3 POOLIN MUODOSTAMINEN AUTORAHOITUKSEEN  

Tämän kappaleen tarkoitus on muodostaa teoreettisen osuuden pohjalta 

viitekehys autorahoitukseen soveltuvalle pooling järjestelylle.  

 

Ensimmäisessä osiossa käydään läpi autojen perinteisen osamaksukaupan 

toimintaperiaate rahoitusyhtiön ja autoliikkeen välisen yhteistyön muodostamises-

ta aina yksittäisen sopimuksen päättymiseen asti.  

 

Toisessa osiossa autorahoituksen nykyiseen toimintamalliin  yhdistetään 

teoriaosuuden pohjalta pooling järjestely ja käydään läpi järjestelyn osapuolet, 

motivaatiotekijät ja poolin suunniteltu toimintaperiaate.  

 

Kolmannessa osiossa perehdytään sopimukseen kohdistuvaan luottoriskiin ja 

luottoriskin määrään vaikuttaviin tekijöihin.  

 

Neljännessä osiossa tarkastellaan luottoriskin kattavaa riskimaksua ja autoliik-

keen mahdollisuuksiin vaikuttaa riskimaksun suuruuteen. 

 

Viidennessä osiossa esitellään vaihtoehtoisia tapoja käsitellä poolin vastaanot-

tamia riskimaksuja. 

 

Kuudennessa osiossa ennakoidaan mahdollisia pooling järjestelyssä vastaan 

tulevia ongelmatilanteita ja käsitellään eri vaihtoehtoja niiden ehkäisemiseksi. 

3.1 Autojen osamaksukaupan toimintaperiaate 

Rahoitusyhtiön ja autoliikkeen suhde noudattaa kansantaloustieteestä tuttua 

päämies-agenttisuhdetta. Päämies-agenttisuhteen perusmallilla kuvataan 

tilannetta, jossa on yksi yksi agentti ja yksi päämies. Agentti suorittaa päämiehen 

antaman tehtävän päämiehen maksamaa palkkiota vastaan. Tulos, joka syntyy 

agentin  suorittamasta tehtävästä kuuluu päämiehelle.  
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Autojen osamaksukaupassa autoliike siirtää ostajalta olevat kauppahintasaami-

sensa rahoitettavaksi, jolloin myyjän, ostajan ja rahoitusyhtiön välille syntyy 

seuraavanlainen kolmikantasuhde: (Rahoitusyhtiöopas 1987, s.123) 

 

 

1. Autoliike ja rahoitusyhtiö tekevät myyjäyhteistyösopimuksen osamaksura-

hoituksen tarjoamisesta ostajille. 

 

2. Autoliike hakee ostajalle kauppakohtaisen luottopäätöksen, jolla rahoitus-

yhtiö hyväksyy etukäteen kyseisen sopimuksen siirron autoliikkeeltä rahoi-

tusyhtiölle. 

 

3. Autoliike solmii kauppakohtaisen osamaksusopimuksen ostajan kanssa ja 

toimittaa tälle auton. 

 

4. Autoliike siirtää osamaksusopimuksen rahoitusyhtiölle. 

 

5. Rahoitusyhtiö maksaa myyjälle osamaksusopimuksessa eritellyn rahoitet-

tavan osan kauppasummasta (myyntihinta – ostajan maksama käteismak-

suosuus = rahoitettava osa) 

 

6. Ostaja maksaa sopimuksen mukaiset erät rahoitusyhtiölle. 

 

7. Rahoitusyhtiö maksaa autoliikkeelle korvausta sopimuksen teosta kunnes 

sopimus päättyy, mikäli näin on sovittu. 

 

Myönteisen luottopäätöksen saaminen on kriittisessä asemassa kaupanteon 

etenemisen kannalta. Mikäli rahoitusyhtiön luottopäätös on kielteinen, autoliik-

keellä on yleensä seuraavat vaihtoehdot: 

 

1. Hakea luottopäätöstä toisesta rahoitusyhtiöstä.  
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a. Rahoitusyhtiöiden luotonmyöntökriteerit voivat poiketa toisistaan: 

asiakas voi saada kielteisen päätöksen yhdeltä rahoittajalta ja toi-

selta rahoittajalta myönteisen päätöksen. 

 

2. Pyrkiä muokkaamaan sopimuksen rakennetta siten, että rahoitusyhtiö 

hyväksyy luottopäätöksen. 

a. Käsirahaosuuden lisääminen, sopimuspituuden lyhentäminen tai 

edullisemman vaihtoehdon tarjoaminen. 

 

3. Käteiskauppa 

a. Rahoituksen järjestäminen jää asiakkaan velvollisuudeksi. 

 

4. Tehdä takaisinostosopimus.  

a. Auto rahoitetaan normaalisti, mutta osamaksusopimuksen liitteeksi 

tehdään takaisinostosopimus, jolla autoliike sitoutuu ostamaan au-

ton takaisin rahoitusyhtiöltä mikäli asiakas ei suoriudu velvoitteis-

taan.  

b. Takaisinostosopimuksella autoliike vastaa luottoriskistä ja takaus-

vastuu näkyy autoliikkeen taseen liitetiedostoissa. 

 

5. Autoliike rahoittaa auton itse asiakkaalle.  

a. Koko luottoriski on autoliikkeellä.  

b. Omarahoitus sitoo runsaasti pääomaa ja vaatii autoliikkeeltä jatku-

vaa rahoitussopimuksen ylläpitoa muun muassa laskutuksen muo-

dossa. 

 

6. Keskeyttää kaupanteko asiakkaan kanssa. 

 

Autokaupan loppuun saattaminen kielteisen luottopäätöksen jälkeen johtaa usein 

haasteelliseen tilanteeseen. Kolmantena vaihtoehto on silloin käteiskauppa, 

jolloin asiakkaan vastuulle jää rahoituksen hankkiminen ja maksu suoritetaan 

kertasuorituksena ennen auton luovutusta. Useimmiten kaupanteko keskeytyy, 
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mikäli yksikään autoliikkeen kanssa yhteistyötä tekevistä rahoitusyhtiöistä ei saa 

myönteistä päätöstä. Noin viidesosa hakemuksista hylätään. 

 

Neljäntenä vaihtoehtona myyjällä on myös mahdollisuus antaa rahoitusyhtiölle 

takaisinostositoumus, jossa autoliike sitoutuu lunastamaan osamaksusopimuk-

sen jäljellä olevalla loppuvelalla, mikäli asiakas ei suoriudu velvoitteistaan. 

Autoliikkeen näkökulmasta tämä aiheuttaa riskin, jota on hankala ennakoida. 

Lisäksi takaisinostositoumuksista aiheutuu vastuumerkintä tilinpäätöksen 

liitetietoihin. Takaisinostositoumus voi olla kuitenkin järkevä vaihtoehto, mikäli 

asiakas kykenee maksamaan riittävän suuren summan käteismaksuosuutena. 

Positiivisena puolena on myös pääoman vapautuminen myydystä autosta 

kaupantekohetkellä. 

 

Viidentenä vaihtoehtona autoliikkeellä on mahdollisuus rahoittaa auto asiakkaalle 

itse. Tämä vaihtoehto on kaikista epäedullisin ja eniten riskejä sisältävä 

vaihtoehto autoliikkeen näkökulmasta. Omaan taseeseen rahoittaminen rasittaa 

tasetta, sitoo pääomaa ja alistaa luottoriskille. Lisäksi vähittäiskauppiaan on 

vastattava itse rahoitustoimintaan liittyvistä hallinnollisista asioista, kuten 

esimerkiksi sopimuskannan ylläpidosta, laskuttamisesta, asiakaspalvelusta ja 

perinnästä. 

 

Yleisesti ottaen vaihtoehdot 4 ja 5 ovat todellisia vaihtoehtoja vain hyvin 

vakavaraisille autoliikkeille. 

 

Mikäli vaihtoehdoista 1, 2  tai 4 jokin tuottaa myönteisen päätöksen rahoitusyhti-

öltä, autoliike siirtää osamaksusopimuksen rahoitusyhtiölle, jolloin tämä saa 

kaikki sopimukseen perustuvat oikeudet itselleen. Rahoitusyhtiö rekisteröidään 

auton omistajaksi ja ostaja haltijaksi.  

 

Osamaksusopimukset voivat päättyä seuraavilla tavoilla: 

 

1. Velallinen eli auton haltija on maksanut osamaksusopimuksen loppuun 

maksusuunnitelman mukaisesti. 
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a. Velallinen rekisteröidään auton omistajaksi 

 

2. Velallinen maksaa osamaksuvelan pois kesken sopimuskauden. 

a. Velallinen rekisteröidään auton omistajaksi 

 

3. Velallinen myy auton autoliikkeeseen kesken sopimuskauden. 

a. Autoliike maksaa sopimuksen loppuvelan ja autoliike rekisteröidään 

auton omistajaksi. 

 

4. Velallinen myy auton yksityishenkilölle kesken sopimuskauden. 

a. Ostaja maksaa loppuvelan rahoitusyhtiöön ja ostaja rekisteröidään 

auton omistajaksi 

b. Vaihtoehtoisesti osamaksusopimus voidaan myös siirtää ostajalle. 

 

5. Velallinen ei suoriudu osamaksusopimukseen liittyvistä velvollisuuksis-

ta.  

a. Rahoitusyhtiö vaatia ajoneuvon luovuttamista takaisin tilityksen toi-

mittamista varten. Poishaun syynä voi olla esimerkiksi maksamat-

tomat osamaksuerät tai vakuutusturvan laiminlyöminen. 

3.2 Poolin osapuolet, toimintaperiaate ja motivaatiotekijät 

Tutkimuksessa suunniteltu autoliikkeen, rahoitusyhtiön ja loppuasiakkaan 

muodostama pooling järjestely toisi yhden lisävaihtoehdon myönteisen 

luottopäätöksen saamiseksi.  

 

Autorahoituksen pooling järjestely muistuttaa osapuoliltaan, motivaatioiltaan ja 

riskeiltään monilta osin teoreettisessa viitekehyksessä kuvailtuja, muihin 

käyttötarkoitukseen tarkoitettuja ja toimiviksi osoitettuja pooling malleja.  

