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Työn tavoitteena on tutkia myyntisaamisten rahoittamisen eri keinoja ja 

hinnoittelua Suomessa. Suoritin tutkimuksen tutkimalla eri pankkien ja 

rahoituslaitosten tarjontaa, sekä olemalla yhteydessä suoraan pankkeihin ja 

rahoituslaitoksiin.  

Myyntisaamisten rahoitusta tarjoavat kahdenlaiset toimijat. Pankkisidonnaiset 

ja ei-pankkisidonnaiset rahoituslaitokset. Myyntisaamisten rahoituksen kaksi 

päätyyppiä ovat myyntisaamisten panttaaminen rahoitusta vastaan, sekä 

myyntisaamisten myyminen. Suurin ero näiden kahden välillä syntyy siitä, 

että myyntisaamisten myymisessä luottoriski siirtyy rahoittajalle, kun taas 

myyntisaamisia vastaan rahoitusta haettaessa se säilyy luotonsaajalla. 

Näiden palvelujen hinnoittelu on varsin laajaa, ja sitä värittävät monet 

rahoituslaitoksesta riippuvat sivukulut. Myyntisaamisten myyminen on 

kuitenkin aina lähtökohtaisesti kalliimpaa kuin rahoituksen hankkiminen 

myyntisaamisia vastaan, koska luottoriski siirtyy silloin rahoittajalle.  
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This Bachelor’s Thesis is about financing accounts receivables and their 

pricing. This thesis concentrates on different forms of financing accounts 

receivables and how they are priced in Finland.  

 

There are two types of funding providers providing financing for accounts 

receivables in Finland. Bank related and non-bank related financial 

institutions. Most used forms and financing account receivables are selling 

accounts receivables and using accounts receivables as guarantee to get a 

loan. More commonly known as factoring. Pricing of these services vary 

widely, and there are a lot of different costs depending on the financial 

institution. Selling accounts receivables is always more expensive than 

getting a loan for the accounts receivables. That’s because when selling 

accounts receivables, the credit risk of the accounts receivable moves to the 

financial institution.  
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1 Johdanto 

 

Tutkimukseni aiheena on myyntisaamisten rahoitus, tarkemmin myyntisaamisten 

rahoittamisen eri muodot ja niiden hinnoittelu.  

 

Tämä aihe on mielestäni mielenkiintoinen, koska maksuajat aiheuttavat varsinkin 

pienemmille yrityksille likviditeettiongelmia sekä vaikeuttavat kasvua ja 

mahdollisuuksia kehittää liiketoimintaa ja luoda työpaikkoja. Lisäksi myyntisaamisten 

rahoitus mahdollistaa pidempien maksuaikojen myöntämisen ostajalle, mikä on 

yleensä ostajan kannalta houkuttelevaa. Maksuaika onkin monen ostopäätöksen 

ratkaiseva tekijä. (Rauhala 2011, 207)  

 

Myyntisaamisten rahoituksesta on tähänastisten opintojeni aikana puhuttu todella 

vähän aiheen tärkeyteen nähden. Myyntisaamisten rahoittaminen on kuitenkin 

merkittävä osa yritysten kassanhallintaa ja myyntisaamisten kierron nopeuttamista, ja 

saattaa mahdollistaa sellaista liiketoiminnan kehittämistä, joka ei olisi muuten 

mahdollista. Tästä aiheesta ei myöskään ole tehty aiempaa tutkimusta. 

Myyntisaamisten rahoittamista on käsitelty monissa tutkimuksissa osana tutkimusta. 

Kuitenkaan tutkimusta, missä niiden rahoittamisen eri vaihtoehtoja ja hinnoitteluja 

käsitellään ei ole tehty.  

 

 

1.1 Tutkimuksen keskeisimmät käsitteet 

 

Perusideana myyntisaamisten rahoituksessa on, että myyntisaamisensa myyvä tai 

niitä vastaan luottoa ottava yritys saa rahat käyttöönsä nopeammin kuin odottamalla, 

että myyntisaamisen vastapuoli maksaa laskun. Tätä kutsutaan yleisesti 

markkinoinnissa ja puhekielessä myös nimellä ”laskujen myyminen”. Lisäksi 

puhutaan esimerkiksi saatavarahoituksesta ja laskusaatavarahoituksesta. 

Myyntisaamisia ostavat tai niitä vastaan luottoa myöntävät pääsääntöisesti eri 

rahoitusyhtiöt ja pankit. Heidän motiivinsa on laskujen ostamisesta saatava preemio. 

Toisin sanoen pankki ostaa myyntisaamiset yritykseltä hieman halvemmalla, kuin 
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alkuperäinen myyntisaaminen on. Vaihtoehtoisesti pankki antaa lainaa 

myyntisaamista vastaan. Tässä tapauksessa myyntisaaminen toimii vakuutena. 

 

Factoring on myös yleinen termi myyntisaamisten rahoituksesta. Factoringin Jarmo 

Tepora määrittelee kirjassaan Rahoitusmuodot ja vakuudet (Helsingin kamari Oy, 

2013) seuraavasti: ”Factoring on yrityksille tavaroiden ja palveluiden myynnistä 

syntyvien laskusaatavien (asiakassaatavien) suunnitelmallista välitöntä rahaksi 

muuttamista (diskonttaamista) rahoitusyhtiön (factoringosaston) myöntämän luoton 

avulla.” Factoringissa lasku myyntisaamisista ei siis siirry rahoitusyhtiölle, vaan se (ja 

mahdollisesti tulevaisuuden myyntisaamiset) toimivat luoton vakuutena. 

Kirjanpitolautakunta on ratkaisussaan (1712 / 28.10.2003) sanonut: ”Vaikka 

tällaiseen sopimukseen liittyisi luottovakuutuskomponentti, rahoitusyhtiön 

myöntämää factoringluottoa ei voida rinnastaa saatavien myyntiin eikä saatua luottoa 

pitää miltään osin saatavien lopullisena suorituksena. ”Factoringrahoituksen 

yhteydessä yrityksille tarjotaan usein lisäksi reskontra- ja perintäpalveluita 

(Kontkanen, E 2009).  

 

Ylipäätään termiä factoring käytetään kirjallisuudessa varsin monessa yhteydessä, ja 

tuntuu ettei sen määritelmä ole täysin selvä. Joissain tapauksissa factoringilla 

voidaan viitata myös saatavien myymiseen niiden panttaamisen sijasta (Helsingin 

kamari Oy 2013). Tässä työssä factoringilla kuitenkin viitataan yleisesti 

myyntisaamisrahoitukseen, ja jos kyseessä on jokin sen spesifi muoto, mainitaan se 

erikseen.  

 

1.2 Tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

 

Työn tavoitteena on luoda mahdollisimman kattava katsaus erilaisiin 

myyntisaamisten rahoitusmuotoihin, sekä niiden hinnoitteluun. Työssä käydään läpi 

myyntisaamisten rahoituksen eri vaihtoehdot, niiden erot sekä hinnoittelu. 

Tarkoituksena on luoda mahdollisimman laaja-alainen katsaus aiheeseen ja tuoda 

selkeästi esille kaikki myyntisaamisten rahoituksen keinot.  
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Tutkimuskysymyksinä ovat seuraavat: 

 

”Mitä eri keinoja on myyntisaamisten rahoittamisessa?” 

  

”Miten kyseiset rahoitusmuodot on hinnoiteltu Suomessa?” 

 

Alaongelmana pohdin seuraavaa: 

 

”Miten myyntisaamisten hinnoittelu eroaa eri toimijoiden välillä?”  

 

1.3 Menetelmät ja aineisto 

 

Tutkimukseni olen toteuttanut etsimällä eri rahoituslaitosten ja pankkien tarjoamia 

vaihtoehtoja myyntisaamisten rahoitukseen, sekä tietoa siitä, miten he hinnoittelevat 

kyseiset palvelut. Kaikki tieto ei löydy kirjoista ja internetistä, vaan olen ollut myös 

yhteydessä pankkeihin ja rahoituslaitoksiin tietojen saamiseksi. Aiheeseen liittyvästä 

kirjallisuudesta saa paljon perustietoa aiheesta, mutta varsinaisen tutkimuksen 

tekeminen ei pelkästään kirjallisuuden perusteella ole mahdollista. Tutkimuksen 

teoriarunko rakentuu kuitenkin rahoitukseen ja pankkitoimintaan keskittyneen 

kirjallisuuden ja tutkimuksen ympärille.  

 

Tutkimukseni on kuvaileva tutkimus. Tarkoitukseni on luoda kattava katsaus 

myyntisaamisten rahoituksen eri muotojen eroihin, mahdollisuuksiin ja hintoihin. 

Tutkimus on siis myös laadullinen, aineistopohjainen tutkimus. Olen valinnut tämän 

teorian siksi, että mielestäni se on ainoa sopiva menetelmä tämän aiheen käsittelyyn.   

 

1.4 Kirjallisuuskatsaus 

 

Tieteellisiä artikkeleita etsiessäni huomasin hyvin nopeasti, kuinka vähän 

myyntisaamisten rahoituksesta tai niiden myymisestä itsestään on tehty tutkimusta. 

Hakusanoilla ”Myyntisaamisten rahoitus” tai ”Myyntisaamisten myynti” ei löydy 

lainkaan suoraan aiheeseen liittyvää tutkimusta. Myöskään hakusanalla ”Factoring” 

ei löydy käytännössä yhtään tieteellistä tutkimusta aiheesta. Näillä hakusanoilla 
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onnistuin löytämään vain joitakin ammattikorkeakoulujen opinnäytetöitä sekä 

kandidaatintutkielmia, jotka sivuavat aihettani. Tästä syystä keskitin hakuni 

käyttöpääoman hallintaan, englanniksi ”Working capital management”. Factoring on 

yksi osa käyttöpääoman hallintaa, ja näillä hakusanoilla ja niiden eri versioilla 

onnistuin löytämään laajemmin aiheeseen liittyvää tieteellistä tutkimusta ja 

artikkeleita. Toki näistäkään suurin osa ei suoraan liity aiheeseeni, mutta niissä 

vähintäänkin sivutaan tai käsitellään osana myyntisaamisten rahoitusta. Lisäksi 

hakusanoilla ”Myyntisaamiset ja ”Accounts receivables” löytyi tutkimusta ja 

artikkeleita, jotka käsittelevät myyntisaamisten hallintaa kokonaisuudessaan. Tässä 

kokonaisuudessa myyntisaamisten rahoittaminen ja myyminen ovat yksi osa.  

