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Pienille ja keskisuurille yrityksille kansainvälistyminen on suuri askel, mikä pitää sisällään myös 

erilaisia riskejä, yhtenä merkittävimmistä yhtiön saatavien kotiutumiseen liittyvät taloudelliset 

riskit. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kuinka suomalaiset yritykset ovat rakenta-

neet vientikauppansa. Miten taustat, toimiala ja tuotteet vaikuttavat kauppojen rakenteeseen ja 

kuinka yhtiöt käsittävät vientisaatavien suojaamisen ja niihin tarjolla olevat instrumentit, varsin-

kin luottovakuutuksen. 

 

Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena haastattelututkimuksena, jolloin empirian aineisto kerättiin 

haastatteluilla ja analysoitiin laadullisin menetelmin.  

 

Tutkimustulosten mukaan vientikaupat rakentuvat jokaisen yhtiön lähtökohtien mukaisesti ja hy-

väksi koetut maksuehdot ja maksutavat ovat vakiintuneet yritysten käyttöön. Haasteita luovat 

saatavien pitkät kotiutumisajat, joihin on pyritty vaikuttamaan erilaisin rahoitusjärjestelyin. Tu-

lokset osoittavat myös sen, että luottovakuutuksen tunnettuus on yritysten keskuudessa varsin 

heikkoa ja saatavia on pyritty turvaamaan erilaisin maksukäytännöin, kuten maksupostein. Laa-

jempana puutteena yrityksissä on kirjallisen luottopolitiikan sekä siihen kuuluvan riskipolitiikan 

puute ja sen jalkauttaminen yritysten eri osastojen käyttöön.     
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Internationalization is a major step for small and medium-sized enterprises. It also includes vari-

ous risks. One of the most significant of these is the credit risk that may be caused by the failure 

of a customer to pay an invoice. The purpose of this study was to examine how Finnish compa-

nies have built their export trade. How the background, industry and products affect the structure 

of trades and how companies understand the protection of receipts and the instruments available 

to be used, especially the use of credit insurance. 

  

The research was conducted as a qualitative interview study, whereby the empirical material was 

collected by interviews and analyzed by qualitative methods.  

  

According to the results of this research, export trades are built by the needs of companies and 

the payment terms and methods of payment become regular practice. Longer payment periods 

cause some difficulties with working capital, and these are handled by various financing arrange-

ments. The results also show the fact that knowledge of credit insurance is quite weak among 

companies and the aim has been to secure claims by using various payment methods, such as 

scheduled payments as the process progresses. A wider problem is the lack of written credit and 

risk policies and its implementation to the different departments of companies. 
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ALKUSANAT 

 

Päivälleen neljä vuotta sitten sain tietää saaneeni opiskelupaikan LUTilta ja nyt voisin jopa huo-

kaista, että vihdoin ja viimein tämä matka, joskin mielenkiintoinen sellainen, tulee päätökseensä. 

Näinä vuosina Mikkeli-Lappeenranta väli on tullut erittäin tutuksi ja yksi 100 km on vain nopea 

siirtymä paikasta toiseen. Opiskelu työn rinnalla on ollut aikataulullisesti haastavaa ja hetkittäin 

myös raskasta, mutta se myös antanut paljon. Kokemus on ollut hieno ja aika yliopistolla erittäin 

antoisaa.    

 

Suuri kiitos kuuluu työnantajalleni joustomahdollisuuksista opintojeni aikana. Ja nyt diplomityötä 

kirjoittaessani keskusteluhetket sekä Titalta, Hannulta ja Eeva-Maijalta saatu sparraus ovat olleet 

erittäin arvokkaita. Erityiskiitokset ansaitsee myös työn ohjaaja, Timo Pihkala, joka on jaksanut 

ohjata, neuvoa ja potkia eteenpäin kuin työ on takunnut. Kiitän myös haastateltuja yrityksiä sekä 

rahoitusalan edustajia heidän avoimesta keskustelustaan tämän työn toteuttamiseen.  

 

Kun päivät kuluvat töissä ja illat opintojen parissa, tuo se myös arjelle omanlaisensa haasteet. Ha-

luan kiittää erityisen paljon avomiestäni Lauria. Olet jaksanut tsempata ja tukea näiden vuosien ja 

tämän projektin aikana. Kiitos. 

 

Nyt opinnot on suoritettu kunnialla loppuun ja on aika suunnata katseet uusiin haasteisiin.  

 

”It is good to have an end to journey toward, but it is the journey that matters in the end” 

- Ursula K. Le Guin 
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1 JOHDANTO  

 

Monen yrityksen suunnitelmissa on ulkomaanmarkkinoille tähtääminen ja oman liiketoiminnan 

laajentaminen. Suomen talous on viime vuosina kokenut suuria heilahteluja elektroniikka- ja met-

säteollisuuden vaikeuksien myötä. Maan taloutta pitkään kannatellut matkapuhelinliiketoiminta 

romahti ja Venäjän kaupan vaikeudet lisääntyivät. Viennin on odotettu tuovan helpotusta pitkään 

jatkuneeseen heikkoon tilanteeseen. (Suomen Pankki, 2015) 

 

Vuonna 2015 julkaistun Pk-yritysbarometrin kansainvälistymis- ja vientiraportin mukaan noin 

56 000 eli n. 20 prosenttia suomalaisista pk-yrityksistä harjoittaa kansainvälistä toimintaa. Suoraa 

vientitoimintaa on 12 prosentilla, eli lähes 35 000 pk-yrityksellä. (Malinen, Lemmelä & Neimala 

2015, 4) 

 

”Yritysten kansainvälistymisen edistämisellä vauhtia talouskasvuun”. Työ- ja elinkeinoministeriö 

kertoo yritysten kansainvälistymisen edistämisen tavoitteena olevan kestävän talouskasvun vah-

vistaminen uusien työpaikkojen luomiseksi sekä yritysten liikevaihdon ja viennin kasvatta-

miseksi. (TEM 2018). 

 

Vienti on siis monelle yritykselle jo arkipäivää ja kiinnostus siihen kasvaa myös uusien potentiaa-

listen viejien keskuudessa. Viennin vaikutusta yritysten toimintaan korostetaan ja siihen kannus-

tetaan monin eri tavoin myös valtion taholta. Päätös viennin aloittamisesta ei kuitenkaan saisi olla 

hätiköity tai perustelematon. Uusi yritys on kansainvälisillä markkinoilla hyvin usein heikom-

massa asemassa kuin siellä jo toimivat yhtiöt ja suunnittelutyöt tulee tehdä huolella. Fintran 

vuonna 2003 julkaistun Vientioppaan mukaan tavallisimmat syyt yritysten viennin aloittamiseen 

ovat kasvuhalukkuus, kotimaan kysynnän pienuus tai laatu, kilpailukyvyn säilyttäminen, koti-

maan kysynnän lasku, vapaa kapasiteetti, kausivaihtelut sekä satunnaiset kaupat. (Fintra 2003, 9-

11). Vientikauppa voi olla alkuvaiheessa heikommin kannattavaa ja nostaa esille myös uuden bis-

neskulttuurin kohtaamisen haasteita. Tämän lisäksi myös maksun saaminen ulkomaiselta asiak-

kaalta voi olla haastavaa. (Atradius 2017). 
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Suomen Yrittäjät, Finnvera sekä Työ- ja elinkeinoministeriö koostavat kaksi kertaa vuodessa Pk-

yritysbarometrin, jonka tarkoituksena on kuvata pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja ta-

loudellista toimintaympäristöä kyselyyn osallistuneiden yritysten vastausten perusteella. Helmi-

kuussa 2017 julkaistun Pk-barometrin mukaan yhä useampi suomainen pk-yritys tavoittelee kan-

sainvälisiä markkinoita. Pienille ja keskisuurille yrityksille kansainvälistyminen on suuri askel, 

mikä mahdollisen liiketoiminnan kasvun lisäksi pitää sisällään myös useita kotimarkkinoille tun-

temattomia riskejä. Yhtenä merkittävimmistä on yhtiön saatavien kotiutumiseen liittyvät talou-

delliset riskit. 1/ 2017 Pk-barometrin mukaan vain joka kolmannes suojautuu viennin kaupalli-

silta riskeiltä. Vastanneista 68 % ilmoittaa käyttävänsä vientikaupoissaan maksutapana laskua il-

man luottovakuutusta ja vain 12 % laskua luottovakuutuksella. 21 % yrityksistä ilmoittaa maksu-

tavaksi ”muun”, 9 % käteisremburssin ja 7 % maksuajallisen remburssin. (Kuismanen, Malinen 

& Seppänen 2017, 26). 

 

 

Kuva 1. Pk-barometrin 1/2017 kysymysasettelu. (Pk-barometri 1/2017) 
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Kuva 2. Vientikaupan rahoitusinstrumenttien käyttö, %. (Pk-barometri 1/2017) 

 

 

Kevään 2018 Pk- yritysbarometrissa vastausvaihtoehtoja on monipuolistettu. Tällöin kolme eni-

ten käytettyä rahoitusinstrumenttia ovat lasku ilman luottovakuutusta (55 % vastanneista), ennak-

komaksu (55 %) sekä lasku luottovakuutuksella (11 %).  (Kuismanen, Malinen & Seppänen 

2018, 27).  

 

 

 

Kuva 3. Pk-barometrin 1/2018 kysymysasettelu. (Pk-barometri 1/2018) 
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Kuva 4. Vientikaupan rahoitusinstrumenttien käyttö, %. (Pk-barometri 1/2018) 

 

Vastausjakauma on herättänyt kysymyksen siitä miksi vaihtoehto ”laskua vastaan ilman luottova-

kuutusta” on niin suuri. Miksi yritykset ovat valmiita ottamaan mahdollisen luottotappion riskin, 

kun muitakin vaihtoehtoja on olemassa? Tai onko asia tosiaankin niin kuin tulokset antavat ym-

märtää.  

 

Oikeanlaisilla maksuehdoilla voi toki vähentää varsinaisen luottovakuutuksen tarvetta. Lisäksi 

maksutapojen valintaan vaikuttavat usein myös kohdemaat. Siltikin luottovakuutusta käyttävien 

yritysten määrä on Suomessa hyvin pieni muuhun Eurooppaan verrattuna.  

 

1.1 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

 

Ei ole olemassa tarkkaa tietoa siitä, miksi pk-yritykset eivät suojaa myyntisaamisiaan. Tai että 

onko tämä oikeasti näin iso ongelma, kuin mitä kyselytutkimusten perusteella voidaan olettaa.  

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, kuinka suomalaiset yritykset ovat rakentaneet 

vientikauppansa. Miten taustat, toimiala ja tuotteet vaikuttavat kauppojen rakenteeseen ja kuinka 

yhtiöt käsittävät vientisaatavien suojaamisen ja niihin tarjolla olevat instrumentit, varsinkin luot-

tovakuutuksen. Lisäksi vastauksia pyritään löytämään myös siihen, kuinka yritykset ovat laati-

neet sisäisen luottopolitiikkansa sekä siihen kuuluvan riskienhallinnan.  
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Ulkomaankaupan harjoittamiseen liittyy useita erilaisia riskejä esimerkiksi tuotteiden valmistuk-

seen, toimittamiseen, juridisiin asioihin ja poliittisiin seikkoihin liittyen. Koska tutkimus painot-

tuu vientisaatavien suojaamiseen, tarkastellaan aihetta tarkemmin suomalaisten pk-yritysten mak-

suliikenteen ja rahoituksen näkökulmasta.  

 

Tietoa haettiin pk-yrityksistä henkilökohtaisten haastattelujen kautta. Lisäksi aihetta syvennettiin 

rahoitusalan edustajien haastatteluilla. Varsinaisia haastattelukysymyksiä oli 10, mutta koska 

haastattelut etenivät keskustelunomaisesti, vastausten laajuus vaihteli. Kysymykset pyrittiin muo-

dostamaan niin että niiden avulla saataisiin mahdollisimman tarkka käsitys juuri sen kohdeyhtiön 

vientikauppojen rakenteesta, mutta taas toisaalta kommenttia saatiin myös yleisesti rahoitusmark-

kinasta ja yhtiöiden vientikaupan rahoituksen osaamistasosta. Haastattelut suoritettiin anonyy-

misti, eikä haastateltavien yritysten nimiä tuotu julki.  

 

Jokainen haastatteluun valittu yritys harjoittaa vientiä, joten pääkysymys muodostui maksuehdon 

ja maksutavan ympärille.  

 

Haastattelukysymykset ovat tutkimuksen lopussa erillisenä liitteenä (liite 1). 

 

Tutkimuksen pääkysymys on: 

 

Kuinka yhtiö on suojannut vientisaatavansa?  

 

Alakysymykset ovat: 

 

- Yrityksen toimiala ja liikevaihtoluokka sekä viennin osuus liikevaihdosta 

Yhtiön taustatietojen perusteella pyrittiin tekemään johtopäätöksiä mahdollisista toimialo-

jen välisistä eroista kaupankäyntiin ja luottovakuutuksen käyttöön liittyen.  

 

- Millaisella maksuehdolla ja maksutavalla yritys harjoittaa kaupankäyntiä? 
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Toteutettujen haastattelujen perusteella pyrittiin saamaan tietoa siihen, millaisin maksueh-

doin ja maksutavoin yritykset pääsääntöisesti harjoittavat kaupankäyntiä. Vastausten pe-

rusteella oli tarkoitus määritellä yhtiön kaupankäynnin periaatteita sekä kuinka yhtiö suo-

jautuu mahdollisilta riskeiltä.  

 

- Onko yhtiö laatinut luottopolitiikan ja siihen kuuluvan riskipolitiikan?  

 

 

1.2 Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimus rakentuu johdannosta sekä seitsemästä eri pääluvusta alaotsikoineen. Johdanto-osiossa 

käsitellään tutkimuksen taustaa sekä sen tavoitteita. Myös tutkimuskysymykset on käsitelty 

omassa alaluvussaan. Toisessa luvussa käsitellään itse aihetta ja sen teoriaa. Millaista Suomen 

ulkomaankauppa on ja kuinka yritykset kansainvälistyvät. Alaotsikoiden tasolla paneudutaan sy-

vällisemmin eri vientitapoihin, ulkomaankaupan haasteisiin, riskeihin ja niiden hallintaan, ylei-

simpiin maksutapoihin sekä saatavien rahoitukseen. Luvussa kolme paneudutaan tarkemmin luot-

tovakuutukseen. Alaotsikkotasolla analysoidaan luottovakuutuksen käyttöä Suomessa, sekä ver-

rataan Suomen ja muun Euroopan tilannetta. Luvussa neljä esitellään ns. malliyrityksen, luotto- ja 

riskipolitiikan laatineen yrityksen, toimintaa. Viides luku koostuu tutkimusasetelmasta, sen koh-

teista, aineiston keruusta sekä aineiston analysoinnin kuvaamisesta. Kuudennessa luvussa käy-

dään läpi haastattelujen tuomat tutkimustulokset ja seitsemäs kappale kokoaa tulokset yhteen joh-

topäätöksineen ja jatkotutkimusehdotuksineen.  
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2 SUOMEN ULKOMAANKAUPPA JA YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMINEN  

 

Suomen ulkomaankauppa on jo vuosia suuntautunut pääosin Eurooppaan. Vuonna 2016 tavara-

viennistä lähes 60 % suuntautui Eurooppaan ja siitä yli 50 % EU:n alueelle. Tärkein vientimaa oli 

Saksa 13,2 % osuudella. Aasian osuus on myös merkittävä, reilut 14 % kokonaisviennistä. (EK 

2017) 

 

 

 

Kuva 5. Suomen tavaravienti alueittain 2016, % -osuudet. (EK 2017) 

 

Toimialoista metsäteollisuuden vienti kattoi vuonna 2016 lähes 22 % kokonaisviennistä paperite-

ollisuuden ollessa n. 17 % ja puuteollisuuden 5 %. Kemianteollisuuden vientiosuus oli n. 20 %. 