 

Esitetyssä pooling järjestelyssä keskitytään vain uusiin autoihin ja yksityisasiak-

kaisiin. 
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Osapuolet 
 

Poolin jäseniä ovat  asiakkaina toimivat yksityishenkilöt, joille rahoitusyhtiöt eivät 

myönnä kohdassa 3.1. esitellyn menetelmän mukaan osamaksurahoitusta auton 

hankintaan. Perusteena voi olla esimerkiksi asiakkaan maksuhäiriömerkintä, 

nuori ikä, epäsäännölliset työtulot, lyhyt Suomessa asuttu aika tai muu vastaava 

syy.  

 

Poolin osakkaina toimivat autoliikkeet, jotka mahdollistavat poolingin avulla 

osamaksurahoituksen järjestämisen kyseiselle kohderyhmälle. Kaupallisessa 

mielessä järjestelyn suurin hyötyjä on autoliike, joten tavallista suurempi riski 

katetaan autoliikkeen maksamalla riskimaksulla.  

 

Poolin hallinnoinnista vastaa kaupat rahoittava rahoitusyhtiö. Rahoitusyhtiö 

suorittaa luottopäätösten teon, ylläpitää poolin kerättyjen riskimaksujen rahastoa 

ja veloittaa poolin hallinnoinnista hallinnointipalkkiota. 

 

 
Kuva 4. Autorahoituksen pooling järjestelyn osapuolet 

 
 
 

Autokauppias	  	  

Ostaja	  1	   Ostaja	  2	   Ostaja	  3	   Ostaja	  n	  

Rahoitusyhtiö	  
hallinnoi	  
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Toimintaperiaate  
 

Pooling järjestelyn toimintaperiaate voisi olla hyvinkin yksinkertainen, eikä se 

muodostaisi merkittävää lisätyötä autoliikkeen ja rahoitusyhtiöiden nykyiseen 

toimintaan. 

 

 
  

Kuva 5. Autorahoituksen pooling järjestely, ehdotettu luotonmyönnön prosessi 

 

1. Autoliike ja rahoitusyhtiö tekevät myyjäyhteistyösopimuksen osamaksura-

hoituksen tarjoamisesta ostajille sisältäen mahdollisuuden hyödyntää poo-

ling järjestelyä. 

 

2. Autoliike hakee ostajalle kauppakohtaisen luottopäätöksen, jolla rahoitus-

yhtiö hyväksyy etukäteen kyseisen sopimuksen siirron autoliikkeeltä rahoi-

tusyhtiölle. 

 

Haetaan	  luottopäätös	  

Kielteinen	  päätös	  
rahoitusyhtiöltä	  

Pooling	  järjestely	  
käyttöön	  

Myönteinen	  päätös	  
riskimaksua	  vastaan	  

Auto	  luovutetaan	  
ostajalle	  ja	  sopimus	  
siirretään	  
rahoitusyhtiölle	  

Riskimaksun	  
mahdollinen	  palautus	  
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3. Rahoitusyhtiö palauttaa luottopäätöksen kielteisenä. 

 

4. Autoliike ilmoittaa rahoitusyhtiölle halukkuutensa toteuttaa osamaksurahoi-

tus hyödyntäen pooling järjestelyä. 

 

5. Rahoitusyhtiö hyväksyy luottopäätöksen autoliikkeen maksamaa riskimak-

sua vastaan. 

 

6. Autoliike solmii kauppakohtaisen osamaksusopimuksen ostajan kanssa ja 

toimittaa tälle auton. 

 

7. Autoliike siirtää osamaksusopimuksen rahoitusyhtiölle. 

 

8. Rahoitusyhtiö maksaa myyjälle osamaksusopimuksessa eritellyn rahoitet-

tavan osan kauppasummasta (myyntihinta – ostajan maksama käteismak-

suosuus = rahoitettava osa). 

 

9. Ostaja maksaa sopimuksen mukaiset erät rahoitusyhtiölle. 

 

10. Kun sopimuskohtainen luottoriski katsotaan poistuneeksi, kyseisen sopi-

muksen riskimaksu vapautuu poolista takaisin autoliikkeelle tai käytettä-

väksi seuraavaan pooling järjestelyn kautta tehtävään rahoitussopimuk-

seen. Mikäli asiakas ei suoriudu maksuvelvoitteistaan rahoitusyhtiölle, 

mahdollinen luottotappio ja sopimuksen purusta aiheutuneet kustannukset 

katetaan autoliikkeen maksamalla riskimaksulla. 

 

11. Rahoitusyhtiö vastaa poolin ylläpidosta, riskimaksujen ja mahdollisten 

purkukustannusten allokoinneista oikeille sopimuksille ja mahdollisten ris-

kimaksujen palauttamisesta.  

 

Pooling voidaan ajatella myös ikään kuin uudenlaisena rahoitusyhtiön  rahoitus-

tuotteena, jossa autoliike asettaa osittaisen käteistakauksen rahoituksen 
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vakuudeksi, jotta saa asiakkaalleen myönteisen luottopäätöksen ja kauppa 

voidaan toteuttaa. 

 
Motivaatiotekijät 
 

Yleisimmät poolin muodostamisen taustalla olevat motivaatiosyyt perustuvat 

pääasiallisesti poolin jäsenille aikaansaataviin etuihin ovat käyttötarkoituksesta 

riippuen seuraavia.  

 

-‐ tuotteen tai palvelun saatavuuden parantaminen 

-‐ tuloerojen tasaaminen 

-‐ riskin kontrolloiminen, epävarmuuden vähentäminen 

-‐ riskin kattavan vakuutuksen olemassaolon puute tai korkea hinta 

-‐ toimintakyvyn kasvattaminen 

-‐ taloudellinen hyöty, suuruuden ekonomian mukana tuoma kustannusten 

lasku 

 

Autorahoituksen pooling järjestelyn yhteydessä edut ovat pääasiallisesti samoja 

kuin yllä on esitetty, mutta ne kohdistuvat pääasiassa poolin osakkaalle eli 

autoliikkeelle. 

 

Toteutuessaan pooling järjestely parantaa autorahoituksen saatavuutta 

mahdollistamalla osamaksurahoituksella ostamisen entistä useammalle 

potentiaaliselle asiakkaalle. Pooling voi toimia myös riskin kontrolloinnin 

välineenä: nykyisillä vaihtoehdoilla (omarahoitus tai takaisnostositoumus) 

lopullinen riskin määrä selviää vasta realisoinnin jälkeen, kun pooling järjestelys-

sä riski on ennalta rajattu autoliikkeen maksamaan riskimaksuun. Voidaan myös 

todeta, että markkinoilta on puuttunut vastaava tuote: Suomen markkinoilla ei ole 

tällä hetkellä yleisesti saatavilla olevaa vakuutus- tai rahoitustuotetta, joka 

mahdollistaisi osamaksurahoituksen tarjoamisen kaikille halukkaille. Rahoituksen 

saatavuuden parantaminen lisäisi autoliikkeen toimintakykyä. Luonnollisesti 

kasvava volyymi toisi myös taloudellisia hyötyjä. 

 



 32 

 
 

Kuva 6. Autorahoituksen pooling järjestelyn motivaatiotekijät 

 

Mahdolliseen takaisinostositoumukseen tai omarahoitukseen verrattuna pooling 

luo autoliikkeelle seuraavia etuja: 

 

-‐ Sopimuskohtainen euromääräinen riski on koko ajan autoliikkeen tiedos-

sa. 

-‐ Pooling sitoo huomattavasti vähemmän pääomaa kuin omarahoitus. 

-‐ Rahoitusyhtiö ammattilaisena hoitaa sopimusten ylläpidon. 

-‐ Pooling sopimukset eivät ole autoliikkeen taseessa. 

3.3 Luottoriski ja vakuusarvo 

Autoliikkeen maksamien riskimaksujen tarkoitus on kattaa sopimukseen liittyvä 

luottoriski, joka normaalitilanteessa muodostaisi rahoitusyhtiölle luottotappion. 

Luottotappion mahdollisuus syntyy, mikäli asiakas ei kykene suoriutumaan 

kuukausieristään ja ajoneuvo joudutaan realisoimaan kesken sopimuskauden. 

Luottotappio syntyy, jos kohteen realisoinnin tuloksena ajoneuvosta saatava 

summa on pienempi kuin osamaksusopimuksen jäljellä oleva velkapääoma.  

 

Tuotteen	  	  
saatavuus	  
paranee	  

Volyymin	  
kasvattaminen	  

Markkinoilta	  
puuttuva	  tuote	  
tai	  palvelu	  

Toimintakyvyn	  
kasvattaminen	  

Riskin	  
kontrollointi	  
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Autokaupassa käytettävät rahoitustuotteet ovat yleensä annuiteettiperusteisia 

osamaksurahoitussopimuksia, jossa rahoitettava auto toimii osamaksusopimuk-

sen vakuutena. Annuiteettilainan maksuerä koostuu koron ja pääomalyhennyk-

sen osuuksista. Annuiteettilainassa pääomalyhennyksen osuus maksuerästä 

kasvaa sopimuskauden loppua kohden samalla kun koron osuus laskee.   

 

Annuiteettiperusteisessa  osamaksusopimuksissa jäljellä olevan lainapääoman 

määrä laskee annuiteettiperusteisesti ajan funktiona. Jäljellä olevan lainapää-

oman määrä on 0, kun osamaksurahoituksen viimeinen erä on maksettu. Alla 

olevassa kuvaajassa on esitetty annuiteettiperusteisen lainapääoman määrän 

kehittyminen prosentuaalisesti ajan funktiona. Lainapääoman määrä ei vähene 

lineaarisesti johtuen annuiteetista – pääomalyhennyksen osuus maksuerästä 

kasvaa ajan myötä samalla kun koron osuus pienenee. Kuvaajan esimerkissä 

sopimusaika on 36 kk, laskentakorko 9,90 % eikä asiakkaalta ole veloitettu 

ensimmäistä suurempaa erää. 