 

Lisäksi myyntisaamisten myynnistä löytyi hyvin artikkeleita ja tieteellistä tutkimusta 

hakusanoilla ”Selling accounts receivables”. Suurin osa näistä artikkeleista oli 

kuitenkin vanhoja, julkaistu pääosin 1990-luvulla. Lisäksi monet englanninkieliset 

artikkelit käsittelevät sairaaloita ja laskuja, joita sairaalat saavat lääkäreiltä. 

Myyntisaamisten myyminen on ilmeisesti hyvin yleistä sairaanhoidon palveluissa 

erityisesti Yhdysvalloissa. Tässä kohtaa tulikin olla tarkkana, jotta osasi valita oikeasti 

aiheeseen liittyvät artikkelit.  

 

1.5 Rakenne 

 

Tutkimuksen alussa johdannossa on käyty läpi keskeisimmät käsitteet, 

tutkimuksessa käytetyt menetelmät ja aineisto, sekä tutkimuksen tavoitteet ja 

tutkimuskysymykset. Näiden avulla lukijalle on pyritty l luomaan mahdollisimman 

selkeä käsitys siitä, mitä tutkimuksessa käsitellään ja tutkitaan.  

 

Toisessa kappaleessa tarkastellaan myyntisaamisia, niiden muodostumista ja 

merkitystä yritykselle sekä niiden hallintaa. Kolmannessa kappaleessa käyn läpi 

factoringin ja sen eri muodot. Lisäksi siinä tarkastellaan factoringia pk-yrityksen 

näkökulmasta, mitä se mahdollistaa ja miksi se on varteenotettava vaihtoehto pk-

yrityksen rahoitukselle. Kolmannessa luvussa käydään läpi myös factoringin 

käyttäytymistä kirjanpidossa, koska sillä on omat ominaispiirteensä kirjanpidollisesti. 

Viimeisenä asiana tässä luvussa käsitellään reverse factoring ja toimittajarahoitus. 
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Tämä on factoringin käänteinen muoto, ja se on myös tärkeää ymmärtää 

kokonaiskuvan saamiseksi factoringista. Toimittajarahoitusta voidaan pitää yhtenä 

reverse factoringin muotona. 

 

Neljännessä luvussa luodaan katsaus factoringin eri vaihtoehtoihin Suomessa, sekä 

käydään läpi syitä factoringin tarpeellisuuteen. Pääasiassa alalla vallitsee 

kahdenlaisia toimijoita. Pankkisidonnaiset ja ei-pankkisidonnaiset rahoituslaitokset 

ovat kaksi pääryhmää, johon factoringrahoitusta tarjoavat tahot voidaan jakaa. 

Lisäksi tässä luvussa luodaan katsaus digitalisaation mahdollistamiin palveluihin 

sekä rahoitusmarkkinoiden tulevaisuuteen. 

 

Viidennessä luvussa perehdytään myyntisaamisten rahaksi muuttamisen 

kustannuksiin. Kyseisessä luvussa käsitellään sitä, mitä yrityksille maksaa muuttaa 

myyntisaamiset rahaksi ennen asiakkaan maksua, ja miten eri toimijat hinnoittelevat 

omat palvelunsa.  

 

Kuudennessa ja viimeisessä luvussa teen yhteenvedon tutkimuksen tuloksista, 

pohdin mitä nämä tarkoittavat ja mitä näistä tuloksista voidaan päätellä.  
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2 Myyntisaamiset 

 

Ennen kuin käsittelemme factoringia ja sen eri mahdollisuuksia ja hinnoittelua, on 

tärkeää tietää mitä myyntisaamiset, joita factoringissa rahoitetaan, ovat. Kuten alla 

olevasta kuviosta nähdään, myyntisaamiset ovat saamisia jotka syntyvät, kun ostaja 

ei maksa ostamaansa tuotetta heti. Yrityksellä on siis sitoutunut pääomaa sellaiseen 

tuotteeseen, joka on valmistettu ja toimitettu ostajalle, muttei maksettu. Tämä ei ole 

myyjän kannalta optimaalinen tilanne.  

 

Myyntisaamisten osalta yritys päättää maksuajan pituudesta, kenelle sitä myöntää ja 

millä ehdoilla. Lisäksi myyntisaamisten seurannassa ja hallinnassa on eroja. 

(Niskanen & Niskanen 2013, 375) Toki pk-yrityksille nämä asiat saattavat olla 

enemmän annettuja, kuin heidän päätettävissään, varsinkin kun käydään kauppaa 

paljon kilpaillulla alalla tai isompien yritysten kanssa.  

 

Myyntisaamisten hallinta on vain pieni osa yrityksen koko kassavirtojen hallintaa. 

Yrityksen lyhytaikaisten rahoituspäätösten, joihin factoring myös kuuluu, 

ymmärtämisen kannalta on tärkeää ymmärtää kassavirtojen kulku. Alla oleva kuvan 

tarkoitus on helpottaa näiden ymmärtämistä.  

 

Kuvio 1: Kassavirtojen aikajana. (Mukaillen Niskanen & Niskanen 2013, 378) 

 

• Tilaus

Ostovelka

•Tuote saapuu

•Lasku maksetaan

Varasto

• Myynti

Myyntisaatava

• Rahat 
kassaan

Kassavirtojen 
kierto päättyy
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Kuten kuviosta nähdään, on myyntisaatavien hallinta vain pieni osa käyttöpääoman 

kiertoa. Käyttöpääoma tarkoittaa sitä summaa, jonka yritys tarvitsee päivittäisen 

liiketoiminnan ylläpitämiseen. Toisin sanoen, käyttöpääoma kuvaa kuinka paljon 

varoja on sitoutunut päivittäisiin prosesseihin. (Salmi 2006, 183) 

 

Maksuajan myöntämisen motiivina myyntisaataville voivat toimia monet eri asiat. 

Kuten on jo aikaisemmin mainittu, voi maksuaika toimia kriittisenä tekijänä ostajan 

ostopäätöksessä. Lisäksi maksuajan myöntäminen voi johtua rahoituksellisista 

syistä. Tällaisessa tapauksessa maksuaikaa myöntävä yritys saa helpommin lainaa 

kuin yritys, jolle maksuaikaa myönnetään. Lisäksi maksuaikaa myöntävä yritys on 

usein isompi ja vakavaraisempi, ja saa tästä johtuen helpommin rahoitusta. 

Maksuajan myöntämisellä yritys voi myös koittaa tasata kysynnän vaihtelua. Lisäksi 

myöntämällä pidempiä maksuaikoja ja antamalla suurempia käteisalennuksia yritys 

voi pyrkiä kasvattamaan myyntiään vaikeina aikoina. (Niskanen & Niskanen 2013, 

388a)  

 

Maksuaikaa voidaan käyttää myös hinnoittelun välineenä. Räätälöimällä 

maksuehtoja asiakaskohtaisesti voi yritys differoida hintoja eri ostajien välillä 

huomattavasti ilman, että bruttohinta olisi kenellekään eri. Yleensä tällaista toimintaa 

harjoittavat yritykset ovat sellaisia, joilla on paljon markkinavoimaa. (Niskanen & 

Niskanen 2013, 388b) 

 

Huomattavaa on myös se, että yksityisasiakkaille myönnetään jatkuvasti useammin 

maksuaikaa. Tämän yritykset ovat usein hoitaneet yhteistyössä jonkin pankin tai 

rahoituslaitoksen kanssa. Suurimmalla osalla yrityksiä on sopimus jonkin 

rahoitusyhtiön kanssa, ja he ovat näin järjestäneet asiakkaidensa ostoksien 

rahoituksen. Myös kauppojen omat maksukortit ovat yleistyneet merkittävästi 

viimeisen vuosikymmenen aikana. (Niskanen & Niskanen 2013, 387)  
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2.1 Myyntisaamisten kierto 

 

Kiertoajat kuvaavat sitä, kuinka kauan yrityksellä keskimäärin kestää maksaa 

ostovelkansa tai kuinka nopeasti yritys saa asiakkailtaan myyntisaamisensa. Näiden 

tunnuslukujen tulkinnassa tulee muistaa, että laskennassa käytettävät luvut ovat vain 

yhden päivän tietoja (usein tilinpäätöspäivän), eivätkä ne välttämättä kuvaa 

kovinkaan hyvin normaalia tilannetta tilikauden aikana.   (Balance consulting) 

 

Myyntisaamisten kierron tehokkuutta mitataan yleisesti myyntisaamisten kiertoajan 

avulla. Tässä tunnusluvussa myyntisaamiset kerrotaan 365:llä ja jaetaan vuoden 

liikevaihdolla. 

 

𝑀𝑦𝑦𝑛𝑡𝑖𝑠𝑎𝑎𝑚𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑘𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑎𝑖𝑘𝑎 =  
𝑀𝑦𝑦𝑛𝑡𝑖𝑠𝑎𝑎𝑚𝑖𝑠𝑒𝑡 𝑥 365

𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜 (12𝑘𝑘)
 

 

Mitä pienempi tämä luku on, sitä nopeammin yrityksen pääoma kiertää, eli yritys 

hoitaa perinnän tehokkaasti ja asiakkaat maksavat laskunsa ajallaan. Yrityksen 

maksuvalmiuden kannalta optimaalisinta on, jos yrityksen myyntisaamisten ja 

ostovelkojen kiertoajat sunnilleen samalla tasolla. (Balance consulting) 

 

 

2.2 Ostovelat 

 

Myyntisaamisten vastakohta on ostovelat. Yleensä kaikista yritysten ostoista syntyy 

ostovelka, sillä tuotteet maksetaan harvoin heti. Ostovelka syntyy siis sille yritykselle, 

joka ostaa tuotteita, kun taas myyntisaaminen sille yritykselle joka myy tuotteita. 