Metalliteollisuuden koneet, laitteet, metallit, metallituotteet sekä kulkuneuvot kattavat myös ison 

osan tavaraviennistä. (EK 2017) 
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Kuva 6. Suomen tavaravienti toimialoittain vuonna 2016, %- osuudet. (EK 2017) 

 

 

Tullin julkaiseman vuoden 2017 tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilaston mukaan viennin 

arvo nousi tammi-joulukuussa peräti 15 % vuoteen 2016 verrattuna. EU-maihin kohdistuva vienti 

kasvoi 17 % ja ulkokaupan vienti 12 %. Laskua tilastoitiin muun muassa teollisuuden koneiden ja 

laitteiden sekä raudan, teräksen ja muovien viennin arvossa. Selkeää nousua taas oli henkilöauto-

jen, kuparin ja peruskemikaalien viennissä, metsäteollisuuden tuotteiden ja öljyjalosteiden kas-

vaen hieman hitaammin. (Tulli 2018). 

 

Kauppalehden (2018) julkaiseman uutisen mukaan Suomen 2017 suurin vientituote oli dieselpolt-

toaineet. Toiseksi eniten vietiin päällystettyä paperia ja kolmanneksi eniten henkilöautoja. Saha-

tavaran vienti jäi tilastoissa viidennelle sijalle, mutta toimittaja Pöysän mukaan maailmantalou-

den noususuhdanteessa sahatavaran vienti jatkanee edelleen reipasta kasvua.  
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Taulukko 1. Suomen tavaravienti vuonna 2017. (Kauppalehti 8.3.2018) 

 

 

Yritysten pelikenttä on vuosien saatossa muuttunut, eikä ainoastaan Suomen markkinoille tähtää-

minen ja niillä pysyminen välttämättä luo varmaa markkina-asemaa alati muuttuvassa kilpailuti-

lanteessa. (Fintra 2003, 9). Kansainvälinen kauppa on Suomen kaltaiselle pienelle ja avoimelle 

markkinatalousmaalle kansantalouden ja vaurauden kannalta erittäin tärkeää. Lintuperspektiivistä 

katsottuna kotimarkkinat ovat pienet, mikä pakottaa yritykset suuntaamaan katseet myös maan 

rajojen ulkopuolelle. Suomalaisen yrityksen kohdalla tämä voi tapahtua usein jo hyvinkin varhai-

sessa vaiheessa, verrattuna esimerkiksi Keski-Euroopan maiden yrityksiin, joilla kotimarkkinat 

ovat huomattavasti Suomea laajemmat. (Melin 2011, 10). O’Cass et al. (2009, 1339) mukaan 

kansainvälisen toimintamallin valinneet yritykset ovat usein myös innovatiivisempia, proaktiivi-

sempia ja riskinottokykyisempiä tehdessään strategisia päätöksiä. Viejäyritykset luovat useammin 

myös menestyviä tuotteita sekä tutkivat uusia kanavia toimiakseen tehokkaammin.   

 

Yrityksen kasvuhalukkuus (painetekijät) tai ulkomailta tullut tarjouspyyntö (imutekijät) käynnis-

tävät usein kansainvälistymistarpeen. Kohdemarkkinoiden avoimuus ja ostovoima lisäävät luon-

nollisesti kiinnostusta. Yritysten tulee kuitenkin pystyä arvioimaan omia valmiuksiaan ja edelly-

tyksiään ulkomaanmarkkinoille suuntautumiseen. Arvioitavat tekijät voidaan jakaa yhtiön sisäi-
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siin (yrityskohtaisiin) ja ulkoisiin (markkinakohtaisiin) osiin. Yrityskohtaisia tekijöitä ovat esi-

merkiksi tuotteen soveltuvuus kansainvälisille markkinoille sekä yhtiön sisäiset osaamis-, ammat-

titaito- ja taloudelliset resurssit. Ulkoisiin tekijöihin lasketaan muun muassa suoraan toimintaan 

vaikuttavat asiakkaat ja kilpailijat sekä epäsuorasti vaikuttavat poliittiset-, taloudelliset-, juridiset-

, sosiaaliset- ja kulttuuritekijät. (Melin 2011, 16-17).  

 

Yhtiön johdon kannalta kansainvälistyminen kattaa monia eri teemoja markkinoinnista, rahoituk-

sesta ja laskentatoimesta, johtamisesta ja kansantaloudesta strategiseen johtamiseen ja juridiik-

kaan saakka. Rahoituksessa pohdittavia asioita ovat muun muassa valuuttakurssit, käyttöpääoman 

riittävyys sekä investointilaskelmat. Strategisen johtamisen tärkeimpänä tehtävänä on huomioida 

kansainvälisessä ympäristössä tehtävä päätöksenteko sekä maiden kansantalouden eroavaisuus ja 

mahdolliset maariskit. (Ahokangas & Pihkala 2002, 8). Chetty et al. (2004, 48) toteaa että yhtiön 

johdon on tärkeää ymmärtää jo olemassa olevan tiedon merkitys uusille alueille laajentuessa. Yh-

dellä markkina-alueella opittu tieto voi olla hyödyksi myös uusissa maissa. Yhtiöiden tulee pys-

tyä mukauttamaan rutiinejaan ja käytäntöjään sisäistääkseen uutta tietoa. Mikäli johtajat haluavat 

toiminnan laajenevan, tulee heidän olla joustavia ja avoimia uusille ideoille joita erilaiset markki-

nat tarjoavat.  

 

Fonfaran (2011, 8-9) mukaan kansainvälistymisprosessi on myös asiakkaiden, kilpailijoiden, toi-

mittajien ja muiden kansainvälisen ympäristön vaikuttajien kanssa käytävää vuorovaikutusta. 

Suhteiden luominen voi alkuvaiheessa olla haastavaa ja aikaa vievää, mutta ne myös luovat me-

nestymisen mahdollisuuksia.  

 

2.1 Vientitavat  

 

Kun kansainvälistyminen on osa yhtiön liiketoimintaa, eikä vain erillinen tavoite, voidaan siitä 

rakentaa tuloksekas pitkän tähtäimen kansainvälistymisstrategia ja toimintalogiikka. (Ahokangas 

& Pihkala 2002, 59) 
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Vientioperaatiot on perinteisesti jaettu kolmeen eri ryhmään: epäsuoraan, suoraan ja omaan vien-

tiin. Näiden toimintojen näkökulmasta katsottuna vienti ja kansainvälistyminen tarkoittavat ta-

poja palvella ulkomailla olevia asiakkaita. Yhtiön johdon kannalta olennaista on tarkastella eri 

operaatiomuotoja oman yrityksen osaamistason mukaan ja tehdä näin valinnat käytettävästä kan-

sainvälistymismuodosta.  (Ahokangas & Pihkala 2002, 24, 29) 

 

2.1.1 Epäsuora vienti 

 

Epäsuora vienti on vientitoiminnan ulkoistamista toisen kotimaisen yhtiön, agentin, jakelijan tai 

vienninedistäjän hoidettavaksi. Tämä ei vaadi erityistä kohdemarkkinoiden tai asiakkaiden tunte-

mista eikä aikaisempaa kokemusta kansainvälisestä liiketoiminnasta. Lisäksi kauppa käydään ko-

timaan valuutassa. Samaa kieltä puhuvan edustajan kanssa toimiminen tuo luonnollisia etuja ja 

mahdollisuuden välttää ulkomaisen toiminnan hoitamisen vaikeudet. Epäsuora vienti on myös 

hyvä keino laajentaa myyntiä kaukaisille tai vaikeille markkina-alueilla ilman merkittävää lisäpa-

nostusta. Ongelmakohtana tässä vientimuodossa on tiedon saamisen vaikeudet. Välitetty tieto on 

aina suodatettua ja se saadaan usein viiveellä. (Ahokangas & Pihkala 2002, 25, 30-31; Äijö 2008, 

190) 

 

2.1.2 Suora vienti 

 

Suora vienti vaatii jo yritykseltä itseltäänkin kansainvälisen liiketoiminnan osaamista, kuten kieli-

taitoa sekä vientiprosessien tuntemista ja määrittelyä. Suorassa viennissä tuotteita viedään mark-

kinoinnin ja jakelun hoitaville ulkomaalaisille agenteille ja maahantuojille. Ulkomaisen edustajan 

käyttäminen vie yrityksen lähemmäs kohdemarkkinoita, jolloin vientiyrityksen oma kokemus ja 

tietämys ulkomaiden markkinoista lisääntyvät. Suorassa viennissä on luonnollista, että välikätenä 

toimivan edustajan mahdollisuudet, markkinapeitto, osaaminen ja velvollisuudet vaihtelevat. Ul-

komaisten toimijoiden kanssa solmittavat sopimukset toimivat toisen maan lainsäädännön alai-

sina, jolloin sopimusten laadinnassa ja sisällön tarkistamisessa on usein hyvä käyttää osaavia la-

kimiespalveluja. Hankaluuksia voivat aiheuttaa muun muassa kieli- ja kulttuurierot. Epäsuoraan 

vientiin verrattuna suorassa viennissä loppuasiakas on jakeluketjussa lähempänä ja näin ollen 
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kustannukset voivat olla pienemmät ja tiedonsaanti varmempaa. Ulkomaisen toimijan markkina- 

ja asiakastuntemus sekä suhteet auttavat toiminnassa. (Ahokangas & Pihkala 2002, 32; Äijö 

2008, 190-191)     

 

2.1.3 Oma vienti 

 

Vientitavoista vaativin on yhtiön oma välitön vienti. Tällöin valmistaja on itse yhteydessä loppu-

asiakkaisiinsa ja myynti sekä toimitus hoidetaan itse ulkomaiselle ostajalle tai loppuasiakkaalle. 

Käytännössä viejä on tällöin itse vastuussa vienti- ja logistiikkatoimintojen ketjusta. Välitön 

vienti vaatii yhtiöltä huomattavia resursseja ja se on muita vientimuotoja kalliimpaa. Oma vienti 

soveltuukin useimmiten tilanteisiin, joissa tuotteiden hinta on korkea, myyntimäärät suuria, tuot-

teet ovat räätälöityjä tai potentiaalisia asiakassuhteita on suhteellisen vähän. Etuja taasen ovat 

muun muassa toimintojen kontrolli, mahdollinen pitkäaikainen asiakassuhde sekä suora infor-

maatiokanava asiakkaaseen. Omassa viennissä toiminnan rahoittaminen sekä kasvavat varastot 

vaativat käyttöpääomaa. Myös ulkomaalaisen asiakkaan vaatimat pitkät maksuajat sitovat pää-

omaa ja luovat tarpeita muun muassa saatavien turvaamiselle. (Ahokangas & Pihkala 2002, 33-

34; Äijö 2008, 191) 

  

2.1.4 Myyntikonttori 

 

Kun yhtiön vientitoiminta saavuttaa tietyn volyymi- ja tuotantokynnyksen, on omaan ulkomai-

seen myyntiin siirtyminen luonnollinen askel eteenpäin. Oma myyntikonttori tarkoittaa juridista 

sekä fyysistä läsnäoloa kohdemarkkinoilla ja siihen liitetään usein termi FDI, Foreign Direct In-

vestment. Tytäryhtiön perustaminen voi joissakin kohdemaissa olla myös välttämättömyys pysty-

äkseen toimimaan paikallisilla markkinoilla. Myyntikonttoria perustettaessa tulee valita kahden 

juridisen muodon, sivukonttorin ja tytäryhtiön välillä. Valintaan vaikuttavat myös kohdemaan ve-

rotus ja lait. (Ahokangas & Pihkala 2002, 42; Äijö 2008, 196-198). 

 

Sivukonttorilla ei ole minimipääomavaatimuksia ja se on helpompi sekä perustaa että purkaa. Si-

vukonttorit ovat myös osa emoyhtiötä ja niiden toiminnan ohjaus sekä –valvonta ovat emon kan-

nalta helpompia järjestää. (Äijö 2008, 200).  
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Tytäryhtiöt ovat omia juridisia yksikköjään ja niiden toiminta voi koostua hyvinkin moninaisista 

tehtävistä, kuten ostotoiminnasta ja varastoinnista, tuotekehityksestä, myynnistä, huollosta, tuot-

teiden kokoonpanosta tai tuotannosta. Ulkomainen tytäryhtiö toimii aina kohdemaan lakien alai-

suudessa, jolloin eroja kotimaisen emon toimintaan voi syntyä muun muassa verotuksessa, henki-

löstön johtamisessa sekä sopimuksellisesti. Tytäryhtiöillä voidaan kuitenkin saavuttaa paikallisen 

toiminnan edut ja imago sekä luoda suoria suhteita asiakkaisiin. (Ahokangas & Pihkala 2002, 42-

44) 

 

2.2 Ulkomaankaupan haasteet, riskit ja niiden hallinta 

 

Olavi Setälän mukaan riski on odottamattoman tappion mahdollisuus. (Pasanen toim. 2005, 185). 

Ulkomaankauppaa tehdessä yritys voi kohdata hyvinkin erilaisia riskejä kotimaan markkinoihin 

verrattuna, eivätkä ne aina ole myyjän kontrolloitavissa. Vientikauppa voi olla alkuvaiheessa hei-

kommin kannattavaa ja nostaa esille myös uuden bisneskulttuurin kohtaamisen vaikeuksia. Tä-

män lisäksi myös maksun saaminen ulkomaiselta asiakkaalta voi olla haastavaa. (Atradius 2017).  

 

Al Khattab et al (2007) mukaan yritysten kohtaamat kansainväliset riskit voidaan jakaa neljään 

eri kategoriaan; taloudellisiin, kulttuurisiin, juridisiin sekä poliittisiin riskeihin. Kulttuuri voi vai-

kuttaa liiketoimintamahdollisuuksiin ja – käytäntöihin, josta syystä yhtiöiden tulisi ymmärtää 

kohdemaan kulttuuri ennen kuin astuvat uusille markkina-alueille. Yleinen virhe on lähestyä 

uutta kulttuuria olettaen sen olevan kuin omansa. (Griffin & Pustay 2015, 111, 137). Arslan et al. 

(2009) mukaan näiden kotimarkkinoille vieraiden riskien vuoksi kansainvälistä toimintaa harjoit-

tavilla yrityksillä on suurempi riski luottotappioihin. Tästä syystä ulkomaankaupassa toimivien 

yritysten tavoitteena on rajata riskit yrityksen riskinkantokyvyn mukaiselle tasolle. Maksuehtoi-

hin ja rahoituksiin liittyviä riskejä ovat muun muassa sopimusriskit, valuuttariskit, rahoitus- ja 

korkoriskit, ostajasta johtuvat kaupalliset riskit kuten maksuviiveet ja luottotappiot, ostajan maa-

han kohdistuvat maariskit sekä vahinkoriskit. (Pasanen toim. 2005, 185).    