 

  
 

Kuva 7. Lainapääoman määrän kehitys 36 kk sopimuksella, korko 9,90 % 

 

Myös osamaksusopimuksen vakuutena olevan ajoneuvon vakuusarvo laskee 

yleensä ajan funktiona. Tyypillisesti suurin arvon alenema tapahtuu kun uusi auto 

otetaan käyttöön. Tämän jälkeen auton prosentuaalinen arvon alenema voidaan 
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olettaa tasaiseksi käyttöiän lopussa tapahtuvaan romutukseen asti. Ennustetta-

vissa oleva arvon alenema edellyttää auton valmistajan ohjeiden mukaista auton 

huoltoa ja ylläpitoa sekä sopimukseen rajattua kilometrimäärää. Lisäksi 

vakuusarvon määrässä on huomioitava mahdollisesta realisoinnista aiheutuvat 

kulut. Alla olevassa kuvaajassa esitetään uuden auton oletettu arvon alenema 

ilman realisointikuluja ensimmäisten 36 kk aikana. Autoliiton ylläpitämää autoilun 

kustannuslaskuria (2015) mukaillen käyttöönottohetken arvon alenemaksi on 

oletettu 20 % ja tämän jälkeen 14 % per vuosi.  

 

 
 

Kuva 8. Auton vakuusarvon kehitys 36 kk aikana. 

 

Yhdistämällä lainapääoman määrää ja vakuusarvon kehitystä esittelevät kuvaajat 

voidaan todeta, että esimerkissä käytetyllä 36 kuukauden sopimusajalla 

annuiteettiperusteisen osamaksusopimuksen lainapääoman osuus kuoleentuu 

huomattavasti nopeammin kuin auton vakuusarvo laskee.  
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Kuva 9. Lainapääoman ja vakuusarvon kehitys 36 kuukauden aikana. 

 

Kuviosta voidaan samalla todeta, että vakuusarvo on sopimuksen käynnistyessä 

pienempi kuin jäljellä oleva lainapääoma, mikäli asiakkaalta ei ole veloitettu 

käsirahaa. Kuvaajan esimerkkitapauksesta nähdään, että vakuusarvo ylittää 

ilman käsirahaakin jäljellä olevan velkapääoman määrän noin 12 kuukauden 

kuluttua sopimuksen käynnistämisestä. Hetkeä, jolloin vakuusarvo ylittää jäljellä 

olevan lainapääoman määrän, on luottoriskin osalta kriittinen piste. Kriittisen 

pisteen jälkeen auton arvo on siis suurempi kuin rahoitussopimuksen jäljellä 

oleva lainapääoma. Kriittisen pisteen ylityksen jälkeen kyseisen sopimuksen 

luottoriski voidaan katsoa poistuneeksi. 

3.4 Luottoriskiin ja vakuusarvoon vaikuttavat tekijät 

Kappaleessa 3.3. todettiin, että luottotappion mahdollisuus on olemassa etenkin 

sopimuksen alkuvaiheessa, jolloin auton vakuusarvo saattaa olla pienempi kuin 

jäljellä oleva velka. Riskimaksujen tarkoitus on kattaa tämä mahdollinen 

luottotappio täysimääräisesti. Riskimaksun määrä perustetaan sopimuskohtaisen 

maksimaalisen vahingon määrään. Autoliikkeellä on kuitenkin mahdollisuus 

vaikuttaa riskimaksun suuruuteen muokkaamalla riskimaksun suuruuteen 
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vaikuttavia elementtejä. Tämän osion tarkoitus on määritellä luottoriskin kattavan 

riskimaksun suuruuteen vaikuttavat tekijät autorahoituksen pooling järjestelyssä. 

 
Käteishinta 
 

Käteishinnalla tarkoitetaan ajoneuvon kokonaishintaa, joka sisältää auton hinnan 

ja mahdolliset lisävarusteet. Auton hinnan kasvaessa myös tarvittavan riskimak-

sun enimmäismäärä kasvaa. 

 
Käteismaksuosuus ja rahoitettava summa 
 

Käteismaksuosuus on asiakkaan maksama ennakkosuoritus, joka veloitetaan 

asiakkaalta ennen auton luovutusta. Käteismaksuosuuteen sisältyy myös  

mahdollinen asiakkaan vaihdossa antaman auton hyvityshinta. 

 

Osamaksusopimukseen liittyvää riskiä on mahdollista hallita sopimuksen 

käteismaksuosuudella. Käteismaksuosuuden kasvattaminen pienentää 

sopimuksen rahoitettavan pääoman määrää suhteessa auton vakuusarvoon ja 

pienentää siten sopimukseen sisältämää luottoriskiä.  

 

Mikäli ensimmäinen suurempi erä on riittävän suuri, auton vakuusarvo on aina 

suurempi kuin jäljellä oleva lainapääoma ja sopimuksen kohdistuva luottoriski 

poistuu.  

 

Sopimusaika 
 

Sopimusajalla tarkoitetaan osamaksusopimuksen takaisinmaksuaikaa, joka on 

autorahoituksessa yleensä 6-72 kuukauden välillä. Yleisimmin sopimusaika 

vaihtelee 4-60 kuukauden välillä. 

 

Sopimukseen kohdistuvaa luottoriskin poistumista voidaan nopeuttaa lyhentämäl-

lä sopimusaikaa. Sopimusajan lyhentäminen nopeuttaa ajoneuvon lainapääoman 
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kuoleentumista ja vähentää sopimukseen liittyvää luottoriskiä. Samalla myös 

asiakkaan maksama kuukausierä nousee.  

 

Rahoituksen hinnoittelu 
 

Mikäli kyseessä on annuiteettiperusteinen laina, myös korkotasolla on vaikutus 

pääoman kuoleentumiseen: alemmalla korolla sopimuksen pääoma kuoleentuu 

nopeammin sopimuksen alkuvaiheessa. 

 

Kuten kohdassa 3.1. mainittiin, rahoitusyhtiö maksaa korvausta autoliikkeelle 

rahoitussopimuksen tekemisestä. Tietyissä tilanteissa autoliikkeellä on 

mahdollisuus vaikuttaa osamaksurahoituksensa hinnoitteluun. Autoliike voi siis 

ostaa osamaksurahoitusta hintaan x ja lisätä siihen päälle oman marginaalinsa y. 

Tällöin rahoitusyhtiö maksaa autoliikkeen asettamaa marginaalia vastaavan 

korkotuoton autoliikkeelle sitä mukaa, kun asiakas lyhentää osamaksusopimus-

taan. 

 

Mikäli pooling järjestely toteutetaan kuten tässä tutkimuksessa on esitetty, 

järjestely tuo autoliikkeelle lisäkustannuksia pooliin sitoutuvan pääoman 

muodossa. Tavalliseen osamaksukauppaan nähden pooling järjestelyn avulla 

tehtävä kauppa sisältää enemmän riskiä, koska autoliike saattaa menettää 

rahoituksen vakuudeksi asettamansa riskimaksun. Näin ollen pooling järjestelyn 

yhteydessä on perusteltua, että autoliikkeen korkomarginaali on korkeampi kuin 

osamaksurahoituksessa tavallisesti. Rahoituksen hinta on myös loogisin tapa 

siirtää pooling järjestelyn kustannuksia asiakkaan maksettavaksi. 

 

Jäännösarvo 
 

Osamaksusopimukseen on yleensä mahdollista liittää jäännösarvo, eli niin 

sanottu viimeinen suurempi erä. Viimeinen suurempi erä veloitetaan kertaveloi-

tuksen asiakkaalta sopimuskauden päätteeksi, mikäli asiakas ei vaihda autoa tai 

maksa loppuvelkaa ennen sitä. Viimeisen suuremman erän tarkoitus on yleensä 

pienentää asiakkaan maksamaa kuukausierää ja pienentää siten asiakkaan 
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ostokynnystä. Viimeisen suuremman erän lisääminen osamaksusopimukseen 

hidastaa kuitenkin pääoman kuoleentumista sopimuskauden aikana ja kasvattaa 

riskiä tilanteesta, jossa auton vakuusarvo on pienempi kuin jäljellä oleva 

velkapääoma. Tästä johtuen viimeisen suuremman erän käyttö ei ole järkevää 

pooling järjestelyn yhteydessä. 

 

Realisointikustannukset 
 
Rahoitusyhtiön rahoittamat autot ovat rahoitusyhtiön omistuksessa kunnes 

viimeinen osamaksuerä on maksettu. Mikäli asiakas ei suoriudu osamaksusopi-

mukseen liittyvistä velvoitteistaan, rahoitusyhtiö järjestää yleensä auton 

palautumisen rahoitusyhtiölle ja se realisoidaan. Realisoinnista aiheutuu yleensä 

realisointikustannus. 

 

Realisointikustannus sisältää autoon poishakuun, tilitykseen ja myyntiin liittyvät 

kustannukset. Pooling järjestelyn yhteydessä on loogista, että auto palautuu 

auton myyneelle autoliikkeelle, joka huolehtii auton realisoimisesta. Samalla 

luodaan autoliikkeelle kannustin minimoida realisoinnista aiheutuvat kustannuk-

set ja pyrkimys saada autosta mahdollisimman hyvä hinta. 

3.5 Luottoriskin matemaattinen esitys 

Kaava 1. Annuiteetin kaava. 

	  	  
A= Kqn 1−q

1−qn  

 

Kaavassa: 

 

A = kuukausierä 

K = rahoitettu summa 
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n = kuukausierien lukumäärä 

q = korkokerroin, jolla kertomalla pääomaan lisätään korkojaksolla kertyvä korko 

 

Kaava 2. Annuiteetin kaavaan sisältyvä korkokerroin. 

	  	  
q=1+ 1

12
i

 

 

Kaavassa: 

 

i = korko 

 

Kaava 3. Annuiteettilainan jäljellä olevan lainamäärän kaava. 

	  	  
V
k
= Kqk − A1−q

k

1−q  

 

Kaavassa: 

 

	  Vk  = jäljellä oleva lainamäärä 

	  K  = lainan suuruus 

	  q  = korkokerroin 

	  k  = maksettujen kuukausierien lukumäärä, kuukausia 

	  A  = kuukausierä 

 

Kaava 4. Rahoitetun auton vakuusarvo realisointikustannuksilla huomioituna. 

	  	  
P
k
= P0(1−

D0
100

)(1− D
100

)k −R
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Kaavassa: 

 

	  Pk  = auton vakuusarvo k kuukauden jälkeen 

	  	  P0  = arvo ostohetkellä 

	  	  D0  = arvonalennus ostohetkellä % 

	  D  = jatkuva arvonalennus käyttöönoton jälkeen % / kk 

	  k  = aika kuukausina 

	  R  = realisointikustannus 
 

Tarvittavan riskimaksun määrä saadaan, kun  jäljellä olevasta lainamäärästä 

vähennetään auton vakuusarvo realisointikustannuksilla huomioituna. Mikäli tulos 

on 0 tai negatiivinen, auton vakuusarvo on suurempi kuin jäljellä oleva lainamää-

rä, eikä sopimuksen rahoittaminen ei vaadi autoliikkeeltä riskimaksua. 