Ostovelat voidaan nähdä rahoituksen lähteenä yritykselle. Monissa tapauksissa 

ostovelat voivat olla yksi tärkeimmistä yrityksen lyhytaikaisen rahoituksen lähteistä.  

 

Ostovelkojen käytön on havaittu kasvavan, kun markkinakorot ovat korkealla. Tämä 

johtuu siitä, että ostovelat ovat yleensä halpa rahoituksen muoto yritykselle. 

Ostovelkarahoituksen hinta määräytyy käteisalennuken mukaan. Jos yritys maksaa 

ostovelan nopeasti niin, että se hyödyntää käteisalennuksen, voidaan ostovelkaa 
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pitää korottomana. Jos maksuehtoihin on sisällytetty käteisalennus, mutta sitä ei 

käytetä, on ostovelka korollista rahoitusta. (Niskanen & Niskanen 2013, 394-397) 

 

𝑂𝑠𝑡𝑜𝑣𝑒𝑙𝑘𝑜𝑗𝑒𝑛 𝑘𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑎𝑖𝑘𝑎 =  
𝑂𝑠𝑡𝑜𝑣𝑒𝑙𝑎𝑡 𝑥 365

𝐴𝑖𝑛𝑒 − 𝑗𝑎 𝑡𝑎𝑟𝑣𝑖𝑘𝑒𝑜𝑠𝑡𝑜𝑡 (12𝑘𝑘)
 

 

Ostovelkojen kiertoaika lasketaan kertomalla ostovelat 365:llä ja jakamalla ne 12 

kuukauden aine- ja tarvikeostoilla. Ostovelkojen kiertoaika riippuu paljon yrityksen 

toimialasta. Ostovelkojen kiertoaikaa tuleekin verrata alan yleisiin maksuaikoihin. Jos 

ostovelkojen kiertoaika poikkeaa merkittävästi alan yleisistä maksuajoista, on syytä 

tarkastella yrityksen ostovelkojen hallintaa tarkemmin. (Balance consulting) 
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3 Factoring 

 

Tässä luvussa käsitellään factoringrahoitusta ja sen eri muotoja. Yksinkertaisesti 

selitettynä factoring on rahoitusmuoto, jossa yritys saa rahoitusyhtiöltä luottoa 

myyntisaamisiaan vastaan (Leppiniemi 2009, 142). Rahoitusyhtiöt myös ostavat 

myyntisaamisia. Ero factoringin ja pankkilainan välillä on siinä, ettei yritys tarvitse 

luotolle muita vakuuksia kuin myyntisaamiset. Tämän työn pohja rakentuu factoringin 

varaan, ja pyrinkin kuvaamaan sen kaikkia muotoja mahdollisimman laajasti tässä 

luvussa. Myöhemmin käsittelen vielä näiden kaikkien eri vaihtoehtojen hinnoittelua 

Suomessa.  

 

Lyhyesti kuvattuna factoringprosessi kulkee seuraavasti: Myyjäyritys A päättää 

hankkia rahoitusta laskusataviaan vastaan. Kun A lähettää laskun ostajayritykselle O, 

ilmoittaa se samalla heille, että lasku on siirretty luoton vakuudeksi rahoitusyhtiölle C, 

ja että tämän tulee maksaa lasku rahoitusyhtiölle. Jos laskusaatava myydään 

rahoitusyhtiölle, toimii prosessi samoin. (Tepora 2013) Factoringin on siis rahoituksen 

saamista ulkona olevia myyntisaamisia vastaan. Tämä on muihin rahoituskeinoihin 

nähden yleensä nopeaa ja soveltuu hyvin esimerkiksi lyhytaikaisten hankkeiden tai 

odottamattomien kulujen rahoitukseen.  
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Kuvio 2: Factoring yksinkertaistettuna (Mukaillen Kotro 2007, 65) 

 

Factoringin tarve juontaa juurensa yritysten pitkiin maksuaikoihin, jotka ajavat 

myyjäyritykset usein talousvaikeuksiin. Suomessa maksuajat ovat yleensä 14 tai 31 

päivää, kun taas Euroopassa ne ovat yleisesti paljon pidempiä. Euroopassa yritysten 

välisessä kaupassa maksuaika voi usein olla jopa 60 päivää. Maksuaika on vielä 

usein vasta puoli totuutta siitä, milloin rahat oikeasti tulevat yrityksen tilille. Isot 

yritykset maksavat usein laskunsa myöhässä. Yleensä maksuviiveet eivät yritysten 

kohdalla johdu maksukyvystä, vaan ovat usein tahallisia tai johtuvat hallinnon 

tehottomuudesta. Suurimmaksi kärsijäksi maksuaikojen venymisestä joutuvat pk-

yritykset, joita Euroopassa on 99% yrityksistä. Yrityksistä yksi kolmasosa kertoo 

maksuviiveiden vaikuttavan heidän liiketoimintaansa niin, etteivät he pysty 

palkkaamaan uusia työntekijöitä, vaikka haluaisivat. Maksuaikojen venyminen ja 

maksujen viivyttely on ajanut yritykset kierteeseen, jossa lähes jokainen yritys 

viivyttelee laskujensa maksamista, koska ei ole saanut rahojansa vielä toiselta 

yritykseltä. (Intrum Justitia 2017) Vallitsevassa ympäristössä, jossa maksuajat ovat 
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pitkiä ja aiheuttavat yrityksille vaikeuksia, voi factoring tarjota helpotusta yritysten 

maksuvalmiuden ja likviditeetin parantamiseen.  

 

Suomessa yli kaksi kolmesta yrityspäättäjästä uskoo, että maksuviiveiden taustalla 

on tahallinen viivyttely. Muualla Euroopassa uskotaan maksuviiveiden suurimmaksi 

syyksi taloudelliset vaikeudet. On toki positiivista, että Suomessa suurin syy 

maksuviiveisiin ei ole enää taloudelliset vaikeudet, mutta silti huolestuttavaa, että 

tahallisesta viivyttelystä näyttää tulleen tapa. (Intrum Justitia 2017) Myös EU on 

huomannut yritysten kasvavat maksuajat, ja yrittäneet omalta osaltaan hillitä jopa 

huolestuttavan pitkiksi kasvaneita maksuaikoja. Esimerkiksi Italian valtion 

keskimääräinen maksuaika on ollut pahimmillaan jopa 144 päivää. (Euroopan 

parlamentti 2015) 

 

3.1 EU:n maksuaikadirektiivi 

 

Helmikuussa 2011 voimaan astunut EU:n maksuaikadirektiivi täytyi sisällyttää 

jokaisen jäsenvaltion kansalliseen lainsäädäntöön vuoden 2013 maaliskuuhun 

mennessä. Kuitenkin jokainen jäsenmaa voi säätää lakinsa direktiivistä poikkeavalla 

tavalla, jos se on edullisempi maksuajan antajan kannalta. Direktiivissä säädetään 

julkisen ja yksityisen sektorin maksuajoista sekä koroista. Julkisen sektorin 

maksuajat saavat olla maksimissaan 30 päivää, kun taas yksityisen sektorin 

maksuajan pituudeksi on säädetty maksimissaan 60 päivää. Erittäin erityislaatuisissa 

tilanteissa tai olosuhteissa julkinen sektori voi venyttää maksuaikansa 60 päivään. 

Tämän lisäksi yksityinen sektori voi sopia pidemmistä maksuajoista, kunhan 

molemmat osapuolet hyväksyvät tämän, eikä se ole epäreilua toista osapuolta 

kohtaan. (Euroopan unioni 2017) 

 

Kuitenkin aina jos kyseessä on kahdenvälinen sopimus, on vahvemmalla osapuolella 

luultavasti parempi neuvotteluasema ja mahdollisuus saada läpi maksuaika, joka ei 

olisi toisen osapuolen kannalta optimaalinen. Tässä kohtaa sopimuksen ”epäreiluus” 

toisen osapuolen kannalta ei välttämättä välity sopimuksesta niin hyvin. Jopa 76% 

suomalaisista yrityksistä kertoo, että heitä on painostettu pidempiin maksuehtoihin 
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kuin he olisivat valmiita. Suurin osa myös kertoo joutuneensa näihin myöntymään. 

(Intrum Justitia 2017)  

 

Korkoihin liittyvät määräykset takaavat oikeuden koron saamiseen maksun 

myöhästyessä sekä oikeuden perintäkulujen kompensointiin. Perintäkulujen 

kompensoinnin minimisummaksi on asetettu 40 euroa, ja viivästyskoron alaraja tulee 

olla vähintään 8% yli Euroopan keskuspankin viitekoron. (Euroopan unioni 2017) 

 

3.2 Factoringin eri muodot 

 

Kuten jo edellä on mainittu, factoring voidaan jakaa luoton ottamiseen 

myyntisaamisia vastaan sekä myyntisaamisten myymiseen. Lisäksi riski säilyy 

sopimuksesta riippuen jommallakummalla osapuolella. Eli jos ostajayritys ei pysty 

jostain syystä maksamaan laskua, päätyy se joko rahoitusyhtiön tai myyjäyrityksen 

tappioksi riippuen siitä, miten factoringsopimuksessa on sovittu.  

 

Yksi factoringin muodoista on vientifactoring. Jarno Tepora kuvaa kirjassaan 

Rahoitusmuodot ja vakuudet (Helsingin kamari Oy 2013) vientifactoringia 

seuraavasti: ”Erityisesti vientimarkkinoitaan laajentavat ja vientiään aloittavat 

yritykset hyötyvät viennin factoringista. Luottoriskin kantaa säännöllisesti siinä 

maassa toimiva factoringrahoitusyhtiö, johon tavara tai palvelu viedään. Tässä 

yhteydessä käytetään tästä yhtiöstä nimitystä ”ostajamaan factoringyhtiö” tai lyhyesti 

vain ”ostajamaan fy”. Luottoriskin kantaminen vähentää huomattavasti yrityksen 

vientiin liittyviä kaupallisia riskejä. Luottotappiot voivat nousta kohtuuttomiksi 

sellaisissa yrityksissä, joissa on niukat henkilöresurssit ja ylipäänsä vähän 

kokemusta kansainvälisestä kaupasta.” Vaikka vientifactoring onkin mielenkiintoinen 

factoringin muoto, en käsittele sitä sen enempää, sillä tutkielmani keskittyy kotimaan 

factoringiin.  