 

Erilaisten riskien selvitystä ja arviota niiden todennäköisyydestä tulee tehdä ulkomaankaupan to-

teutukseen liittyvän tapahtumaketjun jokaisessa eri vaiheessa. Näihin vaiheisiin lukeutuvat muun 
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muassa suunnittelu, hinnoittelu, tarjous, sopimus, toimitus, maksu ja takuuaika. Riskien välttä-

mistä, vähentämistä, hajauttamista, siirtämistä ja omassa hallinnassa pitämistä kutsutaan riskien-

hallintakeinoiksi. Tehokkain keino on luonnollisesti riskien välttäminen, joskin se ei aina ole lii-

ketoiminnan kannalta kovinkaan tuloksellista. Riskien vähentäminen taas voi rajoittaa yrityksen 

toimintaa tai suunnata sen riskittömimpiin kohteisiin. Hajauttamisessa yksittäisen riskin aiheutta-

maa tappiota vähennetään kohdistamalla toimenpiteitä useampiin markkina-alueisiin, asiakkai-

siin, toimialoihin tai tuotteisiin ja palveluihin yksittäisten tekijöiden sijasta. Riskin siirtäminen 

toiselle osapuolelle on myös toimiva riskinhallintakeino. (Pasanen toim. 2005, 185)  

 

Yhtiön viennin harjoittamisen kannalta sopimustekniikan hallitseminen on toiminnassa avainase-

massa. Mikäli kauppasopimukseen saadaan neuvoteltua myyjän kannalta edulliset maksuehdot, 

valuutta, maksutavat ja toimituslausekkeet ovat yhtiöllä mahdollisuus neuvotella rahoittajien 

kanssa erilaisista riskien siirroista kuten remburssista, maksuajankohdasta, pankkitakauksista, 

luottovakuutuksesta, maksutavasta sekä valuutta- ja korkosopimuksista. Yhtiöiden tärkeänä tehtä-

vänä on pitää riskit oikeassa suhteessa heidän omaan riskinottokykyyn ja – haluun verrattuna. 

(Pasanen toim. 2005, 185-186) 

 

Alakappaleissa on nostettu tarkempaan tarkasteluun valmistusaikainen riski, sopimusriski, maa-

riski sekä ostajasta johtuva kaupallinen riski. 

 

2.2.1 Valmistusaikainen riski 

 

Valmistusaikainen riski on sitä suurempi mitä räätälöidympi valmistettava tuote on. Valmistusai-

kainen riski syntyy silloin, kun myyjä on aloittanut tavaran valmistuksen, mutta tuotetta ei saada-

kaan myytyä tai kauppasopimus peruuntuu.  

 

Yhtiö voi suojautua valmistusaikaiselta riskiltä muun muassa määrittelemällä sopimuksen mak-

suehdoissa ennakkomaksun, käyttämällä maksutapana peruuttamatonta remburssia tai ottamalla 

luottoriskitakuun taikka luottovakuutuksen. (Helppi & Paloheimo 2005, 34-35) 
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2.2.2 Sopimusriski 

 

Kauppasopimuksessa sovitaan kaupasta sekä sen ehdoista ja tärkeitä mainittavia asioita ovat 

muun muassa ostajan ja myyjän tiedot, kaupan kohteen yksilöinti, kauppahinnan suuruus ja va-

luutta, tavaran toimitusehdot, kauppahinnan maksuehdot ja vakuudet, ostajan ja myyjän oikeudet 

ja velvollisuudet, sovellettava laki sekä oikeuspaikka. Kaupan osapuolten maissa voi olla eroavai-

suuksia kauppatavoissa ja tottumuksissa, jolloin kirjallisesti ja yksityiskohtaisesti tehty kauppaso-

pimus on erittäin tärkeä. Lisäksi kirjallisesti sovitut sovellettavan lain sekä oikeuspaikan ehdot 

määrittelevät mahdollisessa riitatilanteessa sen, millaisessa menettelyssä ja paikassa kanne noste-

taan ja käsitellään. (Helppi & Paloheimo 2005, 36-41) 

 

Kauppasopimuksen maksuehtoja ja rahoitusta neuvoteltaessa tulisi saada vastaukset siihen, miten 

ja milloin kauppahinta maksetaan, mitä tapahtuu, mikäli kauppahinnan maksu viivästyy sekä mitä 

tapahtuu, mikäli myyjän toimitus viivästyy tai toteutuu erilaisena kuin aiemmin on sovittu. 

(Helppi & Paloheimo 2005. 37-39). 

 

Kauppasopimuksen huolellisella ja tarkalla laadinnalla vähennetään kaupan riskejä ja varmiste-

taan oikeanlainen suoritus kaupan molemmille osapuolille.    

 

2.2.3 Poliittiset riskit 

 

 

Al Khattab et al. (2007) mukaan poliittiset riskit voidaan jakaa kahteen eri osaan, juridisiin sekä 

yhteiskunnallisiin riskeihin. Griffin et al (2015) taas jakaa riskit kolmeen osaan; omistukseen liit-

tyviin, operatiivisiin sekä siirrosriskeihin.  

 

Yleiset poliittiset eli maariskit ovat kansainvälisen kaupan yhteydessä vieraan valtion toimenpi-

teistä aiheutuvia riskejä. Näitä ovat muun muassa sota, kapina ja vallankumous, luonnonkatastro-

fit, ostajan maan lainsäädäntöön tai viranomaisiin liittyvät toimet (esimerkiksi luvanvaraisuudet, 

valuutan siirtoihin liittyvät toimet sekä kansallistaminen) sekä myyjän maata sitovat kansainvälis-

ten yhteisöjen kaupankäyntiin liittyvät päätökset (esim. vientikielto, pakkotoimet). Maariskien 
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suuruuteen vaikuttavat kohdemaan taloudellinen tila, poliittinen vakaus, luottokelpoisuus sekä 

lainojen takaisinmaksukyky. (Pasanen toim. 2005, 188; Helppi & Paloheimo 2005, 42).  

 

Omistukseen liittyvät poliittiset riskit koostuvat yrityksen omaisuuden takavarikoinnin tai pakko-

lunastuksen uhasta. Operatiivisia poliittiset riskit nousevat, mikäli yhtiön toiminta tai sen työnte-

kijöiden turvallisuus ovat uhattuina muuttuvien lakien, ympäristöstandardien, terrorismin tai ka-

pinan vuoksi. Siirrosriskit taasen kohdistuvat kaupantekoon. Siirrosriskit voivat konkretisoitua, 

mikäli valtio rajoittaa yhtiön varojen siirtoa maan rajojen ulkopuolelle. (Griffin R. & Pustay M. 

2015, 98).  

 

Viennin suuntautuessa maihin joissa maariski voi toteutua, on maksutapana hyvä käyttää esimer-

kiksi vahvistettua remburssia tai turvata saatavat esimerkiksi vientitakuilla tai luottovakuutuk-

sella. (Helppi & Paloheimo 2005, 44; Pasanen toim. 2005, 189).  

 

2.2.4 Kaupalliset riskit 

 

Kaupallisia riskejä kuvataan myös ostajariskeinä sekä luottoriskeinä. Kaupalliset riskit ovat sopi-

muksen allekirjoituksen jälkeistä riskiä ja tarkoittavat mahdollisia tappioita. Syitä tähän voivat 

olla ostajan maksukyvyttömyys tai -haluttomuus sekä ostajan haluttomuus toimia sopimuksen 

mukaisesti. Myös kauppasopimuksen tulkintaerot voivat johtaa kaupallisiin riskeihin. Viejäyri-

tyksen olisi ehdottoman tärkeää arvioida mahdollinen asiakas muun muassa ostajan tilinpäätök-

sen ja luottotietojen avulla. Kaupallisten riskien hallinnan mittareina käytetään myyntisaamisten 

kiertoaikaa, erääntyneiden saatavien osuutta koko saatavakannasta sekä luottotappioiden määrää. 

(Ijäs 2002, 25) 

 

Kaupallisilta riskeiltä suojautuessa maksutavan valinnalla on suuri merkitys. Maksutavoista esi-

merkiksi ennakkomaksu, remburssi ja pankkitakaus vähentävät kaupallisia riskejä. Myös Finnve-

ran luottoriskitakuu, luottoriskivakuutus ja saatavan myyminen pankille ovat vaihtoehtoja ris-

keiltä suojautumiseen. (Nordea 2017, Helppi & Paloheimo 2005) 
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Kuva 8. Riskit kaupan eri vaiheissa. (Helppi & Paloheimo 2005, 34) 

 

 

2.3 Yrityksen luottopolitiikka ja riskienhallinta 

 

Yrityksen luottopolitiikka määrittää ne periaatteet ja toimintatavat joiden mukaisesti yhtiö käy 

luottokauppaa. (Lindström 2011, 5). Monesti luotonanto hoidetaan yhtiön talousosastolla, myyn-

tiorganisaation huolehtiessa asiakassuhteista irrallaan yrityksen riskienhallinnasta. Kuitenkin on 

tärkeää, että yhtiöt seuraavat toimintaa kokonaisvaltaisesti ja luottoriskien hallinnan toteutuksesta 

ollaan kiinnostuneita. (Ijäs 2002, 23). Talposen (2002, 21) mukaan luottopolitiikalla tarkoitetaan 

organisaation tapaa tehdä luottopäätöksiä. Se on yrityksessä laadittu sisäinen sopimus siitä, mitä 

luotonvalvonnalla tavoitellaan, miten luottoriskejä hallitaan ja mikä rooli yhtiön eri osastoilla on 

niiden hallinnassa. Kontrolloituun luottokauppaan päästään vain silloin kun johto, myynti ja luo-

tonhallinta ovat sopineet yhteiset tavoitteet ja toimintatavat. Myynnin on erityisen tärkeää olla 

tietoisia siitä, miten asiakassuhteen eri vaiheissa on riskien kannalta tarpeen toimia ja mikä hei-

dän osuutensa on. (Ijäs 2002, 25). 
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Helppi ja Paloheimo (2005, 28-30) tuovat esille luottopolitiikan sisältämän riskipolitiikan tärkey-

den varsinkin ulkomaankauppaa harjoittavissa yhtiöissä. Tällöin riskit havainnoitaisiin ja analy-

soitaisiin kaikissa sen toiminnoissa aina suunnittelusta toimitukseen saakka. Riskipolitiikan on 

hyvä sisältää selkeät raamit mm. siitä millaisia riskejä yritys on valmis ottamaan, mitkä riskit 

suojataan, kuka vastaa ja päättää riskinotosta sekä ketkä hoitavat riskien analysoinnin ja suojaa-

misen. Käytännön tasolla nämä asiat voivat olla maa- ja asiakaslimiittejä sekä suosituksia käytet-

tävistä maksutavoista ja sopimuslausekkeista. Politiikka voi olla joko yleispätevä tai yksityiskoh-

taisesti kullekin riskilajille laadittu. (Helppi & Paloheimo 2005, 29). Riskipolitiikka myös yksin-

kertaistaa yhtiön kaupankäyntiä. Selkeät toiminnan raamit antava politiikka määrittelee voiko 

mahdollisen ostajan kanssa tehdä kauppaa ja millä edellytyksillä kauppaan voidaan ryhtyä.  

 

Riskienhallinta on käsitteenä laaja, mutta se koostuu neljästä eri osa-alueesta. Riskien tunnistami-

nen ja analysointi pitää sisällään riskien tunnistamisen, riskien suuruuden ja todennäköisyyden 

arvioinnin, arvion riskin merkittävyydestä yritystoiminnalle sekä päätöksen hyväksyttävästä riski-

tasosta. Toimenpide-osa-alue sisältää konkreettisia toimia riskeiltä suojautumiseksi. Esimerkiksi 

toimia, joilla pienennetään riskin todennäköisyyttä tai estetään sen syntyminen, toimia joilla pie-

nennetään jo toteutunutta haittaa tai poistetaan toteutumisen mahdollisuus, toimia joilla tilanne 

korjataan ja palautetaan ennalleen sekä kompensoivia toimia, joilla pienennetään tappioiden suu-

ruutta. Riskien hallinnan organisointi tarkoittaa riskipolitiikan määrittelyä ja tekoa sekä organi-

saation sisäistä tehtävänjakoa. Neljäs osa-alue koostuu riskien seurannasta, valvonnasta sekä nii-

hin reagoinnista. (Helppi & Paloheimo 2005, 27-28) 

 

Ulkomaankauppaa harjoittavan yhtiön riskienhallinta alkaa aina ostajan analysoinnista. Ensiar-

voisen tärkeää on varmistaa vastapuolen maksukyky. Kun myyjä itse ymmärtää mahdollisten ris-

kien olemassaolon, on itse riskit ja niiden suojausvaihtoehdot helppo ottaa esille jo kauppaa teh-

dessä ja sopimuksia laatiessa. Kauppasopimuksessa laadituilla sopimuslausekkeilla, maksueh-

doilla ja -tavoilla sekä vakuusvaatimuksilla voidaan vaikuttaa riskien syntyyn, kantamiseen ja ja-

kamiseen. Osa riskeistä on myös myytävissä. (Helppi & Paloheimo 2005, 30) 
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Tärkeintä yhtiön luottopolitiikassa sekä sen sisältämässä riskipolitiikassa on se, että se on koko 

organisaation sisäistämä ja käyttämä. Luottopolitiikka on tehty ohjeistamaan kaikkia asiakkaiden 

kanssa tekemisissä olevia, eikä se ole pelkästään talous- tai luottohallinnon sisäinen ohje. (Ijäs, 

2002, 44). 

 

  

Kuva 9. Riskienhallinan prosessi. (Helppi & Paloheimo 2005, 30) 
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Kuvassa on esitelty riskienhallinnan prosessi luotonhallinnan näkökulmasta, alkaen riskipolitii-

kan laatimisesta ja päättyen saatavan perintään. Yrityksen riskipolitiikan tulisi olla kaiken toimin-

nan lähtökohtana ja mukana luotonhallintaprosessin eri vaiheissa.  (Helppi & Paloheimo 2005, 

29-31; Lindström 2014, 4)  

 

2.3.1 Maksuehtojen sisältö ja yleisimmät maksutavat  

 

Kansainvälistyminen luo yrityksille merkittäviä vaatimuksia maksuliikenteen hoitamiselle. Se si-

too runsaasti pääomia ja maksuliikenteen hyvällä tai huonolla hoitamisella voi olla tähänkin suu-

ria vaikutuksia. Saatavien kotiutumista voidaan nopeuttaa merkittävästi oikeanlaisilla maksutapa-

valinnoilla. (Melin 2003, 33)   

 

Maksuehdoissa yksilöidään kauppahinnan suorittamiseen liittyvät keskeiset tekijät ja sopivien 

maksuehtojen ja maksutapojen valintaan vaikuttavat monet eri tekijät. Maksuehtoja ja maksuta-

poja sovittaessa on hyvä muistaa termien erot. Maksuehdoilla (Terms of Payment) kuvataan laa-

jaa kokonaisuutta ja niihin kuuluvat muun muassa erilaiset kauppatavat, välimatkat, valuuttamää-

räykset ja mahdollinen alkavan kauppasuhteen luoma epävarmuus asettavat maksuehtojen valin-

nalle erityisiä vaatimuksia. Maksuehdoissa voidaan käsitellä esimerkiksi maksuaika ja maksu-

tapa, pankkikulujen maksaja, toimituslausekkeet sekä viivästysseuraamukset. Varsinkin pitkissä 

projektivienneissä, suurissa toimituksissa sekä kustomoitujen tuotteiden kohdalla tulisi maksueh-

toihin kiinnittää erityistä huomiota. Ostajan luottokelpoisuuden arviointi on yksi tärkeimmistä pe-

ruskartoituksista. Maksuehdoissa myyjä ja ostaja voivat sopia maksun suoritettavaksi joko ennen 

toimitusta, samanaikaisesti toimituksen kanssa taikka toimituksen jälkeen. Tapahtuvan mak-

suajankohdan mukaan puhutaan joko ennakkokaupasta, käteiskaupasta tai luottokaupasta. Mak-

sutapa (Method of Payment) taas on yksi maksuehtojen osakokonaisuus (Melin 2011, 119; Pasa-

nen & toim. 2005, 193-196).  