3.6 Riskimaksujen käsittely 

Rahoitusyhtiön hallinnoiman poolin riskimaksurahastoon alkaa kertyä toiminnan 

käynnistyttyä autoliikkeiden riskimaksuja. Kerättyjen riskimaksujen käsittelyyn 

esitellään kaksi vakuutusmatematiikasta tuttua vaihtoehtoista menetelmää. 

 

Stop Loss (SL) menetelmässä mahdollinen ylijäämä maksetaan poolin jäsenille 

vuosittain tilikauden lopussa. Vastaavasti mikäli pooli on alijäämäinen, tappio 

veloitetaan pooliin osallistuvilta autoliikkeiltä. 

 

Toinen vaihtoehto on käyttää Loss Carry Forward (LCF) menetelmää, jossa tietty 

osa palautetaan pooliin osallistuville autoliikkeille vuosittain ja osa jätetään pooliin 

tulevien vuosien varalle. Jos poolin tulos on alijäämäinen, tappio vähennetään 

tulevien vuosien ylijäämästä. 

 

Alkuvaiheessa on poolin kannalta turvallisinta, että riskimaksut veloitetaan 

autoliikkeiltä täysimääräisinä. Tässä tilanteessa on luontevaa käyttää SL 
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menetelmään perustuvaa riskimaksujen käsittelytapaa ja palauttaa mahdollinen 

ylijäämä autoliikkeille täysimääräisenä vuosittain. Tulevaisuudessa riskimaksulle 

voidaan määrittää kokemukseen perustuva odotusarvo, voidaan käyttää LCF 

menetelmää. LCF menetelmä kerää poolille pysyvää pääomaa ja odotusarvoon 

perustuva riskimaksu merkitsee pienempää sopimuskohtaista pooliin sitoutuvaa 

pääomaa. 

 

Mikäli autoliikkeeltä pooliin tulevien sopimusten määrä pysyy vakaana ja 

asiakkaiden maksukäytös hyvänä, on oletettavaa, että tietyn ajan kuluttua 

poolista vapautuvan pääoman määrä korvaa suurilta osin uusien sopimusten 

vaatimien riskimaksusijoitusten määrän. 

3.7 Mahdolliset ongelmatilanteet ja niiden ratkaisu 

Teoreettisen viitekehyksen perusteella poolin perustamisessa on huomioitava 

seuraavat potentiaaliset ongelmat: 

 

1. Poolin asiakkaaksi hyväksyminen ja mahdollinen haitallinen valikoitumi-

nen. 

 

2. Poolin asiakkaan mahdollinen moraalikato 

 

3. Poolin hallinnoinnin tehokas järjestäminen 

 

4. Poolin optimaalisen koon määrittäminen 

 

Ehdotetussa mallissa poolin hallinnoinnista vastaa rahoitusyhtiö. Poolin jäsenten 

eli asiakkaiden hyväksyminen on järkevää toteuttaa rahoitusyhtiön päätöksellä, 

sillä rahoitusyhtiöllä on jo nykyisen toiminnan kautta keinot saada tietoja 

asiakkaan taustoista, maksukäytöksestä ja maksukyvystä. Haitallisen valikoitu-

misen riski toteutuisi  esimerkiksi tilanteessa, jossa asiakkaan maksukäytöksen 

perusteella hänellä ei ole aikomustakaan suoriutua velvoitteistaan. Mikäli poolin 
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kautta rahoitetaan esimerkiksi maksuhäiriömerkinnän omaavia asiakkaita, 

asiakkaalta voidaan esimerkiksi edellyttää, että uusia maksuhäiriömerkintöjä ei 

ole tullut tietyn aikamääreen sisällä. Taustaselvitysten lisäksi rahoitusyhtiöillä on 

valmiina prosessit ja järjestelmät asiakaspalvelua, maksukäytöksen seurantaa, 

laskutusta, perintää, poishakua ja tilitystä varten. 

 

Autorahoituksen pooling järjestelyn kohdalla myös poolin osakkaalla, eli 

autoliikkeellä on merkittävä vastuu pooliin kohdistuvasta riskistä. Tästä johtuen 

poolin suunnittelussa on syytä huomioida myös mahdolliset poolin osakkaiden 

hyväksymiseen, haitalliseen valikoitumiseen ja moraalikatoon liittyvät ongelmati-

lanteet. 

 

Samoin poolin osakkaiden eli autoliikkeiden valinta on järkevää toteuttaa pooling 

rahoitusta tarjoavan rahoitusyhtiön toimesta. Osakkaan tulee olla vakavarainen, 

maksukykyinen ja sitoutunut yhteistyöhön mahdollisessa sopimuksen purkutilan-

teessa. Autoliikkeen maksama riskimaksu veloitetaan ennen sopimuksen 

rahoittamista, joten tästä ei synny poolille riskiä. Autoliikkeen suorittamia 

riskimaksuja voidaan pitää vakuutena myös rahoitusyhtiön kanssa sovituille 

toimintatavoille ja käytännöille. Tämä pienentäisi osakkaiden moraalikadon riskiä. 

 

Sopimuskohtaisen riskimaksun ansiosta poolille ei tarvitse miettiä optimaalista 

kokoa, vaan pooling järjestely skaalautuu automaattisesti myös suuremmille 

volyymeille. Mikäli poolissa tulee olemaan useita osakkaita, osakkaiden 

toiminnan keskinäisten erojen vaikutus tulisi huomioida. Selkein tapa on käsitellä 

rahoitettuja portfolioita osakaskohtaisina, sillä esimerkiksi erimerkkisten autojen 

vakuusarvojen kehitys saattaa erota toisistaan. Mikäli riskimaksuja ryhdytään 

myöhemmin käsittelemään odotusarvoperusteisesti, osakaskohtainen tarkastelu 

myös kannustaa osakasta minimoimaan omista sopimuksistaan aiheutuvat riskit. 

 

Muista pooleista poiketen autorahoituksen poolissa on tärkeää varmistaa myös 

rahoitetun auton vakuusarvon ennustettavuus. Useimpien rahoitusyhtiöiden 

osamaksusopimukset velvoittavat jo nyt velallista huolehtimaan auton kunnossa-

pidosta. Hyvä vaihtoehto on edellyttää huoltosopimusta poolin kautta rahoitetta-
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ville autoille. Tämä toimii myös hyvänä tapana sitouttaa asiakas käyttämään 

autoliikkeen mahdollista omaa huoltoverkostoa. 
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4 CASE LASKELMA 

 

Tutkimuksen neljännessä luvussa rakennetaan case laskelma autorahoituksen 

pooling järjestelmän kannattavuuden arvioimiseksi autoliikkeen näkökulmasta. 

Laskelma toteutetaan yksittäisen pooling järjestelyn kautta myytävän auton 

perusteella ja oletukseen perustuvilla lukuarvoilla. 

 

Autoalan tiedotuskeskuksen (2015) mukaan Suomen myydyin automalli vuonna 

2014 oli Skoda Octavia. Case laskelman esimerkkiautoksi valitaan kysein mallin 

hinnat alkaen –versio, Skoda Octavia 1.2 TSI Active, jonka autoveroton hinta oli 

18190 e, arvioitu autovero 3973 euroa ja kokonaishinta 22 163 euroa. (Skoda.fi, 

2015) 

 

Ensimmäisessä osiossa lasketaan oletusarvoilla autoliikkeen elinkaarituotot 

yhdestä myydystä esimerkkiautosta. Tuotot jaotellaan kaupantekohetkellä 

saataviin tuottoihin ja tuottoihin, jotka realisoituvat sopimuskauden aikana. 

 

Toisessa osiossa arvioidaan yksittäisen esimerkkiauton luottoriskiin vaikuttavat 

tekijät. 

 

Kolmannessa osiossa verrataan esimerkkiauton vakuusarvon kehitystä 

osamaksusopimuksen jäljellä olevaan velkaan eri oletusarvoilla. Näiden 

perusteella arvioidaan luottoriskin kattavan riskimaksun määrä eripituisille 

osamaksusopimuksille ja käsirahamäärille. 
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4.1 Autoliikkeen elinkaarituotto 

 

Autoliikkeen motivaatio poolin muodostamisessa on uusien autojen myyntivolyy-

min (kappaleet) ja elinkaarituoton (eurot) maksimointi.  

 

Autoliike saa myydystä autosta tuottoa kaupantekohetkellä ja sopimuksen 

voimassaolon aikana. Nämä muodostavat yhdessä automyynnin elinkaarituoton. 

Kaupantekohetkellä saatavat tuotot ovat autoliikkeelle varmoja, kun taas 

sopimuskauden aikaisiin tuottoihin liittyy epävarmuustekijä. Sopimus voi päättyä 

kesken sopimuskauden monesta eri syystä. 

 

Laskelmassa ei huomioida autoliikkeen toimintaan liittyviä kiinteitä kuluja, sillä 

pooling järjestelyn idea on tuoda lisävolyymia olemassa olevilla resursseilla.  

4.1.1 Auton myyntikate 

 

Autoalan vähittäiskaupan myyntikate uusista autoista muodostuu usein kahdesta 

osasta: peruspalkkiosta ja mahdollisista maahantuojan tavoitepalkkioista.  

 

Maahantuojat maksavat autoalan autoliikkeelle peruspalkkion, joka voi olla 

esimerkiksi prosenttiosuus auton autoverottomasta hinnasta. Peruspalkkio voi 

vaihdella automerkeittäin ja –malleittain. Lisäksi maahantuojilla on mahdollisuus 

luoda erilaisia tavoitepalkkioita, joiden tarkoitus on ohjata autoliikkeen toimintaa. 