 

Lisäksi tuulahdusta digitalisaation kehityksestä tuo perinteisiä pankkeja ja 

rahoituslaitoksia haastava Arex. Heidän kauttaan voi yritys laittaa omat saatavansa 

myyntiin ja määrittää niille koron. Tätä kautta saatavat menevät ”myyntiin”, mistä 



 

 

14 

sijoittajat ja rahoituslaitokset voivat poimia sijoituskohteita, joissa riski ja preemio 

heidän mielestään kohtaavat.   

 

Toinen mielenkiintoinen vaihtoehto myyntisaamisten rahoittamiseen tulevaisuudessa 

voi olla joukkorahoitus. Joukkorahoitusta ei ole vielä sovellettu myyntisaamisten 

rahoitukseen, mutta kun katsoo mitä kaikkea joukkorahoituksella pystytään jo nyt 

rahoittamaan, en usko, että myyntisaamisten joukkorahoitukselle olisi esteitä. Olisiko 

esimerkiksi kaikenlaisille yrityksille joukkorahoitusta tarjoava Fundu potentiaalinen 

edelläkävijä tässä?  

 

Factoringin yhtenä muotona voidaan myös pitää myyntisaamisten myymistä. Se 

kuitenkin usein pidetään erillään factoringista, koska se on luonteeltaan hieman 

erilaista kuin factoring. Myyntisaamisten myymisen tapauksessa rahoittaja ostaa 

yritykseltä koko myyntisaamisen. Tällöin luonnollisesti rahoittaja maksaa 

myyntisaamisesta vähemmän kuin alkuperäinen myyntisaamisen summa on. 

Yleensä tällaisissa tilanteissa myös luotoriski siirtyy rahoittajan puolelle, joten 

tällaisen järjestelyn hinta on lähtökohtaisesti aina kalliimpi kuin luoton ottaminen 

myyntisaamisia vastaan. Lisäksi rahoitusyhtiön tulee tutkia tarkasti erikseen jokainen 

yritys, jolle myönnetyn laskun he aikovat ostaa, koska luottoriski siirtyy heille. 

(Henkilökohtainen tiedonanto, Arvato Oy) Tämä on vähemmän käytetty factoringin 

muoto. Myyntisaamisten myyntiin liittyy edellä mainittujen asioiden johdosta muitakin 

tiukempia kriteereitä. Esimerkiksi OP ei suosittele laskusaatavien myyntiä yrityksille, 

joiden liikevaihto on alle 5 miljoonaa euroa. Lisäksi OP:n vaatimuksina ovat 

vakiintuneet kauppasuhteet osapuolien välillä, molempien hyvä luottokelpoisuus, 

selkeät toimitusehdot sekä se, että saatavat ovat riidattomia. (OP 2017)  

 

3.3 Factoring pk-yritysten näkökulmasta 

 

Kuten aikaisemmin mainittu, varsinkin suurten yritysten maksuajat ovat viime aikoina 

kasvaneet ja saattavat olla todella pitkiä. Maksuajat saattavat vaihdella 30 ja 90 

päivän välillä yrityksestä riippuen. Varsinkin pienille ja keskisuurille yrityksille, joiden 

voi olla muutenkin vaikeaa löytää rahoitusta, tämä aiheuttaa ongelmia. Tästä johtuen 

joillain teollisuudenaloilla factoring voi olla käyttöpääoman ensisijainen lähde. 
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(Klapper 2016) Suomessa suurten yritysten pitkät maksuajat juontavat juurensa 

usein aikaisemmin mainitun tahallisuuden tai huonon hallinnon lisäksi heidän 

ulkomaankauppaansa. Eurooppalaisten yritysten pitkät maksuajat valuvat heidän 

kanssaan kauppaa käyvien suomalaisten yritysten kautta heidän alihankkijoilleen, 

jotka ovat usein juuri näitä pieniä tai keskisuuria yrityksiä.  

 

Rahoituksen ehtojen yleinen kiristyminen finanssikriisin jälkeen on vaikuttanut eniten 

juuri pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, jotka toimivat pääosin pankkirahoituksen 

varassa. Lisäksi laina-ajat ovat lyhentyneet selvästi. Muuhun Eurooppaan verrattuna 

suomalaiset yritykset ovat hyötyneet kotimaan pankkijärjestelmän muita paremmasta 

tilasta. Alkuvuodesta 2013 suomalaisyritykset saivat luottoa noin 1,2% alhaisemmalla 

korolla kuin euroalueen yritykset keskimäärin. (Kauppalehti 2013) 

 

Factoring mahdollistaa pidempien maksuaikojen myöntämisen, joka voi olla joissain 

tilanteissa ensiarvoisen tärkeää ostajan kannalta. Factoringrahoituksessa 

myyjäyrityksen luottokelpoisuus tai luottoluokitus ei myöskään ole niin suuressa 

roolissa kuin perinteisessä luototuksessa. Ensisijaisesti luotottajat tarkastelevat 

ostajayritystä, mutta toki myös myyjäyritystä. Tämä mahdollistaa luoton saamisen 

myös heikomman luottoluokituksen omaaville tai ei vielä niin vakaille yrityksille. 

(Klapper 2016) Lisäksi factoringista välittömästi saatavat likvidit varat antavat 

yritykselle mahdollisuuden hyödyntää paremmin esimerkiksi käteisalennukset omissa 

hankinnoissaan, palkata mahdollisesti uusia työntekijöitä tai tehdä muuten sellaisia 

ratkaisuja jotka tukevat yrityksen kasvua. (Evans 2001, 31-32) Jälkimmäiset 

toimenpiteet ovat toki ajankohtaisia yleensä vain silloin, kun yrityksellä on 

ennustettavissa kasvua.  

 

Mistä sitten factoringrahoituksen tarve pk-yrityksillä saattaa johtua? Usein on kyse 

jostain yrityksen kokoon suhteutettuna isosta projektista, johon suurin osa yrityksen 

likvidistä varallisuudesta sitoutuu. Syynä saattaa olla myös liiketoiminnan 

kausivaihtelu. Nämä saattavat vaarantaa yrityksen maksukyvyn sekä muun 

toiminnan siinä tapauksessa, ettei yritys saa luottoa. Tässä kohtaa factoring onkin 

erittäin hyvä keino yrityksen jokapäiväisen maksuliikenteen turvaamiseen. (Nordea 

2017) 
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3.4 Factoring kirjanpidossa 

 

Factoringin käyttäytyminen kirjanpidossa ei varsinaisesti ole tämän tutkimuksen 

ydinasiaa, mutta sen hieman normaalista poikkeavan käytöksen takia haluan tuoda 

myös sen esille.  

 

”Kirjanpidossa factoroidut myyntisaamiset kirjataan omalle tililleen, samoin saatu 

factoring-luotto” (Ihantola, Leppänen & Kuhanen 2016, 86) Factoringista koituvat 

korkomenot kirjataan korkomenoihin ja palkkioveloitukset muihin rahoitusmenoihin. 

Sinänsä factoringissa ei kirjanpidon kannalta ole siis muuta huomioitavaa kuin se, 

että factoroidut myyntisaamiset tulee kirjata omalle tililleen. Lisäksi 

kirjanpitolautakunnan (KILA) lausunnon mukaan factoringrahoituksessa 

myyntisaamiset tulee kirjata taseeseen saamisina niin pitkään, että ostaja on 

maksanut ne. Kirjanpitolautakunnan mukaan factoringrahoitusta ei voi 

kirjanpidollisesti mitenkään rinnastaa myyntisaamisten myymiseen, eikä saatua 

suoritusta rahoitusyhtiöltä voi pitää lopullisena suorituksena kirjanpidon 

näkökulmasta. (KILA 2003, 1712)  

 

Myyntisaamisten myyminen ei eroa kuin tasevaikutuksiltaan luoton ottamisesta 

myyntisaamisia vastaan siinä tapauksessa, jos riski säilyy yrityksellä. Kun yritys ottaa 

luottoa myyntisaamisiaan vastaan, säilyvät myyntisaamiset yrityksen taseessa, ja 

saatu luotto merkitään vieraaksi pääomaksi. Kun saamiset myydään, ne muuttuvat 

likvideiksi, eikä yritykselle synny vierasta pääomaa. Sen sijaan sille syntyy 

tilinpäätöksen liitetiedoissa ilmoitettava myyntisaamisten takaisinostovastuu. 

(Leppiniemi 2009, 143)  

 

Myyntisaamisten myyminen käyttäytyy kuitenkin eri tavalla kirjanpidossa kuin 

factoring. Kirjanpitolautakunta on linjannut omissa lausunnoissaan, että 

myyntisaamisten myymisen tilanteessa kirjataan per kassa an myyntisaamiset. Jos 

osa myyntisaamisten hinnasta maksetaan vasta myöhemmin, tulee tämä kirjata 

saamiseksi rahoitusyhtiöltä. Jos saamisten siirtoon liittyy ehto saamisten 

takaisinostamisesta esimerkiksi siinä tilanteessa, että velallinen on maksukyvytön, 
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tulee tämän ehdot kirjata tuloslaskelman tai taseen liitetietoihin. Myyntisaamisten 

myyntiä rahoitusyhtiölle kirjanpitolautakunta on käsitellyt lausunnossaan 1444/1997.  