 

Ulkomaankauppaa käyvän yrityksen tulisi valita kauppaan sopiva maksutapa jo kauppasopimus-

neuvottelun yhteydessä, sillä maksutapa voi olla myös ratkaisevana tekijänä kaupan syntymistä 

ajatellen. Oikeanlaisen maksutavan valinnalla on myös tärkeä merkitys mahdollisten riskien mi-

nimoimiseen ja maksun oikea-aikaiseen saamiseen. (Helppi & Paloheimo 2005, 105)  
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Maksutapaa valitessa tulisi pohtia mm. maksutavan nopeutta ja varmuutta, ostajan tunnettuutta ja 

luotettavuutta, toimialan perinteitä, kaupan kohdetta ja mahdollisia riskejä sekä poliittisesta että 

kaupallisesta näkökulmasta. (Melin 2001, 120).  

 

Ennakkomaksu käy maksutavaksi silloin kun ostaja ja myyjä sopivat maksun suoritettavaksi en-

nen tavaran toimittamista. Tässä tilanteessa ostaja voi turvata omaa etuaan vaatimalla myyjän 

pankilta takauksen ennakkomaksun takaisinmaksusta, mikäli tavaraa ei toimiteta sovitusti. (Melin 

2001, 121)  

 

Kun maksu suoritetaan samanaikaisesti tavaran toimittamisen yhteydessä, voi maksutapoina 

käyttää suoraa maksua, perittävää tai avistaremburssia. Suoran maksun käyttö edellyttää myyjän 

luottoa ostajaan, sillä tavaraan oikeuttavat asiakirjat toimitetaan suoraan ostajalle. (Melin 2001, 

121) 

 

Mikäli maksu suoritetaan vasta tavaran toimittamisen jälkeen, ovat maksuvaihtoehdot suora 

maksu, perittävä D/A (Documents Against Acceptance) tai aikaremburssi. Tällaisessa tilanteessa 

ostaja saa tavaraan oikeuttavat dokumentit omalta pankiltaan, kun myyjän pankki tai ostaja itse 

on hyväksynyt myyjän asettaman vekselin. (Melin 2001, 121) 

 

2.3.2 Ennakkomaksu 

 

Ennakkomaksuja ovat esimerkiksi suora tilisiirto, shekki sekä maksumääräys (avoin tililuotto).  

 

Shekit voivat olla joko valuutta- tai euromääräisiä ja sen hankkiminen on ostajalle edullista mutta 

lunastaminen voi osoittautua kalliiksi ja hankalaksi. Viime vuosina shekkien käyttö maksutapana 

on vähentynyt. Shekkimenettelyssä itse shekki postitetaan myyjälle, joten se luonnollisesti viipyy 

matkalla maksumääräystä kauemmin. Riskinä on myös postin katoaminen ja vääriin käsiin joutu-

minen. (Melin 2001, 121-122) 
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Kuva 10.  Valuuttashekkimaksun kulku. (Ulkomaankaupan menettelyt vienti ja tuonti. 2011, 

122)   

 

Maksumääräys (kutsutaan myös avoimeksi tililuotoksi) on usein käytössä oleva maksutapa silloin 

kun myyjän ja ostajan välinen liikesuhde on vakiintunutta ja luottamuksellista. Maksumääräykset 

ovat verrattavissa kotimaisiin pankkisiirtoihin ja niissä käytetäänkin yleensä SWIFT- verkostoa. 

Avoimeen maksuun ei voi liittää ehtoja ja ostajan maksaessa kauppahinnan avoimena maksuna, 

toimii pankki ainoastaan maksun välittäjänä. (Melin 2001, 124) 
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Kuva 11. Maksumääräyksen kulku (Ulkomaankaupan menettelyt vienti ja tuonti. 2011, 124)   

 

 

Yrityshaastattelujen perusteella erilaiset maksupostit ovat hyvinkin yleisiä maksukäytäntöjä var-

sinkin projektitoimitusten yhteydessä. Tyypillinen esimerkki maksujen jakautumisesta oli niin 

että ostajalta laskutetaan 20-30 % ennakkomaksu sopimuksen allekirjoituksen yhteydessä, 50-60 

% toimitettaessa tuotetta ja 10-20 % loppumaksu laitteen käyttöönoton jälkeen. Näissä tilanteissa 

ostajat vaativat myyjältä usein toimitusvakuuksia suoritustensa vakuudeksi.   

 

Lisäksi ennakkomaksuvaatimukset olivat käytössä useilla toimialoilla uusien ja vieraiden asiak-

kaiden kanssa toimittaessa sekä tiettyihin, maariskeiltään epävarmoihin maihin viedessä, mikäli 

näihin ei ollut mahdollista saada luottovakuutusta tai remburssia. Puuteollisuuden toimialalla ole-

van yhtiön toimitusjohtajan mukaan ennakkomaksuvaateet tiettyihin maihin viedessä eivät ole 

muodostuneet ongelmaksi, sillä maissa toimivat yritykset tietävät itsekin, kuinka maksut tulee 

hoitaa.  
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Kuva 12. Esimerkkejä kauppahinnan maksuehdoista ja niiden käyttötilanteista. (Helppi & Palo-

heimo 2005, 40) 
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2.3.3 Remburssi  

 

Remburssi on maksutapa, jossa pankki sitoutuu ostajan toimeksiannosta maksamaan kauppahin-

nan myyjälle, kun tämä esittää remburssiehtojen mukaiset asiakirjat remburssin voimassaoloai-

kana. Remburssi on toimiva maksutapa kaupoissa joihin liittyy riskejä, esimerkiksi uuden kaup-

pakumppanin kanssa toimiessa, poliittisen tai kaupallisen riskin maissa sekä satunnaisissa isoissa 

kertakaupoissa. Lisäksi remburssia käytetään paljon silloin kun vienti suuntautuu Aasiaan, Lähi-

Itään tai Afrikkaan. (Danske Bank, 2016) 

 

Remburssista voidaan puhua myös nimityksillä Documentary Credit (D/C) tai Letter of Credit 

(L/C). Ostajan pankki perii maksun ostajalta ja kantaa mahdollisen luottoriskin, mikäli ostaja ei 

maksa kauppasummaa. Remburssia pidetään turvallisena maksutapana, sillä se turvaa sekä myy-

jän että ostajan. Remburssimenettelyjä on monia ja niitä on kehitetty kansainvälisen kaupan eri 

tilanteisiin. Remburssia pidetään myös monimutkaisena, aikaa vievänä ja kalliina maksutapana. 

(Helppi & Paloheimo 2005, 115-120) 

 

Remburssin perusmuotoja ovat peruuttamaton ja peruutettavissa oleva sekä vahvistamaton ja 

vahvistettu remburssi. Peruuttamaton remburssi on ulkomaankaupoissa yleisin remburssimuoto. 

Tällöin sen ehtoja voidaan muuttaa vain ostajan ja myyjän suostumuksella. Vahvistetun ja vah-

vistamattoman remburssin eroina on se, kumpi pankeista on vastuussa maksusta. Vahvistetussa 

remburssissa molemmat pankit ovat vastuussa, kun taas vahvistamattomassa ostajan pankki on 

vastuussa maksusta, mikäli ostaja jättää kauppahinnan maksamatta. Remburssimuotoja voidaan 

myös yksilöidä. Esimerkiksi aikaremburssissa ostajalle myönnetään maksuaikaa ja käteisrem-

burssissa myyjä saa maksun heti tarvittavat asiakirjat toimitettuaan. (Kananen 2009, 74-79). 
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Kuva 13. Remburssin kulku. (Ulkomaankaupan menettelyt vienti ja tuonti. 2011, 133)   

 

Yrityshaastatteluissa remburssi nousi maksutapana esille varsinkin Kiinaan ja Afrikan maihin 

suuntautuvien kauppojen yhteydessä. Remburssia käyttävät yhtiöt mainitsivat negatiivisina asi-

oina remburssin suuritöisyyden sekä korkean hinnan. Kuitenkin sen tuoma maksunsaannin var-

muus painoi vaakakupissa enemmän.  

  

2.3.4 Perittävä/CAD  

 

Perittävä / Cash Against Documents, etenee maksutapana niin että, myyjän pankki toimittaa myy-

jän pyynnöstä kaupalliset asiakirjat ostajan pankille ja pyytää tätä perimään kauppahinnan osta-

jalta. Asiakirjat luovutetaan ostajalle maksua tai vekselin hyväksymistä vastaan. Perittävä on so-

piva maksutapa silloin, kun myyjä haluaa määrätä tavarasta siihen saakka, kunnes ostaja on hoita-

nut kauppahinnan maksun. Tällaisessa toiminnassa viejä varmistaa, että myyntikappale toimite-

taan luotettavan rahdinkuljettajan edustajan terminaaliin tai varastoon. Ostajalle tavara luovute-

taan vasta kun perittävän ehdot ovat täyttyneet eli maksu on tapahtunut ja vekseli on hyväksytty. 

(Melin 2011, 125-126) 
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Perittävässä on valittavissa kaksi eri vaihtoa. D/P (Documents Against Payment), maksu asiakir-

joja vastaan. Tällöin pankki ilmoittaa ostajalle perittäviksi saapuneista asiakirjoista ja ostajan on 

suoritettava käteismaksu. Käytännössä maksu suoritetaan, kun tavara on saapunut maahan. D/A 

(Documents Against Acceptance), asiakirjat hyväksymistä vastaan- vaihtoehdossa myyjä on anta-

nut ostajalle maksuaikaa. Ostajan on hyväksyttävä myyjän asettama vekseli, jotta voi lunastaa pe-

rittävän asiakirjat pankista. (Melin 2011, 125-126) 

 

 

 

Kuva 14. Perittävän vaiheet. (Ulkomaankaupan menettelyt vienti ja tuonti. 2011, 127) 

 

 2.3.5 Maksutavan valinta 

 

Ulkomaankaupan maksutavan valinta ei ole yksinkertaista ja sen eri vaihtoehtoja tulisi harkita 

huolella. Jokainen maksutapa siirtää riskiä enemmän tai vähemmän joko myyjälle tai ostajalle. 

Maksutavan valintaa tulisi lähteä punnitsemaan aina ostajan luottokelpoisuuden ja muihin kaup-

paan liittyvien riskien arvioinnilla. (Kananen 2009, 89-93).  
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Tärkein asia maksutavan valinnassa on kuitenkin maksunsaannin varmistaminen, mikä korostuu 

varsinkin projekti- ja tilaustöiden viennissä sekä summiltaan suurissa kaupoissa. Maksun saannin 

varmuuden kannalta vertailtuina ennakkomaksu on myyjän kannalta turvallisin, mutta usein os-

taja vaatii ennakkomaksuille vakuudeksi pankkitakauksen. Osittaista ennakkoa, eli maksuposteja, 

käytetään usein sekä projekti- ja urakkavienneissä että investointi- ja pääomatavaroiden vien-

neissä. Shekki, ulkomaanmaksu ja maksumääräys ovat myyjän kannalta heikkoja maksutapoja, 

sillä ne eivät sisällä varmuutta siitä, että ostaja toimisi maksuehdon mukaisesti. Perittävä on 

varma maksutapa silloin kun ostaja lunastaa tavarat sovitusti. Mikäli ostaja jostain syystä jättää 

tavarat vastaanottamatta tai tavaraan oikeuttavat asiakirjat lunastamatta, myös myyjällä on luotto-

tappion riski. Remburssi on maksutavoista varmin, sillä kauppahinnan maksun sitoumuksen on 

antanut pankki eikä ostaja itse. Hinnaltaan se määritellään kuitenkin kalliiksi. (Pasanen & toim. 

2005, 196-198). 

 

 

Kuva 15. Myyjälle syntyviä riskejä eri maksutapoja käytettäessä. (Helppi & Paloheimo 2005, 

107) 
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2.4 Luottokauppa ja saatavien rahoitus 

 

Ijäksen (2002, 11) mukaan ”luottokaupassa asiakas saa kaupanteon yhteydessä tuotteen, mutta 

myyjälle jää epävarma saatava eli laskusaatava”. Tällöin myyjän pääomaa on edelleen sitoutunut 

ostettuun tavaraan. Luottokauppaan siirrytään pääasiassa kasvun ja kauppojen mahdollista-

miseksi. (Ijäs, 2002, 11).  

 

2.4.1 Factoring 

 

”Factoring”- termillä on useampi eri merkitys. Non-recourse factoring (laskusaatavan kauppa) 

kuvaa myyntisaatavien ostoa, kun taas recourse factoring (laskusaatavan panttaus) tarkoittaa nii-

den rahoittamista. (Finance Link 2018).  

 

Suomessa factoringrahoituksella tarkoitetaan yleisesti pankin tai rahoitusyhtiön yritykselle myön-

tämää luottoa sen myyntisaamisia vastaan. Tällä tavoin voidaan lisätä yrityksen käyttöpääomaa 

vapauttamalla myyntisaataviin sitoutuneita varoja. Rahoitusyhtiö maksaa esimerkiksi 80 % saata-

vasta heti ja myyjä saa loput 20 % rahoituskuluilla vähennettynä ostajan maksettua laskun. Facto-

ringissa yhtiö maksaa saamisensa pankin tilille ja maksujen kertyminen vastaavasti pienentää yh-

tiön factoringluottoa. Tässä rahoitusmuodossa yhtiö kantaa itse luottotappioriskin, sillä saamisten 

omistus ei siirry pankille. Pankkiryhmistä riippuen luottotappioriskin kattamiseen käytetään usein 

myös luottovakuutusta. (Leppiniemi 2005, 149; Helppi & Paloheimo, 2005. 160). Factoringin 

etuja ovat muun muassa se, että myyjän tase ja likviditeetti eivät rasitu, saatavien seuranta tehos-

tuu ja maksuaikojen myöntäminen mahdollistuu. Haitoiksi voidaan laskea reklamaatiotilanteiden 

hallinta sekä kustannusten nousu silloin, mikäli asiakkaina on tilastollisesti riskisiä maksajia. (Pa-

sanen & toim. 2005, 59).  

 

Soufanin (2002, 21) mukaan factoring voidaan käsittää tapana myydä myyntisaatavat rahoittajille 

kuluilla vähennettyinä. Tällöin rahoitusyhtiö kantaa myös riskin ostajan maksukyvystä ja mah-

dollisesta luottotappiosta. (Klapper 2006, 3113).  
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2.4.2 Vekseli 

  

Vekseli on luottoasiakirja, jossa vekselin maksaja lupaa maksaa kauppahinnan vekselin asetta-

jalle tai vekselin saajalle. Ulkomaankaupan rahoituksessa vekseliä käytetään usein perittävän yh-

teydessä myyjän antaessa ostajalle maksuaikaa. Vekseli on siirtokelpoinen velkainstrumentti, eli 

se soveltuu myös tapauksiin joissa myyjä haluaa myydä saatavansa rahoittajille. Vekselilainsää-

däntö tekee siitä ehdottoman sitovan. (Helppi & Paloheimo, 2005, 140-141).  