Tavoitteiden täyttymisestä maksettava tavoitepalkkio voi määräytyä määrällinen 

tai laadullisten tavoitteiden täytyttyä: tavoitepalkkio voi olla sidottu esimerkiksi 

myytyyn kappalemäärään, asiakastyytyväisyyteen, paikkakuntakohtaiseen 

markkinaosuuteen, jälleenmyyjän kappalemääräiseen ostositoumukseen 

maahantuojalta tai muuhun maahantuojan tärkeäksi katsomaan asiaan. 
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Pooling järjestelyn yhteydessä huomioidaan ainoastaan peruspalkkio. Yksinker-

taistamisen vuoksi tehdään lisäksi oletus, että autot myydään ilman erillisiä 

alennuksia.  

4.1.2 Toimituskulu 

 

Autoliikkeet laskuttavat uusien autojen myynnistä toimituskulun, joka on yleisesti 

600 euroa. 

4.1.3 Jälkimarkkinoinnin tuotto 

 

Jälkimarkkinoinnin tuotot käsittävät huoltotoiminnasta, rengas- ja lisävaruste-

myynnistä sekä kolarikorjauksesta saatavat tuotot. 

 

Auton elinkaaren aikana jälkimarkkinoinnin tuottoa kertyy esimerkiksi seuraavissa 

tilanteissa: 

 

-‐ ennen luovutusta asennettavat lisävarusteet (vetokoukut, lohkolämmittimet 

yms.) 

-‐ rengasmyynti 

-‐ lisävarusteet ja tarvikkeet 

-‐ määräaikaishuollot ja korjaukset 

-‐ kolarikorjaukset 

 

Pooling järjestelyn yhteydessä auton vakuusarvon säilyminen ja ennakoitavuus 

on ensisijaisen tärkeää. Tästä johtuen pooling järjestelyn kautta myytäviin 

autoihin liitetään pakollinen huolenpitosopimus, jotta voidaan varmistaa autojen 

valmistajan ohjeiden mukainen ylläpito. 
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Lisävarusteiden osalta case laskelmassa huomioidaan vain Suomessa pakollinen 

talvirengassarja vanteineen. 

4.1.4 Rahoitusmyynnin tuotto 

 

Kuten kappaleessa kolme todettiin, autoliike toimii päämies-agenttisuhteessa 

rahoitusyhtiön kanssa. Rahoitusyhtiö maksaa autoliikkeelle tuottoa rahoitus-

myynnistä. Rahoitusyhtiön autoliikkeelle maksama tuotto voi muodostua 

osamaksusopimusten perustamismaksutuotosta, laskutuslisätuotosta ja 

korkotuotosta. Suomessa autorahoituksessa käytettävät osamaksusopimukset 

ovat kiinteäkorkosidonnaisia, annuiteettimuotoisia rahoitussopimuksia. 

Korkotuottoa maksetaan sopimuksen rahoitettavasta osuudesta. Rahoitettava 

osuus on ajoneuvon käteishinta, josta on vähennetty asiakkaan maksama 

käteismaksuosuus ja / tai vaihtoauton hyvitys. 

 

Rahoitusyhtiöiden maksamat tuotot maksetaan autoliikkeelle niiden realisoitues-

sa rahoitusyhtiölle. Sopimuksen perustamislisästä maksettava tuotto realisoituu 

kaupantekohetkellä. Vastaavasti mahdollinen laskutuslisän tuotto ja korkotuotto 

realisoituvat sopimuskauden aikana asiakkaan lyhentäessä rahoitussopimustaan. 

Korkotuoton osuus on annuiteettiluonteensa vuoksi yleensä sopimuksen 

alkuvaiheessa suurimmillaan ja laskee tasaisesti sopimuksen katkeamiseen asti. 

Sopimus ja autoliikkeen saamat tuotot katkeavat auton omistajan vaihtuessa, 

asiakkaan lunastaessa loppuvelan tai asiakkaan maksettua viimeisen osamak-

suerän.  

 

Tutkimuksessa oletetaan, että autoliikkeellä on mahdollisuus vaikuttaa 

rahoituksen myyntihintaan. Pooling järjestelyn kohdalla rahoituskorko on 

yksinkertaisin menetelmä siirtää järjestelyn kustannuksia asiakkaan maksetta-

vaksi. Tämä on myös perusteltua, sillä sopimukseen liittyvä riski on autoliikkeel-

lekin tavallista suurempi. 
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Autoliikkeet laskuttavat asiakkaalta usein koron lisäksi perustamislisää ja 

laskutuspalkkiota. Tässä tutkimuksessa oletetaan pooling järjestelyn kautta 

tapahtuvan rahoituksen laskentakoroksi 9,90 % ilman perustamiskulua ja 

laskutuslisää. Autoliikkeen korkomarginaaliksi oletetaan 5 %-yksikköä. 

4.1.5 Elinkaarituotot, laskelma 

Auton elinkaarituotto voidaan jakaa kahteen osaan: heti kaupantekohetkellä 

realisoituvaan osuuteen ja tuottoihin, jotka realisoituvat sopimuksen edetessä. 

Laskelmat on tehty puhtaasti oletusarvoin. 

 

Kaupantekohetkellä realisoituva kate: 

 
Auton myyntikate 

Autoveroton myyntihinta 18 190 e 

Oletuskate 10 % x 18190 e = 1 819 e 

 

Toimituskulu 

Oletushinta 600 e 

Oletuskate 25 % x 600 e = 150 e 

 

Jälkimarkkinoinnin tuotto 

Talvirenkaat vanteineen, oletushinta 800 e 

Oletuskate 25 % x 800 e = 200 e 

 

Yhteensä: 1819 e + 150 e + 200 e = 2 169 euroa. 

 

Sopimusaikana saatavat tuotot: 

 

Jälkimarkkinoinnin tuotto 

Huolenpitosopimus 39 e/kk, 36 kk sis. 60 tkm. 

Oletuskate 25 % x 39 e/kk x 36 kk = 351 e 
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Rahoitusmyynti 

Laskentakorko 9,90 % 

Oletusmarginaali 5 % 

 

Rahoitustuoton selvittämiseksi lasketaan autoverollinen ja arvonlisäverollinen 

kokonaishinta autolle: 

 

22 163 e + 600 e + 800 e = 23 563 e 

 

36 kk osamaksusopimuksen korkotuotto eri käsirahoilla: 

 

Käsiraha 10 %: 1712,92 e 

Käsiraha 20 %: 1522,59 e 

Käsiraha 30 %: 1332,27 e 

 

60 kk osamaksusopimuksen korkotuotto eri käsirahoilla: 

 

Käsiraha 10 %: 2911,88 e 

Käsiraha 20 %: 2588,34 e 

Käsiraha 30 %: 2264,79 e 

 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että myyntihetkellä saatava kate on esimerkkita-

pauksessa 2 169 euroa ja sopimuksen aikana on mahdollista saada sopi-

musajasta ja käsirahasta riippuen jälkimarkkinointi- ja rahoitustuottoja 1683,27 – 

3262,88 euroa. Sopimusaikana saatavat tuotot voivat case esimerkin mukaan 

olla jopa suuremmat, kuin myyntihetkellä saatavat tuotot. 

 

Laskelmassa ei ole huomioitu mahdollisesta vaihtoautosta tai mahdollisista 

kolarikorjauksista saatavaa tuottoa, eikä mahdollisia maahantuojan maksamia 

volyymipalkkioita. 
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4.2 Luottoriskin määräytyminen 

 

Osamaksukaupassa luottoriski realisoituu siinä tilanteessa, kun asiakas ei 

suoriudu enää osamaksusopimukseen liittyvistä velvoitteista. Luottoriskin 

realisoitumisessa avainasemassa on rahoitussopimuksen vakuutena olevan 

ajoneuvon vakuusarvo, realisoinnista aiheutuvat kustannukset ja osamaksusopi-

muksessa jäljellä oleva velkaosuus. 

4.2.1 Kohteen vakuusarvo 

Osamaksusopimus on kohdevakuudellinen rahoitussopimus, jossa kaupan kohde 

toimii rahoituksen vakuutena. Kaupan kohteen osalta merkittävin asia on kohteen 

vakuusarvon kehittyminen sopimuksen keston aikana. Auton käyttöönoton 

jälkeinen vuotuinen prosentuaalinen arvon alenema oletetaan olevan kiinteä ja 

sen määrittelyssä käytetään apuna Autoliiton (2015) ylläpitämää autoilun 

kustannuslaskuria.  

 

Laskelmissa oletetaan, että uuden auton arvo laskee heti käyttöönoton 

yhteydessä 20 % ja tämän jälkeen 14 % vuodessa. 

 

Ajomäärä 
 

Osamaksusopimuksessa asiakkaan kuukausierä ei ole riippuvainen asiakkaan 

auton käytön määrästä. Ajomäärä vaikuttaa kuitenkin merkittävästi kaupan 

kohteena olevan auton vakuusarvon kehitykseen. Case tutkimuksen laskelmissa 

vuotuinen ajomäärä oletetaan kiinteäksi, 20 000 km per vuosi. 
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Ajoneuvon kunto 
 
Osamaksukaupan sopimusehdot edellyttävät yleensä asiakkaan pitämään 

ajoneuvon kunnossa sekä huoltamaan ja korjaamaan sitä  valmistajan ja myyjän 

antamien huolto- ja käyttöohjeiden sekä takuuehtojen mukaisesti. Pooling 

järjestelyn yhteydessä ostaja voidaan velvoittaa ottamaan ajoneuvolle kuukausi-

veloitteinen huolenpitosopimus, jonka avulla ajoneuvon kunnossapito varmistuu 

ja huoltotuottojen arviointi autoliikkeelle helpottuu. Kuukausiveloitteinen 

huoltosopimus helpottaa myös auton vakuusarvon kehityksen ennakointia. 

4.2.2 Osamaksusopimuksen rakenne 

Osamaksusopimuksen rakenteella, etenkin sopimusajan pituudella ja käsirahan 

määrällä, on merkittävin vaikutus luottoriskiin. 

 

Tästä johtuen teemme laskelmat kahdella eri sopimusajalla ja kolmella eri 

käsirahan määrällä. 

 

Käsirahavaihtoehdot laskelmissa ovat 10 %, 20 % ja 30 % ja sopimusajat 36 kk 

ja 60 kk. 

4.2.3 Realisointikustannukset 

Realisointikustannuksilla tarkoitetaan asiakkaan maksukyvyttömyydestä johtuvan 

sopimuksen ennenaikaisesta päättämisestä aiheutuvia kustannuksia. Kustan-

nuksiin luetaan perinnästä, poishausta, tilityksestä, myyntikunnostuksesta ja 

myynnistä aiheutuvat kustannukset. 