 

3.5 Reverse factoring 

 

Reverse factoring on sopimus toimittajan, ostajan ja rahoituslaitoksen välillä, jossa 

pyritään yhdessä optimoimaan rahavirrat. Käytännössä rahoituslaitos maksaa 

saatavat tai osan saatavista ostajan puolesta. Kyseessä on siis factoring 

käänteisenä. Tämä on hieman erikoisempi factoringin muoto, mutta se on silti tärkeä 

esitellä. (Liebl, Hartmann & Feisel 2016)  

 

Suurin ero normaaliin factoringiin reverse factoringissa on se, että ostaja tekee 

päätöksen rahoituksen käytöstä. Kolmas osapuoli (tässä tapauksessa yleensä jokin 

rahoituslaitos) maksaa tuotteet ostajan puolesta, ja ostaja maksaa kolmannelle 

osapuolelle ostoksen summan plus sovitun koron heidän keskenään sopimansa 

maksuajan puitteissa. (Grüter & Wuttke 2017) Reverse factoringia voivat käyttää 

esimerkiksi isot yritykset, joiden maksuajat ovat tavallisesti pitkiä. Tämä voi olla osa 

isojen yritysten tapaa huolehtia alihankkijoistaan ja varmistaa heidän liiketoimintansa 

kannattavuus ja jatkuvuus. Tällä tavalla ostaja voi myös hyödyntää mahdollisesti 

myyjäyrityksen tarjoaman käteisalennuksen, säilyttäen kuitenkin maksuajan 

tarjoaman hyödyn ja joustavuuden itsellään.  

 

3.5.1 Toimittajarahoitus 

 

Reverse factoringista on viime vuosina tullut Suomen markkinoille peruspiirteiltään 

sitä vastaava versio, jota kutsutaan toimittajarahoitukseksi. Siinäkin myyjä saa 

rahoituslaitokselta laskusaatavansa nopeasti, kun taas ostaja saa pidemmän 

maksuajan. Erona reverse factoringiin toimittajarahoituksessa myyjä aloittaa 

rahoituksen hakemisen prosessin. Normaaliin factoringiin erona 

toimittajarahoituksessa on se, että luoton hinta määräytyy ostajayrityksen mukaan. 

Siksi tämä palvelu onkin suunnattu erityisesti pk-yrityksille, joille isojen yritysten pitkät 

maksuajat tuottavat ongelmia. Toimittajarahoituksessa myyjäyritys (tavallisesti pk-

yritys) pystyy hyödyntämään ison ja vakavaraisen asiakasyrityksensä korkeaa 
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luottokelpoisuutta hakiessaan rahoitusta myyntisaamisilleen, kun taas tavallisessa 

factoringissa tarkastellaan myyjäyrityksen luottokelpoisuutta. (OpusCapita) 

 

Suomen markkinoille toimittajarahoituksen on tuonut OpusCapita vuonna 2014. 

OpusCapitan toimintamalliin kuuluu toimittajien ennakkoanalyysi, työkalut 

maksuehtoneuvottelujen tueksi, sekä muita sähköisiä työkaluja niin laskuautomaation 

kuin toimittajien mukaan tulon tueksi. OpusCapita on Itellan kokonaan omistama 

taloushallinnon palveluyritys. Se erotettiin omaksi alakonserniksi vuonna 2013. 

(Kauppalehti, 2014)  

 

Toimittajarahoitusta voidaan pitää myös koko verkoston tehostamisena. Se 

hyödyttää kaikkia verkoston jäseniä ja vähentää verkostoon sitoutuneen 

käyttöpääoman määrää. Se myös tehostaa koko verkon toimintaa. Lisäksi 

toimittajarahoituksessa maksuaika ei ole enää toimittajan ja ostajan välisen 

yhteistyön puollonkaula. (Pohjola Oy 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

19 

4 Factoringin eri vaihtoehdot Suomessa 

 

Factoringrahoitusta tarjoavat Suomessa monet eri rahoituslaitokset. Palveluntarjoajia 

ovat niin suuret pankit kuin pienet rahoituslaitoksetkin. Pääasiassa myyntisaamisten 

rahoitusta Suomessa tarjoavat kahdentyyppiset yritykset. Rahoitusta tarjoavat pankit, 

sekä ei-pankkisidonnaiset rahoituslaitokset. Lisäksi kilpailuun on tulossa mukaan 

myös uusia startup-yrityksiä, jotka hyödyntävät joukkorahoitusta ja digitalisaatiota 

voimakkaasti liiketoiminnassaan.  

 

Mielenkiintoista eri rahoitusta tarjoavien tahojen vertailusta tekee se, että EU on 

finanssikriisin jälkeen kiristänyt pankkien säätelyä ja ajanut läpi uusia direktiivejä. 

Esimerkiksi tammikuussa 2018 otetaan käyttöön maksupalveludirektiivi PSD2:n 

seuraava versio, joka antaa ulkopuolisille palveluntarjoajille pääsyn asiakkaiden 

tileihin ja maksutapahtumiin. Talouselämän artikkelissa (2016) Accenture strategian 

ennusteeseen viitaten todetaankin, että jopa 47 prosenttia pohjoismaisten pankkien 

maksutapahtumista saamasta liikevaihdosta voi olla uhattuna tämän muutoksen 

takia. Tämä direktiivi siis mahdollistaa yhä enenevissä määrin myös ei-

pankkisidonnaisten rahoituslaitosten ja ”startupien” tunkeutumisen tähän asti pääosin 

pankkien hallinnoimille liiketoimintaosa-alueille. Accenture ennustaa myös muiden 

toimijoiden murtautuvan yhä enenevässä määrin yritysasiakkaille tarjottaviin 

palveluihin, kun he pääsevät käsiksi pankkitileihin ja sitä kautta laajempiin 

asiakassuhteisiin. (Talouselämä 2016) (Accenture Strategy 2015)   

 

4.1 Pankit 

 

Kaikista yksinkertaisimmin rahoitusta myyntisaamisilleen yritys saa omasta 

pankistaan, jonka toimintatavat ovat tutut. Pankista löytyy myös luultavasti joku 

yritykselle tuttu yhteyshenkilö, jonka kanssa yrityksen pankkiasiat ”on aina hoidettu”. 

Pankit kuitenkin rahoittavat lähtökohtaisesti vain noin 60-80% laskusaatavista, ja 

maksavat loput, kun laskunsaaja maksaa laskun pankille. Lisäksi pankit eivät 

lähtökohtaisesti rahoita esimerkiksi juuri perustettuja tai maksuhäiriömerkintöjä 

omaavia yrityksiä. Tämä johtuu siitä, että pankkien rahoitusta säätelee EU-
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Lainsäädäntö. (Euroopan parlamentti 2017) (Henkilökohtainen tiedonanto, Arvato 

Oy) 

 

Esimerkiksi Nordea mainostaa omaa factoringiaan (Nordea kuvaa factoringiaan 

termillä ”laskuluotto”) seuraavasti:  

 

 

Kuva 1: Nordean laskuluottomainos (Nordea 2017) 

 

Hyvin pitkälti samoilla ehdoilla rahoitusta tarjoaa myös OP. Heillä factoringin piiriin 

(OP:lla ”saatavarahoitus”) otetaan lähtökohtaisesti vain yritykset, joiden liikevaihto on 

vähintään miljoona euroa. Lisäksi myös heillä laskuja vastaan saatavan luoton määrä 

on pääsääntöisesti 80% ja loput saatavista maksetaan, kun laskunsaaja on 

maksanut laskun pankille. Käytetystä luotosta pankki perii kuukausittain koron 

käytetyn luoton mukaan.  

 

Molemmat, Nordea sekä OP, tarjoavat myös reskontran hoidon, luotonvalvonnan ja 

perinnän sopimuksien mukaan. Nämä palvelut vaikuttavat olennaisesti myös 

factoringin hintaan, sillä nämä palvelut luonnollisesti lisäävät pankin työtä ja nostavat 

täten rahoituksen hintaan. Näiden palveluiden hinta peritään usein erikseen 

käytettyjen palvelujen määrän mukaan.  
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Kaikilla pienemmillä pankeilla ei välttämättä ole lainkaan palveluita yrityksille. 

Esimerkiksi S-Pankki tarjoaa palveluita vain yksityishenkilöille sekä suuryrityksille ja 

taloyhtiöille. He ovat keskittäneet kaikki pk-yrityksille suunnatut pankkipalvelut 

Säästöpankille, mutta Säästöpankin palveluista ei myöskään löytynyt factoringia. (S-

Pankki, 2017) Myöskään Ålandsbanken ei tarjoa factoringia, vaikka heillä 

yrityspalvelut muuten löytyvät. (Ålandsbanken 2017) 

 

Aktialta on mahdollisuus saada myös factoringrahoitusta. Rahoituksen tarjoaa Aktia 

Yritysrahoitus Oy, ja he tarjoavat pelkästään laskusaatavien rahoitusta, ei laskujen 

ostamista. Tätä he perustelevat sillä, että laskujen ostamisessa luottoriski perustuu 

laskun saajan luottokelposuuteen, eli heidän täytyisi joka kerta tarkistaa laskun 

saajan luottokelpoisuus. Tämä siis siksi, että laskujen ostamisessa riski siirtyy 

rahoituslaitokselle. Laskujen rahoittamisessa taas on vain yksi velallinen, eli laskujen 

myyjä. (Henkilökohtainen tiedonanto, Aktia Yritysrahoitus Oy) 

 

4.2 Ei-pankkisidonnaiset rahoituslaitokset 

 

Ei-pankkisidonnaiset rahoituslaitokset eroavat pankkisidonnaisista siinä, että 

Finanssivalvonta valvoo vain pankkeja sekä pankkisidonnaisia rahoitusyhtiöitä. 

Luotonantotoiminnan harjoittamiseen ei tarvita välttämättä Finanssivalvonnan lupaa, 

vaan siihen riittää rekisteröityminen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Tämän takia 

varsinkin ei-pankkisidonnaisten rahoitusyhtiöiden kohdalla, joiden valvonta on 

heikompaa, tulee olla tarkkana luottoa ottaessa ja rahoitussopimuksia tehdessä. 