 

2.4.3 Laskusaatavien rahoitus 

 

Factoringin lisäksi yksi kasvava keino tasapainottaa rahavirtoja on laskujen myynti. Eri rahoitta-

jat puhuvat tästä hieman eri termein. Tämä tarkoittaa sitä, että rahoitusyhtiö ostaa saamiset koko-

naan pois yrityksen taseesta ja yhtiö saa niihin sitoutuneet varat heti käyttöönsä. Rahoittajasta 

riippuen myös saatavien luottotappioriski voi siirtyä rahoitusyhtiölle. Laskusaatavien rahoituk-

sessa ostajan on yleensä oltava vakavarainen länsimaalainen yhtiö. (Finance Link 2018, Helppi & 

Paloheimo, 2005, 160).  

 

SVEA Ekonomin maajohtaja Pasi Väreen mukaan SVEAn yritysrahoituksessa on viime vuosina 

näkynyt vahvasti maksuaikojen pidentymiset. SVEAn rahoituksesta jopa 70-80 % on laskusaata-

varahoitusta ja n. 20-30 % factoringia.  
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3 LUOTTOVAKUUTUS 

 

Luottovakuutuksen tarkoituksena on suojata yritystä mahdollisilta asiakkaiden maksuvalmiuteen 

liittyviltä riskeiltä, eli käytännössä luottovakuutus on myyjän ottama vakuutus omille myyntisaa-

tavilleen. Luottovakuutus voidaan yleisesti ottaen jakaa kahteen osaan, luottovakuutukseen sekä 

vientitakuisiin. (Talponen 2002, 65-66). Jonesin (2010) mukaan luottovakuutus kattaa yleensä 

koko yrityksen saatavakannan, eikä sitä tehdä niin sanottuna pistevakuuttamisena. Yleisin syy 

luottovakuutuksen ottamiseen on luottoriskeiltä suojautuminen, sillä se turvaa yhtiön maksuval-

miutta, tulosta ja kassavirtaa. Tällöin yhtiö voi keskittyä myynnin kasvattamiseen. (Talponen 

2002, 65-66).  

 

Luottovakuutus parantaa yrityksen taloudellista tilaa sekä tulosta, sillä se tarjoaa kattavan turvan 

asiakkaiden maksukyvyttömyyden varalta lyhentämällä saatavien kiertoaikaa, helpottaa liiketoi-

minnan suunnittelua minimoimalla riskejä, vähentää mahdollisia tilauspetoksia ja parantaa myyn-

nin kannattavuutta. (Euler Hermes 2017). Pankit ja muut rahoituslaitokset näkevät luottovakuute-

tut saatavat asiakkaan etuna, ja näin ollen rahoituksen saaminen niitä vastaan on helpompaa kuin 

silloin, mikäli saatavia ei olisi vakuutettu. Luottovakuutus voi myös parantaa yritysten neuvotte-

luasemaa pankkien kanssa. (Jones 2010, 6). 

 

Luottovakuutus kattaa pääsääntöisesti ostajan maksukyvyttömyyden, laskun maksamatta jättämi-

sen silloin kun saatava on kiistaton sekä poliittisen riskin. Luottovakuutus ei kata yksityishenki-

löiltä, julkisilta ostajilta tai myyjän kanssa samaan konserniin kuuluvilta yhtiöiltä saatuja luotto-

tappioita. Vakuutusturvan ulkopuolelle jäävät myöskin viivästyskorot, sopimussakot, valuutta-

kurssitappiot sekä mahdolliset hallituksen toimenpiteistä (esimerkiksi kansallistaminen ja takava-

rikko) aiheutuneet vahingot. (Talponen 2002, 85). 

 

Ulkomaalaisten asiakkaiden tarvittavien ja luotettavien tietojen saanti sekä luottokelpoisuuden 

arviointi voi olla joissakin maissa haastavaa tai jopa mahdotonta. Luottovakuutusyhtiöillä on ole-

massa suhteet ulkomaisiin toimijoihin, joilta yhtiöt saavat asiakkaista riittävät tiedot käyttöönsä. 
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Näin ollen yhtiöiden on usein helppo käyttää luottovakuutusta osana riskipolitiikkaansa asiakkai-

den arvioinnissa. On myös mahdollista, että luottovakuutusyhtiöt arvioivat asiakkaan liian ris-

kialttiiksi, eivätkä näin ollen voi myöntää vakuutusta.  (Talponen 2002, 66-67) 

 

 

 

 

 Limiittipäätös & 

 korvaus         Tilaus 

   Vakuutusmaksu  Tavaran 

       toimitus 

 

 

        Ennaltaehkäisy & 

                                                         valvonta 

 

Kuva 16. Luottovakuutuksen kulku. 

 

Kun yhtiö päättää ottaa luottovakuutuksen, arvioi vakuutusyhtiö jokaisen ostajan luottokelpoisuu-

den ja tekee näiden tietojen perusteella vakuutuspäätöksen. Vakuutusyhtiö seuraa koko vakuutuk-

sen voimassaolon ajan ostajan luottokelpoisuutta ja tiedottaa myyjää mahdollisista muutoksista. 

Mikäli maksun kanssa tulee ongelmia, eikä ostaja hoida sitä ajoissa, voi vakuutusyhtiö hoitaa 

myös saatavan perinnän yrityksen puolesta. Mikäli saatavaa eri perintätoimista huolimatta hoi-

deta, maksaa vakuutusyhtiö vakuutuksenottajalle korvauksen. Korvaus voi sopimuksista riippuen 

olla jopa 90 % vakuutetun myyntisaatavan määrästä. (Euler Hermes, Mikä on luottovakuutus? 

2017).  

 

Luottovakuutustoimintaa ohjaavat maailmanlaajuisesti International Credit Insurance & Surety 

Association (ICISA) sekä International Union of Credit and Investment Insurers, Bernin Unioni. 

ICISAan kuuluvat lyhytaikaisiin asiakasluottoihin ja sopimustakauksiin erikoistuneet luottova-

Luottovakuutusyhtiö Ostaja 

Myyjä  
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kuutusyhtiöt. Jäsenyritykset vaihtavat keskenään riskianalyyseja sekä järjestävät toisilleen jäl-

leenvakuutussuojaa. (ICISA 2018). Myös vientikauppojen ja investointien vakuuttamiseen kes-

kittynyt Bernin Unioni on jäsentensä tiedonvaihtofoorumi.  Bernin Unionin jäseniin kuuluu val-

tiollisia vientitakuulaitoksia, yksityisiä luotto- ja poliittisen riskin vakuuttajia sekä muita alan toi-

mijoita (Bernin Unioni 2018).  

 

Bernin Unionin vuoden 2017 tilastojen mukaan vuonna 2016 lyhytaikaisen (alle 12 kk) luottova-

kuutuksen kohdemaiden top- 10 maista 9 oli eurooppalaisia maita.  

 

 

Kuva 17. Short Term Credit Limits 2016 Top 10 Countries. (Bernin Unioni 2017). 

 

3.1 Luottovakuutuksen käyttö Suomessa  

 

Suomessa luottovakuutusta tarjoavat yksityiset luottovakuutusyhtiöt Atradius, Euler Hermes, 

Tryg Garanti ja Coface sekä Suomen virallinen vientitakuulaitos Finnvera Oyj. Atradius on 

vuonna 2001 Gerling Credit Insurance Groupin ja NCM:n fuusion seurauksena syntynyt yhtiö, 

joka toimii yli 50 eri maassa. (Atradius 2017). Euler Hermesin historia alkaa vuodesta 1917, jol-

loin Hermes Kreditversicherungs.Bank AH perustettiin Saksassa. Ranskassa perustettiin vuonna 

1927 monen eri luottolaitoksen yhtymä, Société Française d'Assurance-Crédit. Lopulta vuonna 
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1997 SFAC:sta tuli Euler. Euler Hermes syntyi vuonna 2002 Eulerin ostaessa luottovakuutus-

ryhmä Hermesin Allianz Groupilta. (Euler Hermes 2017). Tryg Garanti on Pohjoismaiden suurin 

takausvakuutuksiin erikoistunut vakuutusyhtiö. Suomen lisäksi yhtiöllä on toimistoja Tanskassa, 

Ruotsissa ja Norjassa. (Tryg Garanti 2018). Coface on vuonna 1946 perustettu ranskalainen luot-

tovakuutusyhtiö, joka aloitti muihin maihin laajentumisen vuonna 1992. Tällä hetkellä Coface 

toimii 66 eri maassa. (Coface 2018) 

 

Yksityisten luottovakuuttajien lisäksi myös Suomen virallinen vientitakuulaitos Finnvera Oyj 

myöntää vientisaatavatakuita. Finnveran ehtojen mukaan takuuta voi hakea vientikauppaansa pk-, 

MidCap- tai suuryritys, mikäli kaupassa toteutuu suomalainen intressi. Suomalaisen intressin pe-

ruslähtökohtana on kaupan kotimaisuusaste tai lyhyen maksuajan takuissa päävastuullisen vie-

jäyrityksen suomalainen omistus tai Suomi rekisteröintimaana. Finnveran vientisaatavatakuulla 

voidaan vakuuttaa joko yksittäistä tai jatkuvaa kauppaa. (Finnvera Oyj 2018). 

 

EU:n tiedonannon mukaisesti Finnveran (sekä muiden julkisten takuulaitosten) toimintaa on ra-

joitettu EU:n alueella sekä muissa läntisissä teollisuusmaissa. Näiden ohjeiden mukaisesti Finn-

vera ei pääsääntöisesti voi tarjota takuuta alle kahden vuoden riskiajalle. Finnvera on kuitenkin 

hakenut poikkeusluvan (takuita voidaan myöntää 31.12.2020 saakka ja toimituksen tulee tapahtua 

30.6.2021 mennessä), mikä mahdollistaa takuun tarjoamisen myös näihin maihin liittyviin riskei-

hin, mikäli kaupallinen luottovakuuttaja on tehnyt kielteisen luottovakuutuspäätöksen ja mikäli 

pk-viejän vientiliikevaihto on alle 2 miljoonaa euroa tai mikäli kyseessä on yksittäinen kauppa, 

jonka riskiaika ylittää 180 päivää. (Finnvera Oyj 2018). 

 

Luottovakuutuksen käyttöasteista Suomessa ei ole olemassa tarkkoja tilastoja, mutta kyselytutki-

musten perusteella sen käyttöaste on kuitenkin alhainen. Tästä syystä tietoa lähdettiin hakemaan 

suoraan alan toimijoilta puhelinhaastatteluina. Keskusteluja käytiin Atradius Suomen maajohtaja 

Juhani Laitalan, Euler Hermesin maajohtaja Teemu Kämäräisen, OP:n rahoitusjohtaja Juha-

Pekka Laitisen sekä Nordean aluejohtaja Mika Hasun kanssa.  

 

Sekä Laitala että Kämäräinen totesivat kumpikin, että luottovakuutuksen suurin ongelma on sen 

heikko tunnettavuus. Luottovakuutus keksittiin Hollannissa yli 100 vuotta sitten, mutta Suomeen 
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tuote rantautui vasta -70 luvun alkupuolella. Luottovakuutus ei ollut markkinointimielessä oma 

vakuutuslajinsa, vaan esim. Pohjolassa sitä annettiin yhtiöille, jotka keskittyivät vientiin. Sekä 

Atradiuksella että Euler Hermesillä on varsinaisessa uusiasiakashankinnassa vain muutama työn-

tekijä, mikä luonnollisestikin johtaa siihen, että fokus on suurissa ja keskisuurissa yrityksissä, po-

tentiaalisten pienempien asiakkaiden jäädessä sekä myynnin että markkinoinnin ulkopuolelle.  

Isommille, ammattimaisemmin johdetuille sekä vientiä aktiivisesti harjoittaville yhtiöille luotto-

vakuutus on tuttua ja sitä käytetäänkin aktiivisemmin. Suuremmat yhtiöt voivat myös ottaa suo-

jaamatta jättämisessä tietoisen riskin. Saatavat voidaan vakuuttaa vain tiettyyn euromäärään 

saakka, ja mahdollisten luottotappioiden määrä on määritelty jo etukäteen. Pienemmissä pk-yri-

tyksissä tunnettavuus on heikkoa ja yritykset voivat jopa ajatella, että heillä ei ole luottotappion 

riskejä. Myyntisaamiset ovat yhtiöiden taseessa helposti suurin suojaamaton erä, jolloin yksikin 

luottotappio voi vaarantaa koko yhtiön toiminnan.  

 

Myös toimialoilla on eroavaisuuksia. Sahat ja koko niiden toimitusketju käyttävät luottovakuu-

tusta lähes 100 prosenttisesti. Myös kulutuselektroniikan ja elintarvikkeiden vienti on Suomessa 

hyvin vakuutettua. Kaupankäynti koetaan luonnollisesti helpommaksi silloin kun voi luottaa sii-

hen, että rahat tuloutuvat.  

 

Atradiuksen Laitalan mukaan luottovakuutuksen hintaa ei nähdä ongelmana sitä otettaessa tai 

pohdittaessa. Vakuutusmaksu perustuu vakuutettavaan myyntiin tai liikevaihtoon sekä kohde-

maan maariskiin. Esimerkiksi noin 10 miljoonan liikevaihtoa tekevän sahan vakuutusmaksu on 

vuositasolla noin 0,15 % liikevaihdosta kun vienti kohdistuu perusriskitason maihin ja noin 0,23-

0,35 % liikevaihdosta kuin vienti kohdistuu Venäjälle. Luottovakuutusyhtiöt ovat enemmänkin 

kiinnostuneita koko saatavakannan tai vain viennin kauppojen vakuuttamisesta. Yksittäisten 

kauppojen rahoittaminen ei niinkään ole fokuksessa, vaan pyritään hakemaan isompia osuuksia. 

Toisia luottovakuutusyhtiöitä ei nähdä niinkään kilpailijoina vaan kumppaneina. Laitalan mukaan 

suurin kilpailu käydään siinä, että päätyvätkö asiakkaat ottamaan vakuutuksen vaiko eivät. Laita-

lan mukaan jopa 80 % yritysten luottotappioista syntyy pitkäaikaisilta asiakkailta.  
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Euler Hermesin Kämäräisen mukaan suomalaiset yhtiöt pitävät varsinkin muita pohjoismaita tur-

vallisina vientimaina. Mutta kun vientimaat tai asiakkaat lisääntyvät, herää myös kiinnostus luot-

tovakuuttamiseen. Huomionarvoista on kuitenkin se, että esimerkiksi Euler Hermesin suurimmat 

tappiot tulevat suomalaisista yhtiöistä ja vanhoista asiakkaista. Kun yritykset ovat tehneet pitkään 

yhteistyötä tiettyjen yritysten kanssa, voi luottamus sokaista bisneksen tekemisen. Näille tutuille 

asiakkaille myönnetään herkästi suurimmat limiitit, pisimmät maksuajat, myydään isoja eriä ve-

laksi ja luottotietojen sekä maksuvalmiuden tarkistaminenkin unohtuu. Nämä luottotappiot ovat 

yleisiä ja tulevat yhtiöille yllätyksenä. Ulkomaisten ostajien taustojen selvittäminen on luonnolli-

sempaa ja kaupat usein paremmin suunniteltuja.  