 

Pooling laskelmissa realisointikustannus oletetaan kiinteäksi, oletuksena 1500 

euroa per realisointi. 
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4.3 Vakuusarvo, jäljellä oleva velka ja riskimaksu 

Auton vakuusarvo noudattaa kappaleessa 3 esiteltyä kaavaa: 

 

Kaava 4. Rahoitetun auton vakuusarvo realisointikustannuksilla huomioituna. 

 

 

Kaavassa: 

 

 = auton vakuusarvo k kuukauden jälkeen 

 = arvo ostohetkellä (=23563 e) 

 = arvonalennus ostohetkellä % (=20 %) 

 = jatkuva arvonalennus käyttöönoton jälkeen % / kk (=14 %/12= 1,166 %/kk) 
 = aika kuukausina (=36 kk tai 60 kk) 

 = realisointikustannus (1000 e) 
 

Autojen osamaksusopimukset ovat yleensä annuiteettimuotoisia lainoja. Riskin 

selvittämiseksi mielenkiinto kohdistuu jäljellä olevan velan määrään ajan hetkellä 

t. 

 

Tarvittavat laskukaavat esiteltiin kappaleessa kolme. Annuiteettierä lasketaan 

kaavalla numero 1 ja siihen sisältyvä korkokerroin kaavalla numero 2. Jäljellä 

oleva lainamäärä noudattaa kaavaa numero 3. 

 

Lasketaan rahoitettavalle autolle vakuusarvot ajan hetkellä t aiemmin tässä 

kappaleessa tehtyjen oletusten mukaan. Lisäksi lasketaan jäljellä oleva 

lainamäärä ajan hetkellä t 36 kuukauden ja 60 kuukauden sopimuksille 10 %, 20 

% ja 30 % käsirahoilla. Lukuarvot on esitetty liitteessä 1.  
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Liitteen 1 taulukosta on esitetty auton vakuusarvon ja jäljellä olevan lainapää-

oman kehitys eri sopimusajoilla ja käsirahoilla. Punaisella merkityt summat 

kuvastavat jäljellä olevan velan määrää, jolloin jäljellä oleva lainapääoma on 

suurempi kuin auton vakuusarvo. Vihreät summat kuvaavat hetkeä, jolloin jäljellä 

oleva lainapääoma on pienempi kuin auton vakuusarvo. Taulukosta voidaan 

todeta, että käsirahan määrällä ja sopimuskauden pituudella on merkittävä 

vaikutus lainapääoman määrään suhteessa auton vakuusarvoon ja sen myötä 

myös sopimukseen sisältyvään luottoriskiin. Merkittävin huomio on, että mikäli 

käsirahaa on riittävästi, auton vakuusarvo on koko ajan suurempi kuin jäljellä 

oleva lainapääoma. Tällöin kyseisessä sopimuksessa ei ole lainkaan luottoriskiä. 

 

 
 

Kuva 10. Vakuusarvo verrattuna jäljellä olevaan lainapääomaan eri sopimusajoil-

la ja käsirahaosuuksilla. 

0,0	  

5000,0	  

10000,0	  

15000,0	  

20000,0	  

25000,0	  

1	   11	   21	   31	   41	   51	   61	  

Vakuusarvo	  

10	  %,	  3v	  

20	  %,	  3v	  

30	  %,	  3v	  

10	  %,	  5v	  

20	  %,	  5v	  

30	  %,	  5v	  
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Taulukosta voidaan laskea myös luottoriskin kattava riskimaksun määrä eri 

käsirahaosuuksilla ja sopimuskauden pituuksilla: 

 

Taulukko 1. Tarvittava riskimaksun määrä ja sitoutumisen kesto. 

 

Mikäli autoliike myisi esimerkkiauton 10 % käsirahalla ja 5 vuoden maksuajalla 

pooling järjestelmän kautta, autoliikkeen tulisi maksaa 3856,3 euron riskimaksu 

pooliin. Riskimaksua sitoutuisi pooliin 30 kuukauden ajaksi.  

 

Mikäli autoliike myisi esimerkkiauton 20 % käsirahalla ja 5 vuoden maksuajalla 

pooling järjestelmän kautta, autoliikkeen tulisi maksaa 1500 euron riskimaksu 

pooliin. Riskimaksua sitoutuisi pooliin 21 kuukauden ajaksi.  

 

Mikäli autoliike myisi esimerkkiauton 30 % käsirahalla ja 5 vuoden maksuajalla 

pooling järjestelmän kautta, kohde voitaisiin rahoittaa pooling järjestelyn kautta 

ilman riskimaksua.  

4.4 Järjestelyn kannattavuus autoliikkeelle 

Case laskelman perusteella voidaan todeta, että tietyn suuruisella käsirahalla 

osamaksusopimuksen luottoriski poistuu. Autoliikkeen näkökulmasta havainto 

tarkoittaa, että mikäli asiakas maksaa riittävän suuren käsirahan, autoliikkeen ei 

tarvitse maksaa riskimaksua sopimuksen toteuttamiseksi.  

 

Autoliikkeen osalta järjestelyn kannattavuutta arvioitaessa ilmenee kolme tärkeää 

kysymystä: 

 

1. Kuinka paljon asiakkaan tulee maksaa käsirahaa, jotta autoliikkeen ei 

tarvitse maksaa riskimaksua lainkaan? 
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2. Kuinka paljon asiakkaan tulee maksaa käsirahaa, jotta autoliikkeen 

nettokassavirta yhden auton myymisestä pysyy positiivisena? 

 

3. Kuinka suuri epävarmuustekijä liittyy sopimuskauden aikaisiin tuottoihin? 

 

Case laskelmaa jatketaan yhdistämällä jäljellä olevan lainamäärän kaava auton 

vakuusarvon kaavaan. Tällä tavoin saadaan tulokseksi käsirahamäärän kriittinen 

piste, eli käsirahan määrä jolla auton vakuusarvo on yhtä suuri kuin jäljellä oleva 

velka. Tulokseksi saadaan case laskelman oletusarvoilla 26,37 %. Mikäli 

käsirahaosuus ylittää kriittisen pisteen, autoliikkeen ei tarvitse maksaa riskimak-

sua pooliin. 

 

KÄSIRAHAN KRIITTINEN PISTE: 26,37 % 

 

 

Pooling järjestelyssä autoliikkeen ainoa varma tuotto on myyntihetkellä saatava 

kate. Voidaan olettaa, että sopimuskauden aikaisiin tuottoihin liittyy tavanomaista 

suurempi epävarmuus, sillä pooling järjestelyn kautta toteutettavilla sopimuksilla 

on tavanomaistakin suurempi riski päättyä ennen sopimuksen maturiteettia. 

Autoalan yleinen tila huomioiden voidaan myös olettaa, ettei autoala ole 

kiinnostunut järjestelystä, johon liittyy tappiollisen kaupan mahdollisuus. Tästä 

johtuen pooling järjestelyn kannattavuutta tulee arvioida ensisijaisesti kassavirta-

perusteisesti siten, että kassavirta pysyy vähintään neutraalina tai positiivisena. 

Maksettava riskimaksu ei saa siten ylittää autosta myyntihetkellä saatavaa 

tuottoa. 

 

Esimerkkiauton kohdalla myyntihetkellä saatavan  tuoton määrän laskettiin 

olevan 2169 euroa. Jotta kassavirta pysyy vähintään neutraalina, suurin 

mahdollinen riskimaksun määrä yhtä suuri kuin autosta myyntihetkellä saatava 

kate, 2169 euroa. Mikäli käsirahaa on vähintään 17,16 %, esimerkkiauton 

vakuusarvo on 2169 euroa pienempi kuin jäljellä oleva lainamäärä. Autoliikkeen 
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näkökulmasta tilanne tarkoittaisi sitä, että auton koko kate tulisi sijoittaa 

riskimaksuna pooliin.  Jos käsirahaa on vähemmän kuin 17,16 %, autoliikkeen 

nettokassavirta olisi kaupantekohetkellä negatiivinen. 

 

MINIMI KÄSIRAHAVAATIMUS: 17,16 % 

 

Sopimuskauden aikaisiin tuottoihin liittyvän riskin määrittely vaatii kokemuspe-

räistä tietoa poolin kautta rahoitettujen sopimusten kuoleentumisnopeudesta. 

Kuoleentumisnopeus kertoo, kuinka monta prosenttia poolin kautta rahoitetuista 

sopimuskannasta päättyy kuukausittain ja mikä on keskimääräinen sopimuksen 

toteutunut maturiteetti. Samaa tietoa voitaisiin tulevaisuudessa hyödyntää myös 

mikäli riskimaksujen suuruutta ryhdytään arvioimaan oletusarvoperusteisesti. 

 

Kokemukseen ja laajaan volyymiin perustuvat tieto sopimuskannasta mahdollis-

taisi riskimaksun käsittelyn investointina. Tällöin autoliikkeen tekemän riskimak-

suinvestoinnin kannattavuutta voitaisiin määritellä hyödyntämällä investointilas-

kelmista tuttuja menetelmiä, esimerkiksi nettonykyarvomenetelmää.  

 

Nettonykyarvomenetelmässä investoinnin tulevat kassavirrat diskontataan 

nykyhetkeen ja niiden summasta vähennetään investoinnin hankintameno. 

 

Investoinnin kannattavuuteen vaikuttavat seuraavat tekijät (Niskanen & 

Niskanen, 2003): 

 

-‐ Investoinnin hankintameno (= riskimaksu, joka kattaa oletetun luotto-

tappion määrän) 

-‐ Kohteen jäännösarvo (rahoitetun auton arvo tietyllä ajan hetkellä) 

-‐ Investoinnin vuotuiset kassatulot (myydystä autosta saatavat elinkaari-

tuotot) 

-‐ Investoinnin vuotuiset kassamenot 
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-‐ Investoinnin pitoaika (keskimääräinen sopimuksen toteutunut maturi-

teetti) 

-‐ Investoinnin tuottovaatimus (Autoliikkeen pääoman tuottovaatimus) 

 

Yhteenvetona kannattavuuden arvioinnille voidaan todeta, että pooling järjestely 

on case auton tapauksessa aina kannattava autoliikkeelle, mikäli käsiraha on 

vähintään 17,16 %. Kannattavuuden minimivaatimuksena on, että autoliikkeen 

nettokassavirta on jokaisen poolin kautta myydyn auton kohdalla vähintään 

neutraali. Case tapauksen esimerkkiauton kohdalla kassavirtaneutraaliin 

tilanteeseen johti 17,16 % käsiraha. Neutraaliin kassavirtaan vaikuttaa merkittä-

västi myytävästä autosta saatava kate: mikäli kate on suurempi, kassavirtaneut-

raaliin tilanteeseen riittää pienempikin asiakkaan maksama käsiraha. 