(Finanssivalvonta 2015) 

 

Ei-pankkisidonnaisia factoringrahoitusta tarjoavia tahoja löytyy Suomen markkinoilta 

paljon. Haastattelin yhden ei-pankkisidonnaisen rahoituslaitoksen myyntipäällikköä. 

He rahoittavat hänen mukaansa paljon sellaisia pk-yrityksiä, joita pankit eivät syystä 

tai toisesta rahoita. Erona pankkeihin on myös se, että he rahoittavat 100% laskun 

summasta, toisin kun pankit, jotka rahoittavat yleensä maksimissaan 80% laskun 

summasta. Heidän kauttaan ei pysty rahoittamaan yksittäisiä laskuja, mikä on yleinen 

käytäntö niin pankkisidonnaisilla ja ei-pankkisidonnaisilla rahoituslaitoksillakin. Eli 
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yksittäisen laskun rahoittamisen sijaan yrityksen tulee kierrättää tietty määrä laskuja 

rahoitusyhtiön kautta. Tämän ei-pankkisidonnaisen rahoitusyhtiön tapauksessa se on 

500 000 euroa.  Heidän käytäntönsä erosivat muutenkin monilta osin pankkien 

rahoituspalveluista. Kuten mainittu, he rahoittivat suoraan 100% laskusta, mutta 

heilläkin on käytössä vakuuskäytäntö. Vakuus on 10% myönnetystä rahoituslimitistä, 

ja sitä kerrytetään 5% jokaisen laskun summasta, kunnes tuo 10% rahoituslimitistä 

on täynnä. Lisäksi he kantavat vastuun, jos laskunsaaja maksaa alle 30 päivää 

myöhässä laskunsa. He myös hoitavat muistutukset ja tarvittaessa perinnän. Jos 

laskunsaajalla kestää yli 30 päivää maksaa laskunsa, peritään asiakkaalta 30 päivän 

rahoituksen hinta jälkikäteen.  

 

Kuten jo aikaisemmin mainittu, löytyy ei-pankkisidonnaisia factoringpalveluita 

tarjoavia rahoituslaitoksia Suomesta paljon. Suurimpina eroina eri toimijoiden välillä 

on se, onko heidän kauttaan mahdollista rahoittaa tarvittaessa vain yksi lasku, vai 

vaatiiko laskurahoituksen saaminen tietyn summan kierrättämisen rahoitusyhtiön 

kautta. Esimerkiksi Svea ekonomin kautta on mahdollista myydä ja rahoittaa myös 

yksittäisiä laskuja, mutta Arvato vaatii tietyn summan kierrättämisen heidän kauttaan 

vuosittain. Näiden erojen takia myös yrityksen liikevaihto on merkittävä tekijä siinä, 

onko yrityksen mahdollista saada myyntisaatavilleen rahoitusta. Lähtökohtaisesti 

rahoituslaitos, joka vaatii, että heidän kautta kiertää vähintään 500 000€ laskuja 

vuosittain, vaatii yritykseltä noin miljoonan euron liikevaihtoa. (Svea ekonomi 2017) 

 

4.3 Digitalisaation mahdollistamat keinot 

 

Tämän kappaleen tarkoituksena on luoda katsausta tulevaisuuteen, sillä pankki- ja 

finanssimaailma on erittäin suuren murroksen kynnyksellä monien palveluiden 

automatisoituessa ja palveluiden siirtyessä verkkoon.  

 

Rahoitusalalla eletään murrosta digitalisaation muuttaessa yhä enenevissä määrin 

koko alan toimintaa. Entinen OP-Ryhmän pääjohtaja Reijo Karhinen esimerkiksi 

ennustaa Helsingin Sanomissa (14.10.2017), että OP-ryhmästä saattaa 

tulevaisuudessa hävitä jopa 3000 työpaikkaa. Suurin osa tästä sen takia, että 

esimerkiksi rahoitusprosessit tulevat automatisoitumaan huomattavasti 



 

 

23 

lähitulevaisuudessa. Samassa artikkelissa kerrotaan Aktian vähentävän yli 

neljäsosan työpaikoistaan pankkijärjestelmän uusimisen seurauksena. Toki myös 

uusia työpaikkoja avautuu tämän seurauksena, mutta niiden vaatimukset ovat hyvin 

erilaisia kuin poistuvissa työtehtävissä.  

 

Tällä hetkellä digitalisaation hyötyjä ei ole myyntisaatavien rahoituksessa vielä kovin 

paljon nähty sovellettavan, mutta edelläkävijänä tällä alalla toimii suomalainen Arex. 

Arexin perustajista löytyy henkilöitä, jotka ovat muun muassa olleet myös Maventan, 

Wall Street Systemsin sekä Skypen taustalla. (Arex) Arexin toiminta perustuu siihen, 

että se yhdistää rahoittajat ja yritykset omassa ”pörssissään” ilman välikäsiä. 

(Kauppalehti 2016)  

Arex itse kuvaa toimintaansa seuraavasti: ”AREX on täysin uudenlainen 

laskurahoituspalvelu, jossa yritykset pääsevät joustavasti hakemaan lyhytaikaista 

rahoitusta suoraan rahoitusmarkkinoilta ilman välikäsiä. Pitkien maksuaikojen 

myyntilaskuihin sidotun rahan saa nyt kotiutettua heti kassaan sen sijaan, että yritys 

joutuu odottamaan viikkoja tai kuukausia asiakkaidensa maksuja. 

Toisin kuin perinteisissä rahoituslaitoksissa, markkinapaikalla kukaan ei sanele 

yrityksille, pystyykö rahoitusta saamaan ja millä hinnalla. Yritys päättää aina itse 

minimihinnat, jotka laskuistaan haluaa, ja markkinapaikalla toimivat ammattisijoittajat 

kilpailevat niiden rahoittamisesta. Täysin verkossa toimiva palvelu on hyvin pitkälle 

automatisoitu, joten kumpikaan osapuoli ei maksa turhista käsittelykuluista tai 

manuaalisista prosesseista.”  

Huomattava etu Arexissa on myös se, että heidän kauttaan on mahdollista rahoittaa 

yksittäisiä laskuja, mutta toisaalta myös pelkästään yksittäisiä laskuja. Suurin osa 

perinteisistä rahoituslaitoksista vaatii, että heidän kauttaan kierrätetään tietty määrä 

myyntisaamisia vuoden aikana, jotta rahoitusta myönnetään. Lisäksi yrityksen 

liikevaihdolle asetetaan usein jokin alaraja. Arexin tapauksessa tällaisia rajoituksia ei 

ole olemassa, vaan heidän pörssissään jokainen sijoittaja tekee itse päätöksen siitä 

mihin sijoittaa.  

Tulevaisuuttahan on mahdotonta ennustaa, mutta seuraamalla muiden 

rahoitusmuotojen kehitystä ja uusimpia trendejä voidaan saada jotain osviittaa siitä, 
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mihin suuntaan myös myyntisaamisten rahoitus on tulevaisuudessa menossa. 

Joukkorahoitus on jo pitkään ollut startup-yritysten ja uusien ideoiden keskeinen 

rahoitusmuoto. Nyt joukkorahoitus on levinnyt laajemmalle ja yritysten on mahdollista 

hakea joukkorahoitusta projekteille ja investoinneille esimerkiksi suomalaisen Fundun 

kautta. 

Fundu tarjoaa yrityksille tällä hetkellä kolmenlaisia rahoitustuotteita. Siltalainoja, jotka 

ovat tarkoitettu projekteihin, joihin yritys on jo saanut esimerkiksi Tekesin tai ELY-

keskuksen rahoituksen. Tässä tapauksessa yritykset tarvitsevat rahoitusta, koska 

yleensä nämä julkisrahoittajat antavat rahoitusta vain toteutuneiden kulujen mukaan. 

Eli yritys saa rahoituksen vasta projektin toteuttamisen jälkeen. Siltalainalla yritys 

pystyy toteuttamaan projektin, ja maksamaan takaisin sijoittajille, kun julkisrahoittaja 

maksaa sille, kun projektin toteutuneet kustannukset ovat tiedossa. Toinen Fundun 

tarjoama rahoitusvaihtoehto on yrityslainat. Nämä ovat perusmuotoisia yrityslainoja, 

joille maksetaan tavallisesti korkeaa korkoa. Nämä lainat voivat olla joko kuukausi- 

tai kertalyhenteisiä. Tällaisten lainojen avulla sijoittaja voi suojata omaa salkkuaan 

osakemarkkinoiden heilahtelemiselta. Näille lainoille vaaditaan myös aina yrityksen 

vastuuhenkilöiden antama henkilökohtainen takaus koko lainasummalle. Kolmas 

heidän tarjoama rahoitusvaihtoehto on vaihtovelkakirjat. Vaihtovelkakirjat ovat 

sijoitusmuoto, joka antaa mahdollisuuden muuttaa laina osakesijoitukseksi laina-ajan 

päätyttyä. Tämä on hyvä madollisuus tavallisille sijoittajille päästä osaksi suomalaisia 

kasvuyrityksiä enkelisijoittajien tavoin ja samantapaisilla ehdoilla. (Fundu 2016) 
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5 Myyntisaamisten rahaksi muuttamisen kustannus 

 

Myyntisaamisten rahaksi muuttamisen kustannuksista onnistuin keräämään 

vähemmän tietoa kuin oletin. Keräämilläni tiedoilla on kuitenkin mahdollista 

muodostaa selkeä kuva alan vallitsevasta hinnoittelupolitiikasta, ja luoda yleiskatsaus 

hinnoitteluun. Eri toimijoilla on luonnollisesti hieman erilaiset hinnoittelukäytännöt, 

mutta pääpiirteittäin ne ovat kaikilla samat. 

 

Yleisimmin käytetty factoringin muoto on myyntisaamisten panttaaminen rahoitusta 

vastaan. Tässä tapauksessa yleensä yritys saa 80% laskun summasta 

rahoituslaitokselta heti, ja loput 20% miinus rahoitusyhtiön preemio ja mahdolliset 

perintökulut, kun asiakas maksaa laskun rahoitusyhtiölle. Käyn hinnoittelun läpi 

yhden pakkisidonnaisen ja yhden ei-pankkisidonnaisen rahoituslaitoksen antamien 

suuntaa antavien hinta-arvioiden avulla. 