 

Lisäksi luottovakuutusyhtiöt vakuuttavat mielellään koko liikevaihdon tai vaihtoehtoisesti kaikki 

viennin saatavat. Niin kutsutusta pistevakuuttamisesta ja yksittäisten kauppojen vakuuttamisesta 

ei olla kiinnostuneita.  

 

Suoraan luottovakuutuksen käyttöasteeseen vaikuttaa myös erilaisten laskusaatavien rahoitusten 

käyttö. Mikäli yhtiöt ovat myyneet saataviaan, ei luottovakuutuksellekaan ole samanlaista tar-

vetta. OP Pohjolan rahoitusjohtaja Juha-Pekka Laitisen mukaan factoringin käyttö on viimeisen 

5-10 vuoden aikana lisääntynyt volyymissaan paljon sekä pörssi- että pk-yritysten keskuudessa. 

Isompien yritysten osalta tämä edesauttaa niin kutsuttua taseen slimmaamista, eli tunnuslukujen 

parantamista. Saatavien maksuajat voivat olla jopa 60-90 vrk mittaisia ja factoringin avulla kau-

poista tulevat rahat ovat nopeammin yritysten käytössä. Isommat päämiehet taas myyvät omia 

vientisaataviaan taseesta pois. Suurten toimijoiden vaatimat pitkät maksuehdot ovat osin käytössä 

siksi, että mitä hitaammin ostovelat kiertävät, sitä pidempään rahat näkyvät taseessa. Pienten yh-

tiöiden osalta taas factoringiin päädytään juurikin rahojen kotiuttamisen nopeuttamisen vuoksi.  

Myyntisaamisten arvo on myös hyvää vakuutta. Factoring saatavan vakuusarvo voi olla jopa 90-

100 %, kun yrityskiinnitysten vakuusarvo on vain noin 20-30 % luokkaa. Laitisen mukaan eri 

pankkiryhmillä on myös hieman erilaisia linjauksia. Toimialoista teollisuus, tukkukauppa ja kul-

jetus sopivat hyvin factoring- rahoituksen piiriin. Tällöin rahoitetaan toimituksen jälkeistä saata-

vaa. Urakat ja maksupostit eivät tuo samaa vakuusarvoa.   
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OP:n Laitisen mukaan, mikäli pankki ostaa myyntisaatavia, tekee se asiakasyhtiön, varsinkin ul-

komaalaisesta, tavaranostajasta riskipäätöksen. Pienemmän euromäärän kantaa pankki ei ota 

omalle riskilleen. Factoringia on kahdenlaista, toisessa ostajariskin kantaa myyjä, toisessa taas 

pankki. Mikäli pankki on riskinkantajana ja ostaa saatavan, käyttää se luottovakuutusta näille saa-

taville. Jos taas riskin kantaa myyjä, voi pankki tarjota luottovakuutusta myyjäasiakkaalle lisäpal-

veluna. Tuolloin OP hakee ja hoitaa vakuutuksen asiakkaansa puolesta.   

 

Nordea pankin Mika Hasu ja Raimo Loikkanen ovat Laitisen kanssa samaa mieltä factoringin li-

sääntyneessä käytössä. Nordean linjan mukaan luottovakuuttaminen on vientifactoringin saami-

sen edellytys. Tällöin pankki hakee luottovakuutuspäätökset asiakkaan puolesta.  

 

Atradiuksen Laitalan ja Euler Hermesin Kämäräisen mukaan isoimmat pankit vakuuttavat facto-

ring saamisiaan heille. Määrät riippuvat pankkien riskinottopolitiikasta, osa vakuuttaa kaikki saa-

miset, toiset taas esimerkiksi vain ulkomaan kauppaan liittyvät saamiset. Tähän on riskinsiirron 

ohella syynä myös pankkien luottoluokitukset. Taseessa luottovakuuttajan luottoluokitus on asi-

akkaita parempi. Myös tiukentuvat Know Your Customer säädökset saavat pankit käyttämään 

luottovakuuttajien palveluja. KYC tutkimus niin sanotusti ulkoistetaan.  

 

3.2 Suomi vs. Eurooppa 

 

Suomen ja muun Euroopan välisistä eroista luottovakuutuksen käytöstä keskusteltiin sekä Laita-

lan että Kämäräisen kanssa. Suomalaisten yrittäjien luotto asiakkaaseen nousi esille molemmissa 

keskusteluissa. Suomalaiset yritykset lähtevät helposti kasvattamaan myyntiä turhankin innois-

saan ja sinisilmäisinä. Tässä tilanteessa asiakkaiden taustoja ei tarkisteta kunnolla. Historiassa ko-

timarkkinana on ollut vain Suomi, mutta nykyisin koko EU:n alue. Ostajien maksukykyyn luote-

taan, vaikka kaikkea tarpeellista tietoa ei ole saatavilla. Laitalan mukaan luottovakuutuksessa 

myydään käytännössä tietoa ostajasta ja sen maksukäyttäytymisestä. Tämä on paketoitu luottova-

kuutuksen muotoon. Sekä Atradiuksella että Euler Hermesillä on monissa maissa toimivina yhti-

öinä pääsy ja tietovarasto useista eri maiden yhtiöistä. Suomi on maana poikkeuksellinen, koska 

täällä muiden yhtiöiden tiedot aina tilinpäätöksistä maksukäyttäytymiseen ovat helposti saata-

villa. Näin ei ole muissa maissa. Luottovakuutuksesta saa maksimaalisen hyödyn viennissä, 
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mutta myös kotimaan saatavia vakuutetaan yhä enemmän. Anttilan konkurssi ja Hong Kongin 

yrityssaneeraus olivat suuria tekijöitä siinä, kuinka tavarantoimittajat heräsivät vakuuttamaan saa-

taviaan.  

 

Laitala nosti esille Hollannin, Saksan, Ranskan ja Italian. Näissä luottovakuutuksen käyttäminen 

on ”yhtä normaalia kuin kuitin kirjoittaminen kaupassa”. Tanska nähdään pohjoismaista edistyk-

sellisimpänä, siellä esimerkiksi elintarviketeollisuus on täysin vakuutettua. Suomessa K- ja S-

ryhmien toiminta on niin keskittynyttä, että vakuuttaminen on turhaa. Toisaalta taas näiden toimi-

joiden tavarantoimittajat Euroopassa näkevät Suomen ”maailman reunalla” vähittäiskaupan toi-

mialalla jopa pienoisena riskinä ja saatavia vakuutetaan sadoilla miljoonilla euroilla.  

 

Kämäräisen mukaan Baltian maiden, varsinkin Liettuan ja Viron, pk-yritykset vakuuttavat saata-

viaan huomattavasti pohjoismaita enemmän. Tämä johtuu osin siitä, että Baltiassa luottovakuu-

tukset kuuluvat vakuutusmeklareiden vetämään markkinaan, jolloin luottovakuutusta myydään 

muiden vakuutusten ohessa. Norja on käyttöasteessa Suomen kanssa samalla tasolla, kun taas 

Ruotsissa luottovakuutusta käytetään huomattavasti vähemmän. Tämä selittynee Ruotsin viennin 

rakenteella, mikä koostuu hyvin paljolti suurten brändien myynnistä jolloin ostajat ovat suuria 

ketjuja ja katteet eri tasolla (n. 10 %). Tällöin onkin kannattavaa myydä suuria massoja eivätkä 

pienet tappiot kaada yritystä. Myös Kämäräinen nosti Tanskan esille muihin pohjoismaihin rin-

nastettuna. Tanskalaiset ovat perinteistä kauppiaskansaa, riskejä otetaan enemmän ja uusille 

markkinoille suunnataan helpommin kuin muualta.  

 

Toimialoista esille nousivat Norjan kalateollisuus ja Suomen sahat. Nämä vakuuttavat saatavansa 

pääsääntöisesti 100 prosenttisesti.    
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4 IDEAALI TILANNE / MALLIYRITYS 

 

Oy Yritys Ab on suomalainen pk-yritys, jonka liiketoiminta koostuu metallikappaleiden valmis-

tuksesta. Viennin osuus on lähes 90 % liikevaihdosta.  

 

Yritys on laatinut laajan luottopolitiikan, mikä pitää sisällään myös luottoriskien hallinnan kan-

nalta toteutetun riskipolitiikan. Luotonhallinnasta vastaavat yhdessä sekä myynti- että talous-

osasto. Myyjät on koulutettu siihen, miten luottoriskiä ja asiakkaan luottokelpoisuuden arviointia 

tehdään. 

 

Kun tavara toimitetaan ennen maksun saamista puhutaan luottokaupasta. Sitä varten yritys on laa-

tinut luottopolitiikan, mikä taas kuvaa yhtiön tapaa tehdä luottopäätöksiä. (Iljäs 2002, 23) Yrityk-

sen luottopäätöksiä ohjataan luottopolitiikan raamien mukaisesti, ja tämä vaikuttaa luonnollisesti 

myös myynnin määriin. Luottopäätöksien voidaan ohjata esimerkiksi asiakkaan luottokelpoisuu-

den määrittämisellä sekä maksuehdoilla. (Talponen 2002, 13-14)  

 

Oy Yritys Ab:n luottopolitiikassa asiakaskunta on jaettu segmentteihin eri toimialojen sekä maan-

tieteellisen peiton suhteen. Yhden toimialan asiakkaat sijaitsevat valituissa Euroopan maissa, toi-

sen kasvupotentiaali taas löytyy Kiinasta. Tiettyjen tuotteiden osalta taas käytetään jakeluverk-

koa, eikä viedä suoraan itse. Yrityksellä on itsellään yhtiön sisäinen myyntiorganisaatio, mutta se 

hyödyntää myös laajaa agenttiverkostoa.  

 

Yhtiö on keskittynyt tiettyihin asiakkaisiin ja maantieteellisiin alueisiin, joiden se uskoo olevan 

yhtiön toiminnalle merkityksellisiä, mutta myös tietyllä tapaa turvattuja. Vaikka asiakaskunta on 

pääosin tunnettua ja kokoluokaltaan suuria yrityksiä, ei yhtiö kuitenkaan halua ottaa itselleen tur-

haa riskiä mahdollisista luottotappioista. Yhtiö haluaa turvata maksuvalmiutensa, tuloksensa ja 

kassavirtansa ja käyttää kaupoissaan luottovakuutusta. Luottovakuutus on osa yhtiön luottopoli-

tiikkaa ja asiakkaiden arviointi on tällä tavoin ulkoistettu luottovakuutusyhtiöille, yrityksen kes-

kittyessä kasvattamaan omaa myyntiään. Yritys käyttää yksityisen luottovakuutusyhtiön palveluja 

ja saatavista 80 % on turvattu. Loppuosa on yhtiön omalla vastuulla, mikäli asiakas ei maksa saa-
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tavia ajoissa. Lisäksi luottovakuutusyhtiö tekee yhteistyötä yrityksen pankin kanssa, joka myön-

tää saataville factoring-rahoituksen. Käytännössä siis yhtiön asiakas maksaa kauppasumman fac-

toring-tilille. Yhtiö saa maksusta 90 % jo silloin, kun lasku on toimitettu.  

 

Niissä maissa, joissa luottovakuutus ei ole esimerkiksi lainsäädännöllisten syiden takia ole mah-

dollinen, hallitsee yhtiö luottoriskiään sopivien maksutapojen valinnoilla. Mikäli kyseessä on 

uusi tai maakohtaisia riskejä sisältävä asiakas, on käytössä ennakkomaksu. Myös remburssi ja 

vientiperittävä ovat käytössä olevia maksutapoja silloin kun ostajan luottokelpoisuudesta ei saada 

tarkkoja tietoja. Yhtiö on myös linjannut tietyt maat kokonaan luottopolitiikkansa ulkopuolelle. 

Selkeä luottopolitiikka helpottaa myös yrityksen myyjien työtä, kun tiedetään millä alueella voi-

daan liikkua. Yritys harjoittaa niin sanotusti sivistynyttä riskinottoa, eikä haihattele jokaisen mah-

dollisen vientikaupan perässä.  

 

Yhtiö seuraa saataviensa tilannetta viikkotasolla. Asiakkaiden maksukäyttämistä seurataan tarkis-

tamalla erääntyneet saatavat ja mikäli niitä on avoinna, ovat myyjät yhteydessä asiakkaaseen. 

Asiakkaille ei lähetetä uutta tavaraa, ennen kuin vanhat saatavat on hoidettu. Erääntyneisiin saa-

taviin pyritään puuttumaan jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.  

 

Yhtiö on laatinut kauppasopimukset niin, että siellä on mainittuina muun muassa mahdollisten 

oikeusmenettelyiden hoidettavan välimiesmenettelyllä. Lisäksi käytössä on omistusoikeuslau-

seke, jolloin kauppatavaran omistusoikeus on myyjällä niin kauan, kunnes kauppasumma on ko-

konaan maksettu. 
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5 TUTKIMUSASETELMA 

 

Tässä luvussa käydään läpi tutkimuksen tutkimusmenetelmä ja käydään läpi tutkimuksen eri vai-

heet. Luku koostuu tutkimuskohteiden esittelystä ja valintakriteereistä sekä aineiston keruusta ja 

analysoinnista. Lisäksi pohditaan myös tutkimuksen luotettavuutta. 

 

5.1 Kvalitatiivinen tutkimus 

 

Tutkimus toteutettiin laadullisena eli kvalitatiivisena tutkimuksena, jolle on luonteenomaista ko-

konaisvaltainen tiedon hankinta sekä aineiston kuvaaminen todellisissa tilanteissa. Tutkimusai-

neisto kerättiin valitulta kohdejoukolta puolistrukturoiduilla haastatteluilla sekä henkilökohtai-

sissa tapaamisissa että puhelinhaastatteluin. Kvalitatiivisen tutkimuksen tavoitteena on löytää to-

siasioita eikä niinkään todentaa olemassa olevia väittämiä. Lisäksi tutkimussuunnitelma muotou-

tui tutkimuksen edetessä olosuhteiden mukaisesti. (Hirsjärvi et al. 2007, 160). 

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa on tarkoitus ymmärtää tutkimuskohdetta eikä aineiston koolla ole 

suurta merkitystä. (Hirsjärvi ym. 2007, 176). Tutkimusjoukko on usein rajattu ja aineistoa pyri-

tään analysoimaan mahdollisimman tarkasti. (Eskola & Suoranta 1999, 18).  

 

Teoreettisen viitekehyksen tarkka laadinta on laadullisessa tutkimuksessa hieman ongelmallista, 

sillä tutkimukselle on luonteenomaista käännellä ja tutkia ilmiötä monelta eri kantilta sekä jopa 

problematisoida itsestään selviä näkökulmia. (Alasuutari 2007, 82). Metsämuuronen (2003, 162) 

toteaakin teorian olevan relevanttia silloin kun se on käytännöllistä ja auttaa tutkimuksessa.  

 

Tässä tutkimuksessa käytettiin tekniikkana ja tiedonkeruumuotona haastattelua. Haastattelu on 

joustava tiedonkeruumenetelmä ja siinä on mahdollista saada esille myös motiiveja vastausten 

takaa. Haastattelu valitaan usein muun muassa siksi että halutaan sijoittaa haastateltavan vastauk-

set laajempaan kontekstiin. Haastatteluissa on myös helppo selventää ja syventää saatuja tietoja. 