 

Mikäli käsirahan osuus on vähintään 26,37 %, autoliikkeen ei tarvitse sitoa 

riskimaksua pooliin ja autoliike saa myytyä case laskelman esimerkkiauton ilman 

alennuksia. 
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5 MARKKINAPOTENTIAALIN ARVIOINTI 

Viidennessä kappaleessa pohditaan esitetyn pooling järjestelyn markkinapotenti-

aalia suomalaisessa, yksityishenkilöille suunnatussa uusien autojen kaupassa.   

 

Markkinapotentiaalia arvioidaan kolmesta näkökulmasta: 

 

-‐ Uusien autojen markkinat 

-‐ Rahoitusmyynnin näkökulma 

-‐ Yhden potentiaalisen kohderyhmän näkökulma 

5.1 Uusien autojen markkina 

Suomalainen uusien autojen kauppa on kärsinyt voimakkaasti vuoden 2008 

finanssikriisiä seuranneesta, merkittävästi autokauppaan vaikuttaneesta 

taantumasta. 

 

Uusien henkilöautojen rekisteröintimäärä vuonna 2013 oli 103 450 kappaletta. 

Laskennallinen minimimäärä autokannan vanhenemisen pysäyttämiseksi vaatisi 

vuosittain noin 140 000-150 000 uuden auton myynnin. Voidaan perustellusti 

todeta, että vuoden 2008 jälkeen yhden kokonaisen vuoden autot ovat jääneet 

myymättä. Tästä johtuen kaikki keinot autokaupan piristymiseksi ovat tervetullei-

ta. 
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Kuva 11. Henkilöautojen ensirekisteröinnit 2006-2013. 

 

Finanssikriisin jälkeen vuosina 2009-2013 Suomessa on myyty keskimäärin 108 

673 henkilöautoa vuodessa. Arviolta myydyistä autoista joka kolmas menee 

yrityksille ja yhteisöille. Tämän perusteella yksityisasiakkaiden osuus myydyistä 

autoista olisi keskimäärin noin 72 450 autoa vuodessa. 

 

Uusien autojen myyntiä voidaan verrata Suomen aikuisväestön määrään, jolloin 

saadaan arvio kuinka monta prosenttia suomalaisesta aikuisväestöstä ostaa 

vuosittain uuden auton. Suomen väestöön kuului vuoden 2013 lopussa 3 186 

156 20-64 –vuotiasta (Tilastokeskus, 2014) 

 

20-64 -vuotiaiden väestömäärään suhteutettuna keskimääri 2,27 % suomalaisista 

ostaa uuden auton vuosittain (2009-2013). 
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5.2 Rahoitusmyynti 

Uusista autoista 30-50 % myydään kohdevakuudellisella osamaksurahoituksella. 

Arvioon perustuen uusia autoja on myyty yksityishenkilöille Suomessa vuosina 

2009-2013 keskimäärin 72 450 kappaletta vuodessa. Näin ollen osamaksurahoi-

tuksella myydään yksityisille vuosittain n. 21 735 – 36 225 uutta autoa. 

 

Rahoitusyhtiöiden mukaan heille saapuvista luottokyselyistä n. 80 % hyväksy-

tään. Mikäli kaikki luottohakemukset hyväksyttäisiin ja oletettaisiin sopimusmää-

rän kasvavan samassa suhteessa, pooling järjestelyn avulla kokonaisvolyymi 

voisi olla 27 168  - 45 281 autoa vuodessa. 

 

Pooling järjestelyn osuus olisi siten jopa 5 433 – 9 056 autoa vuodessa.  

5.3 Poolin kohderyhmä 

Poolin tavoite on mahdollistaa myönteisen luottopäätöksen saaminen sellaisille 

asiakkaille, joille se ei ole nykyisillä luotonmyöntöehdoilla mahdollista. Kielteiseen 

luottopäätökseen tekijöitä on useita ja tekijät voivat vaihdella rahoitusyhtiöittäin. 

Näitä ovat esimerkiksi hakijan ikä, työsuhteen laatu, asumisaika Suomessa tai 

maksuhäiriömerkintä.  

 

Helpon mitattavuuden vuoksi esimerkkikohderyhmä on 20-64 -vuotiaat 

suomalaiset, joilla on voimassa oleva maksuhäiriömerkintä, mutta eivät ole 

saaneet uusia maksuhäiriömerkintöjä määräaikaan mennessä. Kyseisten 

henkilöiden merkintä on siis poistumassa lähiaikoina, jonka jälkeen he olisivat 

taas maksukäytöksen puolesta rekisterien mukaan luottokelpoisia. 

 

Kohderyhmän suuruus lasketaan tutustumalla maksuhäiriötilastoihin ja 

maksuhäiriömerkintöjen poistumiseen. Suomen Asiakastiedon toimittamasta 

maksuhäiriötilastosta ilmenee, kuinka moni maksuhäiriömerkinnän omaava 

yksityishenkilö vapautuu merkinnästään vuositasolla. Merkinnän poistuminen 
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edellyttää, että yksityishenkilö on maksanut avoimen saatavan ja suoriutunut 

tämän jälkeen taloudellisista velvoitteistaan moitteettomasti. 

 

Kohderyhmän ymmärtämiseksi on syytä tutustua maksuhäiriömerkinnän 

poistumisen periaatteisiin. Maksuhäiriömerkintöjen rekisteriä ylläpitävän Suomen 

Asiakastieto Oy:n mukaan maksuhäiriömerkinnät ovat määräaikaisia, ja 

määräajat vaihtelevat maksuhäiriömerkinnän mukaan. 

 

-‐ Kulutusluottoon liittyvä häiriö (2 vuotta) 

-‐ Ulosotossa todettu varattomuus tai  muu ulosottoeste (3 vuotta) 

-‐ Velkomistuomio (3 vuotta) 

-‐ Yksityishenkilön konkurssi (5 vuotta) 

 

Ulosotto- ja velkomistuomion voimassaoloaikaa voidaan lyhentää vuodella, mikäli 

yksityishenkilöllä on vain yksi merkintä, ja tosite maksun suorittamisesta on 

toimitettu rekisterin ylläpitäjälle.  

 

Mikäli maksuhäiriömerkinnän voimassaoloaikana henkilö saa uuden maksuhäi-

riömerkinnän, aikaisemmin tulleen maksuhäiriömerkinnän voimassaoloaika 

pitenee neljään vuoteen ja uudempi merkintä on voimassa kolme vuotta. 

(Asiakastieto, 2014) 

 

Voimassaoloajat huomioiden voitaan todeta, että henkilön on maksutavan on 

oltava hyvä vähintään kahden vuoden ajan, jotta maksuhäiriömerkintä poistuu. 

Tämä havainto luo perustan luoton myöntämiseksi maksuhäiriöisille: maksuhäi-

riömerkintöjä omaavien henkilöiden joukossa on myös maksukykyisiä henkilöitä. 

 

Mediassa julkaistavissa maksuhäiriömerkintöjä koskevissa artikkeleissa 

mainitaan yleisesti maksuhäiriömerkintöjä omaavien yksityishenkilöiden määrä, 

jota peilataan usein kunkin hetken taloudelliseen tilanteeseen. Kappaleen 1 

kuvasta 3 voidaan havaita, että maksuhäiriömerkintöjen määrä on ollut 

tasaisessa kasvussa vuodesta 2008 alkaen.  

 



 62 

Tutkimuksen kannalta mielenkiintoisempi informaatio liittyy kuitenkin siihen, 

kuinka moni vapautuu maksuhäiriömerkinnöistä vuosittain. Suomen Asiakastieto 

Oy:n Kim Packalénin (2014) 5.11.2014 toimittaman datan perusteella maksuhäi-

riömerkintöjen poistumat ovat kehittyneet seuraavasti. 

 

Tarkasteluhetki                      Kannasta poistuneet henkilöt 

2007     35582 

2008                                           57112 

2009                                           32533 

2010                                           38821 

2011                                           35833 

2012                                           35278 

2013                                           34761 

 

Kannasta poistuneet henkilöt ovat suoriutuneet maksuvelvoitteistaan moitteetto-

masti vähintään kahden vuoden ajan. Vuoden 2008 luku ei ole vertailukelpoinen 

luottotietolaissa tehtyjen muutosten vuoksi. Tämän johdosta tiettyjen maksuhäi-

riömerkintöjen voimassaoloaikaa lyhennettiin, jonka vuoksi vuoden 2008 

poistuma on vääristynyt.  

 

Vuosina 2009-2013 maksuhäiriökannasta poistui keskimäärin 35445 henkilöä 

vuosittain. Mikäli maksuhäiriömerkinnän omaavien henkilöiden uusien autojen 

ostohalukkuus on yhtä suuri kuin koko väestön (2,27 %), se tarkoittaisi 805 auton 

vuosipotentiaalia. Mikäli kohderyhmästä 30-50 % tarvitsee pooling järjestelyn 

mahdollistavan osamaksurahoituksen, yllämainituilla kriteereillä valittu kohde-

ryhmä loisi pooling järjestelylle 242 – 403 uuden henkilöauton vuosipotentiaalin. 