 

Pankki perii factoringista monia erilaisia maksuja, jotka riippuvat hyvin paljon myyjän 

luottoluokituksesta sekä suhteesta pankkiin. Factoringsopimuksen avauksen 

yhteydessä peritään kertaluontoinen järjestelypalkkio, joka on suuruudeltaan noin 

500-4000€. Kustakin laskusta peritään palkkio, joka on 0,5%-0,005% laskun 

loppusummasta. Sopimuksessa saattaa olla määritelty myös minimisumma per 

lasku, joka voi olla 1€-10€. Tämän lisäksi factoringsopimukseen sisältyy vuosimaksu, 

joka peritään 1-12kk välein. Tämä vuosimaksu on hinnoiteltu hyvin laajalla skaalalla, 

ja sen suuruus määräytyy tapauskohtaisesti, kun arvioidaan jokaisen asiakkaan 

luottokelpoisuutta, factoringin volyymia sekä kauppasuhteita. (Henkilökohtainen 

tiedonanto, Aktia yritysrahoitus Oy) 

 

Ei-pankkisidonnainen rahoitusyhtiön hinnoittelu noudattelee samoja linjoja kuin 

pankin hinnoittelu. Tämä rahoitusyhtiö poikkeaa pankeista siinä suhteessa, että se 

rahoittaa suoraan 100% myyntisaamisesta, joka voi olla hyvinkin arvokasta luottoa 

hakevalle yritykselle. Heidän hinnoittelunsa lähtee liikkeelle siitä, että heidän 

rahoituksen kauttaan tulee kulkea vähintään 500 000€ vuodessa. Heillä hinnoitteluun 

vaikuttaa laskun maksuehto. 14 päivän maksuehdolla olevan laskun komissio on 

noin 0,7% laskun loppusummasta. 30 päivän maksuehdolla olevalle laskulle 
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komission on noin 1,5%. Lisäksi jokaisen heidän kauttaan kulkevan laskun 

käsittelymaksu on 1,5€. Lisäksi he perivät joka laskusta 5% vakuustilille. Vakuustilin 

suuruus on 10% myönnetyn rahoituslimitin määrästä. Laskuista peritään tämä 5%, 

kunnes sovittu summa on täynnä. Rahoitusyhtiö maksaa vakuustilillä oleville rahoille 

2% vuotuista korkoa. (Henkilökohtainen tiedonanto, Arvato Oy) 

 

Kolmantena hinnoittelun näkökulmana tarkastelen Suomaista Arexia. Heidän 

hinnoittelussaan ainoa kiinteä kustannus on 0,25% komissio rahoitettavasta laskusta. 

Sijoittajalle maksettavan koron voi jokainen yrittäjä päättää itse. Käytän hinnoittelun 

esimerkkinä pk-yritykseltä saamiani tietoja heidän Arexin kautta saamastaan 

rahoituksesta. Kyseisen yrityksen liikevaihto on noin 4 miljoonaa euroa, luottoluokitus 

hyvä ja liiketoiminta on kestävällä pohjalla. Laskunsaajayritys on tunnettu ja iso 

kansainvälinen yritys. Rahoitettavat summat ovat olleet suhteellisen maltillisia, noin 

20 000 – 30 000 euroa. Näille summille yrityksen on tarvinnut maksaa keskimäärin 

noin 1-1,5% korkoa. Maksuajat laskuissa eivät toki myöskään ole olleet kovin pitkiä, 

pisimmillään hieman alle 30 päivää.  

 

Rahoitusyhtiö Suhteen 

luonne 

Komissio 

per lasku 

Avauskulut Laskun 

käsittelymaksu 

Pankki Jatkuva 0,005%-

0,5% 

(Minimikulu 

1-10€ voi 

olla 

määritelty) 

500-4000€ 0€ 

Ei-

pankkisidonnainen 

Jatkuva 0,7%-1,5% 0€ 1,5€ 

Arex Kertaluontoinen Mitä sovittu 

sijoittajan 

kanssa (1-

1,5%) 

0€ 0,25% 

 

Taulukko 1: Eri osapuolten tarjoamien laskujen ostopalveluiden hinnoittelu 
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6 Yhteenveto ja johtopäätökset 

 

Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena oli tutkia myyntisaamisten rahoittamista, ja 

sen eri mahdollisuuksia ja hinnoittelua Suomessa. Tutkimuksessa oli myös tarkoitus 

selvittää näiden vaihtoehtojen eroja ja luoda mahdollisimman laaja katsaus 

myyntisaamisten rahoittamiseen. Tutkimuksessa perustana käytin yritysrahoitukseen, 

pankkitoimintaan sekä kirjanpitoon liittyvää kirjallisuutta ja artikkeleita. Näiden 

pohjalta sai hyvän peruskäsityksen siitä, mitä myyntisaamiset sekä niiden rahoitus 

ovat. Tämä kirjallisuus antoi kuitenkin vain pintaraapaisun aiheeseen, ja syvempää 

ymmärrystä aiheesta saadakseni piti minun keskustella alalla toimivien henkilöiden 

kanssa, sekä tutustua laajasti kansainväliseen tutkimukseen ja artikkeleihin mitä 

aiheesta oli saatavilla. Pohjatiedon löytämisessä eniten haasteita tuotti juuri riittävän 

tieteellisen pohjan saaminen artikkeleiden ja tutkimuksen kautta.  

 

Myyntisaaminen syntyy, kun yritys myy asiakkaalle jotain, ja antaa asiakkaalle 

maksuaikaa. Asiakas saa tuotteen, mutta maksaa sen vasta sovitun ajan kuluttua. 

Myyntisaamiset ovat merkittävä osa yrityksen käyttöpääomaa, ja myyntisaamisten 

hallinta iso osa käyttöpääoman hallintaa. Myyntisaamisiin saattaa sitoutua suuri osa 

yhtiön käyttöpääomasta ja pitkät maksuajat tai viivästykset laskujen maksussa 

saattavat aiheuttaa merkittävän taloudellisen ahdingon myyjäyritykselle. Tämä 

kosketta erityisesti pk-yrityksiä, joilla on useasti asiakkaanaan isoja kansainvälisiä 

yrityksiä. Heidän kanssaan toimiessaan joutuu pk-yritys usein vain tyytymään 

isomman yrityksen maksuaikaan, vaikka se olisi epäedullinen pk-yrityksen kannalta. 

Tällainen tilanne johtaa yleensä siihen, että pieni yritys ei pysty välttämättä 

investoimaan kasvuun niin kuin haluaisi tai palkkaamaan uusia työntekijöitä. 

Voidaankin sanoa, että venyneet maksuajat saattavat hidastaa koko talouden 

kasvua.  

 

Myyntisaamisten rahoittamisen ja myymisen taustat juontavat juurensa yritysten 

välisiin pitkiin maksuaikoihin. Tämä on asia, joka ei ole ongelma vain Suomessa, 

vaan koko Euroopan tasolla. Yritysten väliset pitkät maksuajat aiheuttavat ongelmia 

varsinkin pienemmille yrityksille, joiden likviditeetti saattaa olla koetuksella näiden 
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pitkien maksuaikojen johdosta. EU on pyrkinyt pienentämään maksuaikojen pituuksia 

omilla direktiiveillään, joita jokaisen jäsenmaan tulee noudattaa. Nämä direktiivit 

määräävät, että yritysten välinen pisin maksuaika on 60 päivää, ja julkisen sektorin 

maksuaika 30 päivää. Tällä pyritään ensisijaisesti turvaamaan pk-yritysten 

maksuvalmiutta, sillä pidentyneet maksuajat saattavat vaikuttaa merkittävästi 

esimerkiksi yrityksen kykyyn tehdä investointeja tai palkata uusia työntekijöitä. Tähän 

ongelmaan apunsa tuo myös factoring, jonka avulla yritys voi muuttaa 

myyntisaamisiaan välittömästi rahaksi ja tätä kautta luoda kasvua pitkistä 

maksuajoista huolimatta.  

 

Myyntisaamisten rahoittamista kutsutaan yleisesti termillä factoring. Factoringilla 

tarkoitetaan yleensä myyntisaamisten panttaamista rahoitusta vastaan, mutta sillä 

voidaan tarkoittaa myös myyntisaamisten myymistä. Nämä kaksi tapaa ovatkin 

yleisimmät tavat rahoittaa myyntisaamisia. Myyntisaamisten panttaamisella 

rahoitusta vastaan tarkoitetaan sitä, että yritys siirtää myyntisaamisensa 

rahoitusyhtiölle, joka antaa niitä vastaan yritykselle rahoitusta. Muita vakuuksia ei 

tarvita. Yleensä rahoitusyhtiö antaa enimmillään 80% laskun loppusummasta 

rahoitusta, ja maksaa loput 20%, mistä on vähennetty heidän komissio, kun 

asiakasyritys maksaa laskun rahoitusyhtiölle. Jotkin rahoitusyhtiöt rahoittavat myös 

100% myyntisaamisista. Myyntisaamisten myyminen eroaa niiden rahoittamisesta 

siinä, että koko lasku ja samalla luottoriski siirtyvät rahoittavalle taholle. Koska myös 

luottoriski siirtyy rahoittavalle taholle, on myyntisaamisten myyminen yleensä 

kalliimpaa kuin niiden rahoittaminen. 

 

Myyntisaamisten rahoittaminen ja myyntisaamisten myyminen ovat yleisimpiä 

factoringin muotoja. Suomessa factoringpalveluita tarjoavat pääsääntäisesti 

kahdentyyppiset toimijat: ei-pankkisidonnaiset ja pankkisidonnaiset rahoituslaitokset. 