(Hirsjärvi & Hurme 2000, 34-35). Tämän diplomityön haastattelut toteutettiin puolistrukturoi-

tuina eli teemahaastatteluina. Haastattelu kohdistuu tällöin ennalta valittuihin teemoihin, mutta 
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kysymysten muotoa ja esittämisjärjestystä ei ole määrätty tarkasti ennalta. (Metsämuuronen 

2003, 189).  

 

Tämän tutkimuksen kysymykset on laadittu koskemaan yritysten vientikauppoja ja niiden mak-

suehtoja ja -tapoja. Vastausten perusteella voidaan vetää johtopäätöksiä siitä, kuinka yhtiöt ovat 

suojanneet vientisaatavansa. Tässä tutkimuksessa hypoteesia ei asetettu, sillä se ei ole laadulli-

sessa tutkimuksessa välttämätöntä. Eskolan ja Suorannan (1999, 19) mukaan hypoteesittomuus 

tarkoittaa sitä, että tutkijalla ei ole lukkoon lyötyjä ennakko-olettamuksia tutkimuksen tuloksista.  

 

5.2 Tutkimuksen toteutus 

 

Tutkimusaiheesta käynnistyi keskustelu diplomityön tekijän työnantajan edustajan kanssa ensim-

mäisen kerran kesällä 2017. Aihe jäi kesän ajaksi hautumaan ja siihen palattiin syyskuussa 2017, 

jolloin se myös täsmentyi ja tutkimussuunnitelma valmistui.  

 

Syyskuussa alkoi myös kirjallisuuden haku ja siihen perehtyminen. Teoriaosuuden kirjoittaminen 

alkoi varsinaisesti lokakuussa 2017, jolloin laadittiin myös haastattelukysymykset. Tällöin päätet-

tiin myös haastatella yritysten lisäksi rahoitusalan edustajia ammattilaisnäkökulman saamiseksi. 

Haastateltavat yritykset valittiin toimialojen ja viennin liikevaihto-osuuden mukaan. Lisäksi yhti-

öiden viennin rahoitusmuodoista ja luottovakuutuksen käytöstä oli ennakkotietoa.  

 

Haastateltavia yrityksiä sekä rahoituslaitosten edustajia lähestyttiin haastattelupyynnöin marras- 

joulukuussa 2017. Loppuvuoden kiireiden vuoksi haastattelut sovittiin pääosin tammi- helmi-

kuulle 2018. Kaikki haastattelupyynnön saaneet yritysten ja rahoituslaitosten edustajat suostuivat 

haastatteluihin ja osa korostikin aiheen tärkeyttä ja mielekkyyttä. Yhtiöiden edustajat olivat joko 

yritysten toimitusjohtajia tai talousjohtajia. Haastatteluaineiston käsittely ja analysointi tapahtui-

vat helmi- maaliskuussa 2018.  

 

Teoreettista osuutta kirjoitettiin ja täydennettiin koko tutkimusprosessin ajan. Myös itse diplomi-

työn suunta ja painotettavat asiat kehittyivät teoriaosuuden edetessä ja ensimmäisten haastattelu-

jen tapahtuessa.   
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5.3 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Empiirisen tutkimuksen luotettavuutta arvioidessa puhutaan usein sen validiteetista ja reliabilitee-

tista. Tutkimukset eivät tähtää vain virheettömyyteen vaan uusi tieto on yksi tutkimuksen oikeuk-

sista. Kvalitatiiviseen tutkimukseen nämä käsitteet sopivat kuitenkin usein melko huonosti ja nii-

den mielekkyyttä on epäilty. Korvaavaksi käsitteeksi voi sanoa esimerkiksi arvioitavuuden. (Kos-

kinen et al. 2005, 253-256). Eskolan ja Suorannan (1999, 209) mukaan kvalitatiivisia tutkimus-

menetelmiä käyttäviä tutkijoita on jopa kritisoitu luotettavuuskriteereiden ollessa epäselviä.  

 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkija käsittelee koko ajan tekemiään ratkaisuja ja ottaa kantaa sekä 

analyysin kattavuuteen, että tekemänsä työn luotettavuuteen. Sen lähtökohtana on tukijan subjek-

tiivisuus. Tutkija on laadullisen tutkimuksen tutkimusväline ja luotettavuutta tulee arvioida koko 

prosessin näkökulmasta. Kvalitatiiviset tutkimukset sisältävät tutkijan omaa pohdintaa ja ovat 

henkilökohtaisempia kuin kvantitatiiviset tutkimukset. Perimmiltään arvioinnissa on kyse tutki-

muksen sisältämien väitteiden perusteltavuudesta ja todenmukaisuudesta. (Eskola & Suoranta 

1999, 209-213).  

 

Tutkimuksen laadukkuuteen voi vaikuttaa kiinnittämällä huomiota hyvään haastattelurunkoon. 

Haastattelurunko, -kysymykset sekä tietenkin aineiston analysointi vaikuttavat luotettavuuteen. 

(Hirsjärvi & Hurme 2000, 184). Hirsjärvi et al. (2007, 227-228) mukaan tutkimuksen luotetta-

vuudesta kertoo muun muassa tutkijan tarkka selostus tutkimuksen toteuttamisesta aina aineiston 

tuottamisesta tulosten tulkintaan saakka. 

 

Tätä tutkimusta voidaan pitää validina, sillä kaikki haastatteluun osallistuneet ovat käsittäneet ky-

symykset tutkijan tarkoittamalla tavalla eivätkä kirjoittajan omat ajattelumallit vaikuttaneet käsit-

telyyn. Lisäksi haastateltavat vastasivat esitettyihin kysymyksiin avoimesti ja aihepiiriin paneu-

duttiin hyvinkin syvällisesti. Haastattelukysymykset koettiin helpoiksi, yrityksen jokapäiväiseen 

elämään liittyviksi ja jopa hieman itsestään selvinä pidettäviksi. Osa haastateltavista totesikin, 

että kyseistä aiheitta ei tule ehkä mietittyä uusilta kannoilta, kun on totuttu toimimaan tietyn kaa-

van mukaisesti. Haastattelut siis avasivat ajatuksia ja kehittämisideoita myös haastateltaviin yri-

tyksiin.  
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Rajoitteena voidaan ehkä pitää haastateltavien ennakkotietojen pohjalta valittua joukkoa. Parempi 

luotettavuus olisi ehkä voitu saavuttaa, mikäli haastateltavien joukossa olisi ollut myös täysin vie-

raita yhtiöitä.  

 

Tutkimuksen yleistettävyyttä voidaan myös kyseenalaistaa haastateltujen yhtiöiden kokoluokkien 

vuoksi. Yritykset ovat useita vuosia toimineita, liiketoiminnoissaan menestyneitä ja jokaisen lii-

kevaihtoluokka oli yli 1 Meur. Aloittavilta ja pienemmiltä yhtiöiltä olisi kenties saanut myös toi-

senlaista näkökantaa. Kuitenkin monen haastateltavan vastauksissa toistuivat samat käyttäytymis-

mallit ja ongelmat.  

 

5.4 Tutkimuskohteet 

 

Tutkimuskohteiksi valikoitui 11 suomalaista pk-yritystä, joista jokaisen liikevaihdosta osa koos-

tui vientitoiminnasta. Haastateltavien yritysten toimialat ovat erilaisia, mutta niitä jokaista yhdis-

tää kappaletavaran valmistus ja myynti. Yritykset sijaitsevat eri puolilla Suomea. Lisäksi haasta-

teltiin kahden luottovakuutusyhtiön maajohtajia, yhtä kansainvälisen rahoituslaitoksen maajohta-

jaa sekä kolmea pankkien edustajaa.  

 

Tutkimuskohteeksi valittujen yritysten haastattelut etenivät ensin yrityksen toimialan sekä liike-

vaihdon ja sen viennin osuuden kartoituksella. Tämän jälkeen eriteltiin vientituotteet, viennin 

kohdemaat sekä asiakkaat (esim. myydäänkö tuotteet jälleenmyyjille vai suoraan loppukäyttä-

jille). Maksuehtojen ja –tapojen kartoituksella oli tarkoitus hahmottaa yhtiön vientikaupanrahoi-

tuksen rakennetta. Luottovakuutuksen osalta kysyttiin sen käytöstä ja tunnettavuudesta. Mikäli 

yhtiö käytti luottovakuutusta, keskustelu johdettiin sen hyötyihin ja mahdollisiin kauppojen saa-

misiin / viennin kasvattamiseen ja mikäli taas ei, niin kysymykset kohdistuivat siihen miksi luot-

tovakuutusta ei nähdä tarpeelliseksi. Lopuksi haastateltavilta kysyttiin yhtiön mahdollisesta vien-

nin riskipolitiikasta sekä tehdyistä luottotappioista.  
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Eri rahoitusalan ammattilaisten haastatteluilla pyrittiin saamaan käsitystä ja heidän näkemystä 

vientikaupan rahoittamisen ja luottovakuutuksen nykytilasta. Kuinka pankit liittävät luottovakuu-

tuksen omiin rahoitusmuotoihin ja miten taas muiden rahoituselementtien käyttö kasvaa yritysten 

keskuudessa.  

  

Yrityshaastatteluiden avulla pyrittiin hahmottamaan vientikauppojen rakennetta ja niiden vaiku-

tusta eri maksutapojen ja rahoitusten rakenteisiin. Tuloksista pyrittiin etsimään mahdollisia yhty-

mäkohtia pk-barometrin vientikaupan rahoitus- kysymysten tuloksiin.  

 

Yritys 1. Toimialana muiden metallituotteiden valmistus (25990), liikevaihto n. 3 Meur. Vientiä  

tehty yksittäisiä pienempiä kauppoja (tuhansissa euroissa) ja vientiliiketoiminta vasta alkuvai-

heessa. Vienti kohdistunut Viroon, mutta tarjouksia tehty myös Australiaan ja Dubaihin.  

 

Yritys 2. Toimialana muiden metallisäiliöiden ja – altaiden yms. valmistus (25290), liikevaihto 

vuonna 2017 oli n. 9 Meur, josta viennin osuus vuonna 35 %. Suurimpana kohdemaana on Norja. 

Vientiä myös Latviaan, Ruotsiin ja Venäjälle. Tuotteiden myynti kohdistuu n. 50 % suoraan lop-

pukäyttäjille, Norjan markkinoilla maahantuonti- ja asennusorganisaation kautta.  

 

Yritys 3. Toimialana maa- ja metsätalouskoneiden valmistus (28300). Liikevaihto n. 8,5 Meur, 

josta vienninosuus n. 44 %. Päämarkkinat Norjassa, Saksassa, USA:ssa sekä Englannissa. Myyn-

tiä myös Venäjälle sekä Afrikan maihin. Myynti maahantuojien kautta.  

 

Yritys 4. Toimialana kone- ja prosessisuunnittelu (71127). Liikevaihto n. 2 Meur, josta viennin 

osuus lähes 70 %. Viennin kohdemaina mm. Ruotsi, Venäjä, Espanja, Itävalta, Bulgaria, Tšekki 

ja Slovenia. Kauppaa tehdään suoraan loppukäyttäjän kanssa (prosessitehtaat).  

 

Yritys 5. Toimialana puun sahaus, höyläys ja kuljetus (16100). Liikevaihto n. 9 Meur, josta vien-

nin osuus jopa 97-98 %. Vientimaita tällä hetkellä 23. Alueena suurin Keski-Eurooppa, josta 

maina korostuvat Saksa ja Puola. Kasvavana kohdemaana Iran. Kauppaa tehdään suoraan raken-

nuspuusepänteollisuuden tehtaiden kanssa sekä agenttien kautta tukkureille muun muassa Sri 

Lankaan, Intiaan ja Iraniin.  
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Yritys 6. Toimialana sähkötarviketukkukauppa (46691). Liikevaihto n. 1,3 Meur, josta viennin 

osuus tällä hetkellä n. 20 %. Maina korostuvat Saksa ja Italia. Asiakaskunta koostuu sekä loppu-

käyttäjistä (suuremmat panimot) että jälleenmyyjistä (silloin kun tuotteita valmistetaan kuluttaja-

asiakkaille).   

 

Yritys 7. Toimialana muiden konetyökalujen valmistus (28490). Liikevaihto n. 28 Meur, josta 

vientiä 80 %. Viennin kohdemaita ovat mm. Ruotsi, Saksa, Kanada, USA, Australia, Etelä-Af-

rikka sekä Venäjä. Lisäksi varaosamyyntiä Baltiaan ja Aasiaan. Myyntiä tehdään suoraan Suo-

mesta sekä agenttien välityksellä. Kauppaa käydään suoraan loppukäyttäjien kanssa.   

 

Yritys 8. Toimialana paperi-, kartonki- ja pahviteollisuuden koneiden valmistus (28950). Liike-

vaihto n. 3 Meur, josta vientiä vuodesta riippuen n. 80-100 %. Suurin vientialue on Aasia, josta 

maina korostuvat Indonesia, Taiwan, Thaimaa, Japani ja Kiina. Euroopassa myyntiä Keski-Eu-

rooppaan ja Venäjälle. Jonkin verran myyntiä myös Pohjois-Amerikkaan. Vientikauppaa tehdään 

suoraan loppuasiakkaiden kanssa.  

 

Yritys 9. Toimialana mittaus-, testaus- ja navigointivälineiden ja – laitteiden valmistus (26510). 

Liikevaihto n. 10,3 Meur, josta viennin osuus n. 80 %. Viennin kohdemaita yli 40 ja painopiste 

vaihtelee vuosittain. Vuonna 2017 suurimmat projektit tehtiin Eurooppaan ja Aasiaan. Vienti-

kauppaa tehdään jälleenmyyjäverkoston, myyntiagentin ja maahantuojien kautta.   

 

Yritys 10. Toimialana muiden hanojen ja venttiilien valmistus (28140). Liikevaihto n. 32 Meur, 

josta vientiin kohdistuu 80 %. Se jakautuu 75 % Euroopan ulkopuolelle ja 5 % Eurooppaan. Suu-

rimmat projektit tehty Pohjoiseen-Afrikkaan (Marokko), Yhdysvaltoihin, Saharan eteläpuoliseen 

Afrikkaan, Australiaan sekä Etelä-Amerikkaan. Myyntiä tehdään laitetoimittajien kautta.  

 

Yritys 11. Toimialana puupakkausten valmistus (16240). Liikevaihto n. 15 Meur, josta viennin 

osuus n. 40 %. Viennin pääkohdemaita olleet Hollanti, Saksa ja Tanska. Vuosittain projektivien-

tiä myös Puolaan, Venäjälle, Sudaniin ja kaukoitään.  Projektiasiakkaat suoraan loppukäyttäjiä, 

Hollanissa ja Saksassa maahantuojat.  
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5.5 Aineiston keruu 

 

11 yrityshaastattelusta 9 suoritettiin henkilökohtaisella tapaamisella ja kaksi puhelinhaastattelulla. 

Rahoitusalan edustajien haastatteluista Nordean yhteyshenkilöiden kanssa tavattiin kasvotusten, 

muut 4 hoidettiin puhelinhaastatteluilla.  

 

Haastattelukysymykset pureutuivat osin syvälle yhtiön toimintaan, joten yritysten edustajille ker-

rottiin, että julkiseksi tulevat vain toimiala, liikevaihtoluokka sekä vientituote. Muutoin aineisto 

käsitellään anonyymisti. Näin haastattelutilanne eteni vaivattomasti ja vastaukset olivat avoimia. 

Jokainen kontaktoitu yritys suostui haastatteluun ja ne suoritettiin tammi-helmikuussa 2018. 