 

Voidaan todeta, maksuhäiriömerkinnästä vapautuvien henkilöiden ryhmän luoma 

242 – 403 auton vuosipotentiaali ei itsessään luo pooling järjestelyn rakentami-

sesta mielekästä. 
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5.4 Pooling järjestelyn mahdollistama potentiaali 

Yllä esitettyjen näkökulmien perusteella pooling järjestelyn potentiaali olisi 242 – 

9056 autoa vuodessa. On kuitenkin huomioitava, että maksuhäiriömerkinnöistä 

lähitulevaisuudessa vapautuvat asiakkaat muodostavat vain yhden potentiaalisen 

kohderyhmän. Pooling järjestelyn kohderyhmää tulisikin laajentaa kattamaan 

muun muassa seuraavat asiakasryhmät: 

 

-‐ Yrittäjät 

-‐ Nuoret aikuiset 

-‐ Henkilöt, joilla on epäsäännölliset työtulot 

-‐ Henkilöt, jotka ovat määräaikaisessa työsuhteessa 

-‐ Henkilöt, joilla on lyhyt työsuhde taustalla 

-‐ Ansiosidonnaisella työttömyysturvalla olevat asiakkaat 

-‐ Ulkomaalaistaustaiset henkilöt, joilla on säännölliset tulot mutta ei Suomen 

kansalaisuutta 

 

Yritysasiakaspuoli tarjoaa myös merkittävän potentiaalin pienyritysten osalta. 

Monelle pienyritykselle auto on tärkeä työväline ja autohankinta voi olla 

avainasemassa liiketoiminnan kannalta. Samalla myönteisen luottopäätöksen 

saaminen on haasteellista etenkin uusille yrityksille. 

 

Potentiaalisten rahoitettavien kohteiden määrä kasvaisi reilusti, mikäli pooling 

järjestelyn kautta voitaisiin rahoittaa myös käytettyjä autoja. Autoalan keskusliiton 

(2015) mukaan Suomessa tehdään vuosittain noin 550 000–600 000 käytetyn 

auton kauppaa. Näistä kaupoista puolet tapahtuu merkkiliikkeissä, neljäsosa 

järjestäytymättömissä autoliikkeissä ja neljäsosa vaihtaa omistajaa kuluttajien 

välisessä kaupassa. 

 

Toteuttajan näkökulmasta suurimman potentiaalin pooling järjestely luo 

maanlaajuiselle, vakavaraiselle autoliikeketjulle, jolla on mahdollisuus tarjota 

kattavat huoltopalvelut ja rakentaa pooling järjestelyyn yksinkertainen ja tehokas 

prosessi. Tehokas prosessi heijastuu suoraan pooling järjestelyn hintaan 
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loppuasiakkaalle, jolla on osaltaan merkittävä vaikutus järjestelyn potentiaaliin. 

Mikäli tällainen ketju pääsee rahoitusyhtiön kanssa sopimaan yksinoikeudesta 

pooling järjestelyn tarjoamiseen, se voisi luoda yksittäiselle maanlaajuiselle 

autoliikeketjulle merkittävän kilpailuedun.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Autokaupan rahoitukseen soveltuvan pooling järjestelyn rakentaminen aloitettiin 

tutkimalla teoriaosuudessa muihin käyttötarkoituksiin rakennettuja pooling 

järjestelyjä. Varsinaisesti kohdevakuudelliseen osamaksurahoituksen pooling 

järjestelyihin liittyvää teoriaa tai kirjallisuutta  ei löytynyt lainkaan. Tämä voi johtua 

jonkinlaisesta aukosta tutkimuksessa.  

 

Muihin käyttötarkoituksiin liittyvien pooling teorioiden pohjalta kerättyjen 

havaintojen perusteella muodostettiin autokaupan osamaksurahoitukseen 

soveltuva pooling järjestely, jonka tarkoitus on mahdollistaa osamaksurahoituk-

sen saatavuus nykyistä laajemmin kotimaisessa uusien autojen kaupassa. 

Samalla todettiin, että autorahoitukseen suunnitellun pooling järjestelyn 

osapuolet, motivaatiotekijät ja potentiaaliset ongelmat olivat vastaavia kuin 

muihinkin käyttötarkoituksiin suunnitelluissa pooling järjestelyissä. 

 

Muodostettua pooling mallia testattiin case laskelmilla, joissa keskityttiin 

seuraaviin kolmeen alakysymykseen: 

 

-‐ Miten määräytyy autoliikkeen elinkaarituotto yhdestä myydystä autosta?  

 

Yhden myydyn auton elinkaarituotto voidaan todeta jakautuvan myyntihetkellä 

realisoituviin tuottoihin ja sopimusaikana toteutuviin tuottoihin. Case laskelmassa 

käytettyjen oletusarvojen perusteella sopimusaikana toteutuvat tuotot saattavat 

olla jopa suuremmat kuin myyntihetkellä toteutuvat tuotot. 

 

-‐ Miten mahdollinen luottotappion suuruus määräytyy? 

 

Luottotappion realisoitumisen voidaan todeta aiheutuvan tilanteesta, jossa auton 

vakuusarvo on pienempi kuin jäljellä oleva velkaosuus. Suurin vaikuttava tekijä 

luottotappion suuruudelle on osamaksusopimukseen maksettu käsiraha. 

Sopimusajan pituus puolestaan vaikuttaa siihen, kuinka kauan luottotappioriskin 

mahdollisuus on olemassa. 
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-‐ Kuinka paljon pooling järjestelyyn tulee sitoa pääomaa, jotta se kattaa 

arvioidut luottotappiot annetuilla oletusarvoilla? 

 

Pooling järjestelyyn sitoutuva riskimaksun määrä riippuu käsirahan määrästä, 

rahoitussopimuksen pituudesta ja auton hinnasta. Oletusarvoilla tehdyn case 

laskelman tärkein havainto on käsirahan vaikutus: mikäli käsiraha on riittävän 

suuri (yli 26,37 %), laskennallinen luottoriski on nolla ja autoliike voi toteuttaa 

kaupan ilman pooliin sitoutuvaa riskimaksupääomaa. Autoliikkeen kassavirta 

pysyy case auton tapauksessa positiivisena, mikäli asiakkaan maksama käsiraha 

on enemmän kuin 17,16 %. 

 

Case laskelman avulla ja alakysymysten avulla vastattiin varsinaiseen tutkimus-

ongelmaan: 

 

-‐ Voiko pooling järjestelyn rakentaminen olla taloudellisesti kannattavaa 

autoliikkeen näkökulmasta? 

 

Autorahoitukseen soveltuvan pooling järjestelyn rakentaminen voi olla taloudelli-

sesti kannattavaa autoliikkeelle. Pienillä käsirahamäärillä järjestelyn kannatta-

vuus riippuu myytävän auton katteesta: jos kaupantekohetkellä saatava kate on 

suuri, nettokassavirta on positiivinen suuremmallakin riskimaksulla ja pienemmäl-

lä asiakkaan maksamalla käsirahaosuudella. 

 

-‐ Mikäli järjestely voi olla kannattava, kuinka suuren potentiaalin se muodos-

taa?  

 

Uusien autojen markkina on Suomessa pieni ja järjestelyn kohdistaminen vain 

maksuhäiriön omaaville asiakkaille rajaa liikaa potentiaalia. Potentiaalin osalta 

järjestelyä olisi suositeltavaa laajentaa koskemaan myös käytettyjä autoja ja 

yritysasiakkaita. Järjestelyn laajentaminen prosessikuvauksineen toimiikin 

hyvänä aiheena jatkotutkimuksille.  
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Pooling järjestelyjen mahdollisuus voi olla kiinnostava myös autoalan ulkopuolel-

la. Riittää, että tuotteiden myynnissä hyödynnetään kohdevakuudellisia 

rahoitustuotteita, käytetyille tuotteille on olemassa olevat ja tehokkaat jälkimark-

kinat ja niiden vakuusarvon määrittely on selkeää. 
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7 YHTEENVETO 

Tutkimuksessa pyritään muodostamaan viitekehys uusien autojen osamaksura-

hoitukseen soveltuvalle pooling mallille, joka mahdollistaisi osamaksurahoituksen 

tarjoamisen nykyistä useammalle yksityisasiakkaalle. Tavoitteena on selvittää, 

voiko järjestely olla taloudellisesti kannattava autoliikkeelle ja kuinka suuri on 

järjestelyn tuoma markkinapotentiaali. 

 

Teoriaosuus käsittelee pooling järjestelyjen käyttöä muissa käyttötarkoituksissa. 

Kerättyjen havaintojen pohjalta muodostetaan autokaupan osamaksurahoituk-

seen soveltuvan mallille viitekehys. Esitettyä mallia testataan yksittäisen 

rahoitettavan autoon kohdistuvilla case laskelmilla. 

 

Tutkimuksen keskeinen löydös on, että pooling järjestely voi olla autoliikkeelle 

kannattava ja tuoda autoalalle tarvittavaa lisävolyymia. Potentiaalin osalta 

kohderyhmää olisi kuitenkin suositeltavaa laajentaa kattamaan myös yritysasiak-

kaat ja käytetyt autot. 

 

Työn heikoksi puoleksi voidaan todeta runsas oletusarvojen käyttö. Myös 

tilityskäytännön vaikutus realisointitilanteessa kaipaa lisähuomiota. Työn vahvana 

puolena voidaan pitää uuden mahdollisuuden tunnistamista ja mahdollisuutta  

jatkojalostaa esitettyä mallia siten, että se voitaisiin ottaa käytäntöön. 

 

Mahdollisia jatkotutkimuskohteita voidaan tunnistaa ainakin kaksi. Pooling 

järjestelyn kannattavuutta tulisi tutkia jatkossa läheisessä yhteistyössä esimerkik-

si valtakunnallisen autoliikeketjun ja rahoitusyhtiön kanssa läheisessä yhteistyös-

sä. Yhteistyön avulla voitaisiin tarkentaa ja todenmukaistaa tässä tutkimuksessa 

tehtyjä oletuksia. Riskinä todenmukaisille laskelmille on niiden julkistaminen 

liikesalaisuudeksi. 

 

Toinen jatkotutkimusmahdollisuus olisi arvioida pooling järjestelyn potentiaalia 

yhdessä autoalan toimijoiden kanssa esimerkiksi autoliikeketjujen johdolle 

suunnatun kyselytutkimuksen muodossa. Selvitettäviä asioita olisi muun muassa 
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autoliikkeiden johdon näkemys pooling järjestelyn tarpeellisuudesta, sopivasta 

hinnoittelusta ja heidän valmius sitoa pooliin tarvittavaa riskimaksupääomaa. 

Uusien autojen osalta mukana olisi syytä olla myös autoalan maahantuojat. 

Mikäli pooling järjestely saa kannatusta autoalalta, käytännön toteuttamisen 

suunnittelu voitaisiin aloittaa rahoitusyhtiön kanssa. 
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