Isoin ero näiden kahdentyyppisen palveluntarjoajan välillä on se, että 

pankkisidonnaisia rahoituslaitoksia koskee EU:n lainsäädäntö, joka rajoittaa heidän 

lainaamistaan. Tämän takia pankkisidonnaiset rahoituslaitokset eivät voi välttämättä 

rahoittaa esimerkiksi pienten yritysten tai kasvuyritysten myyntisaamisia yhtä helposti 

kuin ei-pankkisidonnaiset rahoituslaitokset. Lisäksi pankkisidonnaisten 

rahoitusyhtiöiden kautta ei pysty yhtä helposti rahoittamaan yksittäisiä laskuja kuin ei-

pankkisidonnaisten rahoitusyhtiöiden kautta. Ei-pankkisidonnaisia factoringpalveluita 
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tarjoavia yrityksiä löytyy Suomen markkinoilta runsaasti. Heidän tarjoamansa palvelut 

vaihtelevat paljon, sillä yrityksiäkin löytyy markkinoilta paljon. 

 

Lisäksi loin katsausta uusiin keinoihin rahoittaa myyntisaamisia. Tämän uuden aallon 

edelläkävijänä voidaan pitää Arex-nimistä suomalaista yritystä. Heidän kauttaan on 

mahdollista rahoittaa yksittäisiä laskuja. Heidän ideanaan on, että jokainen yrittäjä 

saa itse määrittää koron, jonka on valmis maksamaan rahoituksesta. Sen jälkeen 

lasku menee kauppapaikalle, jossa sijoittajat saavat poimia itselleen parhaaksi 

katsomiaan laskuja. Kaikki tämä on tehty erittäin helpoksi ja onnistuu internetin 

välityksellä. Onkin mielenkiintoista nähdä, miten tämän tyyppiset palvelut tulevat 

tulevaisuudessa kasvattamaan suosiotaan. Lisäksi loin katsausta tulevaisuuteen 

pohtimalla olisiko mahdollista hyödyntää yhä suosiotaan kasvattavaa 

joukkorahoitusta myös laskujen rahoittamiseen. Vaikka tällaista mahdollisuutta ei ole 

vielä olemassa, pystyy niin monia eri yrityksen rahoituksen tarpeita jo täyttämään 

joukkorahoituksen avulla, etten näe syytä miksei myyntisaamisten rahoitus olisi myös 

mahdollista joukkorahoituksen avulla.  

 

Myyntisaamisten rahaksi muuttamisen kustannuksista oli saatavilla vähemmän tietoa 

kuin alun perin oletin, ja tämä tieto ei myöskään ollut kovin tarkkaa, sillä hinnoittelu 

riippuu niin paljon rahoitusta hakevasta yrityksestä sekä laskuista, joita halutaan 

rahoittaa.  

 

6.1 Johtopäätökset 

 

Tutkimuskysymykseni tälle tutkimukselle olivat: 

 

”Mitä eri keinoja on myyntisaamisten rahoittamisessa?” 

  

”Miten kyseiset rahoitusmuodot on hinnoiteltu Suomessa?” 

 

Alaongelmana tutkimuksessani oli: 

 

”Miten myyntisaamisten hinnoittelu eroaa eri toimijoiden välillä?” 
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Eri keinoja myyntisaamisten rahoittamiseen löytyy useita, mutta muutama näistä 

nousee ylitse muiden. Parhaiten tarjolla oleva vaihtoehto on myyntisaamisten 

panttaaminen rahoitusta vastaan. Tämä on usein myös järkevin vaihtoehto yrityksen 

kannalta, sillä se on lähtökohtaisesti halvempaa kuin myyntisaamisten myyminen. 

Lisäksi myyntisaamisten panttaaminen rahoitusta vastaan on helppoa, vaikkakin 

useimmat rahoitusyhtiöt rahoittavat maksimissaan 80% myyntisaamisista. Suurin osa 

rahoitusyhtiöitä tarjoaa sopimusta, jossa yritys kierrättää heidän kauttaan joko 

vähintään tietyn summan myyntisaamisia tai kaikki yrityksen myyntisaamiset. Toinen 

keino myyntisaamisten rahoittamiseen on niiden myyminen. Kuten tutkimuksessani 

kävi ilmi, on tämä lähtökohtaisesti aina kalliimpaa kuin myyntisaamisten käyttäminen 

vakuutena rahoitusta vastaan, koska myyntisaamisten myynnin tapauksessa myös 

luottoriski siirtyy rahoituslaitokselle. Muita vaihtoehtoja olivat reverse factoring sekä 

toimittajarahoitus. Nämä ovat luonteeltaan hieman erilaisia kuin aiemmin mainitut 

factoringin muodot, sillä reverse factoringissa aloitteen myyntisaamisten 

rahoittamiseen tekee ostajayritys, ja toimittajarahoitus voidaan mieltää enemmän 

koko verkoston toiminnan tehostamisena. Viimeinen esille tullut vaihtoehto on 

verkossa toimiva myyntisaamisten ”pörssi” Arex. Siellä yritys voi laittaa oman 

myyntisaamisensa myyntiin ja asettaa sille koron, jonka haluaa rahoittajalle maksaa. 

Tämän jälkeen rahoittajat voivat poimia ”pörssistä” sellaisia laskuja, joissa heidän 

mielestään riski ja korko kohtaavat.  

 

Kuten olen aiemmin jo tutkielmassani maininnut, en saanut näiden eri vaihtoehtojen 

hinnoittelusta niin paljon tietoa kuin olisin halunnut. Suurimmat syyt tähän olivat se, 

että osa yrityksistä ei halunnut jakaa tietoja heidän hinnoittelupolitiikastaan, ja se, 

että hinnoitteluun vaikuttaa niin monta tekijää, että tarkkoja arvioita hinnoista on 

mahdotonta antaa. Juuri tämän takia en saanut tarkkoja hintatietoja myyntisaamisten 

myymisestä lainkaan. Ainoa tieto mitä tästä sain, oli että myyntisaamisten myyminen 

on aina lähtökohtaisesti kalliimpaa kuin rahoituksen hankkiminen niitä vastaan. 

Myyntisaamisten panttaamisessa rahoitusta vastaan yleinen hinta on pankilla noin 

0,005-0,5%, ei pankkisidonnaisella rahoitusyhtiöllä noin 0,7-1,5%. Tämän lisäksi 

eräältä yritykseltä saamani tiedot Arexilta hankitusta rahoituksesta kertoivat heidän 

saaneen sieltä rahoitusta 1-1,5% korolla. Arexin kohdalla on tärkeää muistaa, että 

jokainen yritys saa itse määritellä hinnan, jolla laskuja myy. Sijoittajat päättävät onko 
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tämä hinta oikeassa suhteessa riskin kanssa. Arexia käyttäneen yrityksen 

yhteyshenkilö muistuttikin, että vaikka 1,5% korko yksittäisessä laskussa saattaa 

kuulostaa isolta, on tämä huomattavasti halvempaa verrattuna esimerkiksi 

luotolliseen tiliin, jos yrityksen rahoitustarve on vain kerran tai kaksi vuodessa. 

Pankin muita alhaisempaa korkoa selittää muutama tekijä. Ensinnäkin se, että pankki 

rahoittaa lähtökohtaisesti vain vakavaraisia yrityksiä. Tämän takia he voivat pitää 

korkoa hieman matalampana. Lisäksi pankki saattaa lisäksi määrätä minimikulun per 

lasku, joka saattaa ylittää heidän antamansa korkoprosentin. Lisäksi factoringtilin 

avaamisesta syntyy kustannuksia pankin tapauksessa. Toisaalta pankilla ei ole 

erillistä laskun käsittelymaksua, kuten ei-pankkisidonnaisella rahoitusyhtiöllä ja 

Arexilla on.  

 

Lopuksi voidaan todeta, että myyntisaamisten rahoittamiseen on Suomessa 

olemassa kaksi päätyyppiä. Myyntisaamisten panttaaminen rahoitusta vastaan, sekä 

myyntisaamisten myyminen kokonaan rahoitusyhtiölle. Näiden hinnoittelussa 

myyntisaamisten myyminen on aina lähtökohtaisesti kalliimpaa. Myyntisaamisten 

panttaamisessa rahoitusta vastaan hinnoittelu vaihtelee hieman riippuen toimijasta, 

ja onkin tärkeää ottaa huomioon kaikki rahoitukseen liittyvät kulut, kun halutaan 

määrittää halvinta ratkaisua oman tilanteen mukaan. Paras vaihtoehto riippuu 

rahoituksen jatkuvuuden tarpeesta, rahoitusta hakevasta yrityksestä sekä heidän 

asiakkaistaan.  

 

Mielestäni olen onnistunut vastamaan kaikkiin tutkimukselle asettamiini kysymyksiin 

hyvin ja kattavasti, ja tämä tutkimus antaakin hyvän kuvan myyntisaamisten 

rahoittamisen eri mahdollisuuksista ja hinnoittelusta Suomessa. 

Jatkotutkimuskysymyksiä pohtiessani mieleeni tulee muutama aihe. Ensinnäkin 

joukkorahoituksen käyttöä myyntisaamisten rahoittamisen välineenä olisi 

mielenkiintoista tutkia enemmän. Tässä tutkielmassa on tähän aiheeseen saatu 

lähinnä vain pintaraapaisu. Ylipäätään pankkitoiminnan ollessa murroksessa olisi 

mielenkiintoista seurata ja tutkia tämän murroksen vaikutusta myyntisaamisten 

rahoittamiseen ja koittaa luoda katsausta tulevaan. Lisäksi minua alkoi tutkielmaani 

tehdessä kiinnostaa eri alojen yritysten myyntisaamisten rahoituksen käyttö. Olisikin 

mielenkiintoista tehdä vertaileva tutkimus siitä, miten paljon eri alojen yrityksen 

käyttävät myyntisaamisten rahoitusta, ja onko alojen välillä havaittavissa selkeitä 
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trendejä. Lisäksi tutkimuksessa voisi tutkia, käyttääkö saman alan yrityksen 

samanlaisia keinoja myyntisaamisten rahoitukseen. Eli riippuuko myyntisaamisten 

rahoituksen eri muotojen käyttö siitä, millä alalla yritys toimii.  
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