Myös rahoitusalan edustat olivat suostuvaisia osallistumaan tutkimukseen.  

 

Haastattelut etenivät hyvinkin keskustelunomaisesti ja jokaisessa haastattelussa kysymykset oli-

vat samat, mutta järjestys saattoi vaihdella. Tapaamisten keskustelut nauhoitettiin ja puhelinkes-

kusteluista kirjoitettiin muistio. Haastattelujen kestot vaihtelivat n. 30 minuutista tuntiin, keski-

määräinen aika oli n. 30 minuuttia. Haastattelukysymykset ovat tämän työn liitteenä.  

 

5.6 Aineiston analysointi 

 

Haastattelujen äänitetty aineisto kirjoitettiin auki, jotta sisältöön on helpompi paneutua. Auki kir-

joitettuja sivuja tuli yhdeksästä haastattelusta 52 sivua. Äänitettyjä haastatteluja oli kokonaisuu-

dessaan 4 tuntia ja 26 minuuttia. Lisäksi kahdesta puhelinkeskustelusta yrittäjien kanssa kertyi 5 

sivua muistiinpanoja ja rahoitusalan edustajien kanssa käydyistä keskusteluista 8 sivua.  
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6 TUTKIMUSTULOKSET 

 

Tämän tutkimuksen tuloksena saadaan tietoa pk-yritysten vientikauppojen rakenteesta, niihin liit-

tyvistä maksuehdoista ja – tavoista, luottovakuutuksen tunnettavuudesta sekä yritysten luotto- ja 

riskipolitiikoista. Empiirisen osan tarkoituksena on analysoida vastauksia ja verrata niitä teoriaan. 

Esille on nostettu myös haastateltujen yritysten vastauksia suorina lainauksina.  

 

Tutkimuksen viitekehyksenä käytettiin vientikaupan rahoitusta saatavien suojaamisen näkökul-

masta sekä luottovakuutuksen tunnettavuutta. Tavoitteena oli selvittää, kuinka suomalaiset yri-

tykset ovat rakentaneet vientikauppansa. Miten taustat, toimiala ja tuotteet vaikuttavat kauppojen 

rakenteeseen ja kuinka yhtiöt käsittävät vientisaatavien suojaamisen ja niihin tarjolla olevat inst-

rumentit, varsinkin luottovakuutuksen.  

 

Ensimmäiset haastattelukysymykset koskivat yhtiöiden taustatietoja, jotka on koottu tiedoiksi jo 

aiemmin kappaleessa 5.2. ”tutkimuskohteiden esittely”. Tämän jälkeen lähdettiin kartoittamaan 

tuotteiden, kohdemaiden ja jakeluteiden yhteneväisyyksiä sekä rakennetta.   

 

Alaotsikoissa 6.4 ja 6.5 paneudutaan haasteltujen yritysten vientikauppojen maksuehtoihin ja –

tapoihin sekä luottovakuutuksen käyttöön. Vastauksia saatiin muun muassa siihen kuinka eri 

maksutavat vaikuttavat luottovakuutuksen tarpeeseen ja millaisena yhtiöt kokevat luottovakuu-

tuksen. 

 

Viimeiset alakappaleet 6.6 ja 6.7 perehtyvät yhtiöiden mahdolliseen riskipolitiikkaan sekä luotto-

tappioihin.  

 

6.1 Taustojen ja toiminnan merkitys 

 

Haastatellut yritykset olivat pääosin investointihyödykkeiden viejiä ja loppukäyttäjät koostuvai-

vat teollisuudesta ja muista yhtiöistä. Lisäksi yrityksistä suurin osa oli harjoittanut vientiä jo pi-

demmän aikaa. Tämä loi pohjan koko tutkimukselle ja heijastui myös haastateltujen vastauksista. 
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Tuotteiden osalta korostuivat niiden pitkät elinkaaret ja useammalle viejälle ja heidän asiakkail-

leen muodostui varsinaisen kaupan jälkeen riippuvuussuhteita varsinkin after-sales palveluiden 

suhteen. Näitä toimintoja olivat muun muassa asennusneuvonta, käyttöönotto- ja huoltoapu sekä 

varaosamyynti.  

 

”Päätuotteena meillä on sahakoneet ja niiden varaosat ja terät. After sales- vienti on mer-

kittävää.” Yritys 7 

 

Itse tuotteet ja niiden ympärille rakentuneet liiketoiminnat olivat syy myös ulkomaille laajentumi-

selle. Tietyille toimialoille ja asiakaskunnille suunnitellut tuotteet olivat saavuttaneet markkina-

kokonsa kotimaassa, joten kasvua ja kysyntää oli lähdetty hakemaan muualta. Fintran (2003, 9-

11) mukaan juurikin kotimaan kysynnän pienuus sekä yhtiöiden kasvuhalukkuus ovat yleisimpiä 

syitä suomalaisten pk-yritysten viennin aloittamiseen.  Lisäksi osa vastanneista kertoi tuotteiden 

innovatiivisuuden ja monikäyttöisyyden tukevan ulkomaankauppaa. Tällöin sama tavara voidaan 

modifioida toimimaan erilaisten asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Myös O’Class et al (2009, 

1339) on todennut, että viejäyritykset luovat useimmin menestyviä tuotteita sekä tutkivat uusia 

kanavia toimiakseen tehokkaammin.  

 

”Kehitämme ja myymme kaasujen ja kemikaalien mittaus- ja hälytysjärjestelmiä sekä yksit-

täisiä ilmaisinlaitteita”. Yritys 9 

 

”Meidän vakiotuotteet liittyy kokoontaitettaviin vanerituotteisiin. Mut tehdään paljon myös 

tupakkakonttiprojekteja ja silloin maat vaihtelee” Yritys 11 

 

Haastateltavien yhtiöiden toimialat osuivat hyvin EK:n (2016) julkaisemiin Suomen tavaravien-

nin vuoden 2016 suurimpiin osioihin. Kone- ja laitevientiä oli vuonna 2016 13,4 %, puutavara-

vientiä 5 % ja sähkö- ja elektroniikkateollisuuden vientiä 12,2 %.  
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Kuva 18. Toimialajakauma 

 

 

6.2 Viennin kohdemaat 

 

Suurimmalla osalla haastatelluista yrityksistä kansainvälistyminen ja ulkomaankauppa kuuluivat 

yhtiön jokapäiväiseen toimintaan ja vienti oli osa strategiaa, ei vain erillinen tavoite. Myös Aho-

kangas ja Pihkala (2002, 59) toteavat, että kansainvälistymisestä voidaan rakentaa tuloksekas pit-

kän tähtäimen strategia ja toimintalogiikka silloin kun se on osa yhtiön liiketoimintaa. Vastannei-

den mukaan tällöin vientikauppoja ei ajatella mitenkään erikoisina tai ”pelottavina” caseina, vaan 

niihin tehdään tarjouksia ihan niin kuin kotimaan kauppoihinkin.   

 

Yritysten mukaan kansainvälistyminen ja vientimaat olivat ”valikoituneet” toiminnan mukaisesti. 

Osalla kohdemaan maahantuoja oli kiinnostunut tuotteista ja osalla taas maat ovat valikoituneet 

automaattisesti toimialan mukaisesti. Esimerkiksi kaivosteollisuuden tuotteita myydään maihin 

missä on alan toimintaa.  

 

Toimialat

Koneet ja laitteet 36,4 % Sähkö- ja elektroniikkateollisuus 18,2 %

Metallit ja metallituotteet 18,2 % Muut tuotteet 9 %
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Suoraa vientiä harjoittavilla yhtiöillä tulee jo olla osaamista kansainvälisen kaupan tekemiseen, 

mutta tällöin itse jakeluketju loppuasiakkaalle on lyhyt ja kustannukset maltillisia. Yritykset näki-

vät paikallisten jälleenmyyjien ja agenttien toiminnan auttavan yhtiöiden omaa toimintaa, sillä 

näillä välikäsillä on kuitenkin usein kohdemaan kauppatottumukset ja markkinatuntemus hal-

lussa. Suurimmalla osalla ulkomaankauppa on siis alkanut perinteisesti, aluksi pienemmillä sa-

tunnaisilla kaupoilla ja tämän jälkeen säännöllisesti edustajan kautta hoidettuna. Myös Fonfara 

(2011, 8-9) korostaa kuinka kansainvälistymisprosessi on paitsi asiakkaisen, myös toimittajien ja 

kansainvälisen ympäristön vaikuttajien kanssa käytävää vuorovaikutusta. Suhteiden luominen on 

aikaa vievää, mutta se myös luo menestymisen mahdollisuuksia. 

 

Alueista Pohjoismaat ja Keski-Eurooppa koettiin turvallisina ja helppoina laajentumiskohteina. 

Tätä valintaa tukee myös EK:n (2017) tekemät Suomen vientitilastot, joissa todetaan eurooppa-

keskeisyyden olevan ominaista Suomen ulkomaankaupalle. Myös yksittäiset isot asiakkaat luon-

nollisesti määrittelivät viennin kohdemaita.  

 

”Me viedään n. 48 maahan, mutta Norja on selkeästi suurin. Myynti hoidetaan aina maa-

hantuojien kautta”. Yritys 3. 

 

”Keski-Eurooppa on meille alueena ykkönen ja siellä yhdestä isosta asiakkaasta johtuen 

Saksa ja Puola on maina ne missä tehtaat sijaitsevat. Yksittäisistä maista Iran on selkeesti 

kasvanut, se taitaa olla meidän 5. suurin vientimaa tällä hetkellä.”  

Yritys 5 

 

Myös yhtiöiden toimiala ja operaatiomuodot vaikuttivat luonnollisesti kauppojen kohdemaihin. 

Projektiviennissä vientimaat valikoituvat hankkeiden, esimerkiksi teollisuusrakennusprojektien, 

kohdemaiden mukaan. Osa haastateltujen yritysten projektivienneistä oli osittaisprojekteja. Täl-

löin suomalaisella viejällä oli vastuu erikseen sovitusta osasta projektia ja tiettyjen komponent-

tien toimittamisesta.  
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”Suurimmat projektit on pohjoisessa Afrikassa, tällä hetkellä varsinkin Marokossa. Yhdys-

vallat on iso markkina. Eli siellä missä kaivosteollisuutta löytyy. Eteläinen Amerikka, Aust-

ralia, Saharan eteläpuolinen Afrikka.” Yritys 10 

 

”Viime vuonna myytiin muistaakseni 41 maahan, mutta painopiste vaihtelee vuosittain. 

Johtuen siitä että meillä on projektityyppistä toimintaa, joka sitten elää riippuen siitä missä 

milloinkin suurimmat projektit on. Pääpainopiste on ollut Euroopassa ja Aasiassa.” Yritys 

9   

 

Yhtiön vientitoiminnan saavuttaessa tietyn volyymin, on omaan ulkomaiseen myyntiin siirtymi-

nen tavanomainen askel eteenpäin. Yksi haastatelluista yhtiöistä vie suuria konekokonaisuuksia. 

Tällaisessa kokonaisprojektissa yhtiö hoitaa laitteen toimituksen, kokoonpanon ja käynnistyksen. 

Varsinaisen laitteistokaupan jälkeen toimittaja on integroitunut eteenpäin kunnossapito- ja vara-

osapalveluiden hoitamiseen. After-sales toiminnassa tytäryhtiöiden perustaminen asiakkaiden 

omiin kotimaihin tuo yhtiön lähemmäs kohdemarkkinaa ja asiakkaita. Paikallisesti toimiminen 

helpottaa jatkuvaa kaupantekoa varaosien ja huoltojen osalta. Asiakas-toimittajasuhde muuttuu 

näin ollen nopeasti jatkuvaksi yhteistyösuhteeksi. 

 

”Päämarkkina-alueet ovat suurin piirtein siellä missä meidän tytäryhtiötkin ovat (Ruotsi, 

Saksa, Kanada, USA, Australia ja Etelä-Afrikka). Tietysti Pohjoismaat (Suomi ja Ruotsi) on 

tärkeitä. Keski-Euroopasta Saksa, Belgia ja Ranska. Pohjois-Amerikka on useana vuotena 

ollut suurin vientialue. Venäjälle tehdään vuosittain kauppaa ja varaosakauppa on käynyt 

koko ajan. Se ei oikeastaan ole pienentynyt yhtään vaikka on nämä sanktiot tässä olemassa. 

Siellä on enimmäkseen vientisahoja ja ne vie tavaran euroissa. Ne on pärjänneet aika hyvin 

siellä.” Yritys 7 
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Kuva 19. Viennin kohdemaat 

 

Haastatteluun osallistuneiden yhtiöiden vastaukset linjasivat hyvin EK:n tilastoihin Suomen tava-

raviennin kohdealueista. Suurin osa viennistä keskittyi Eurooppaan ja varsinkin euroalueelle. 

Huomioitavaa oli Venäjän viennin suurempi osuus kuin maassa keskimäärin on. Suurin osa haas-

tatelluista yhtiöistä sijaitsevat Itä- ja Kaakkois-Suomen alueella. Venäjän kauppa on ollut aina 

tärkeää ja markkina on maantieteellisesti lähellä.  

 

6.3 Operaatiomuodot 

 

Haastateltavien yritysten asiakkaat ja myyntitavat vaihtelivat. Vastaajien mukaan jakelutien ja 

operaatiomuotojen valintaan ovat vaikuttaneet yritysten omat resurssit, markkinoiden asettamat 

vaatimukset sekä tuotteiden tyypit ja ominaisuudet. Yleisimmiksi myyntikanaviksi olivat valikoi-

tuneet suora vienti sekä välitön eli oma vienti. Ahokankaan ja Pihkalan (2002, 24) mukaan ope-

raatiomuotojen näkökulmasta katsottuna vienti ja kansainvälistyminen ovat tapoja palvelulla ul-

komailla sijaitsevia asiakkaita.  

 

Maajakauma

Euroalue 23,7 % Muut EU-maat 13,2 % Muu Eurooppa 10,5 %

Venäjä 15,8 % Yhdysvallat 10,5 % Aasia 10,5 %

Muut maat 15,8 %
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Suuret laitetoimitukset ja tytäryhtiöiden kautta tapahtuneet varaosamyynnit toteutettiin välittö-

mänä eli omana vientinä suoraan loppuasiakkaiden kanssa. Myös yksittäisten suurten asiakkaiden 

kanssa oli luontevaa valita tämä vientimuoto. Omassa viennissä viejä myy ja toimittaa tuotteen 

itse ulkomaiselle ostajalle sekä huolehtii tuotteen suoraan loppukäyttäjälle. (Ahokangas & Pih-

kala, 2002, 33-34). Myös yritysten mukaan oma vienti on järkevää ja toimivaa tilanteissa, joissa 

myyntimäärät yksittäiselle asiakkaalle ovat suuria.  

 

”Meillä on yks iso asiakas, myydään tehtaalle suoraan ja ne tekee niistä ikkunoita. Se on 

silloin rakennuspuusepänteollisuutta.” Yritys 5 

 

Vastanneiden mukaan välitön vienti on myös looginen valinta silloin kun asiakaskunta on sup-

peahko, tuotteet tietyille asiakkaille suunniteltuja ja hinnat korkeita.  

 

”Me myydään suoraan loppukäyttäjille prosessitehtaisiin (sellutehtaat). Ne sijaitsee puun- 

ja hakkeenkäsittelyalueilla.” Yritys 4 

 

”Myydään suoraan loppukäyttäjille. Ne on suuria tai keskisuuria yksityisiä sahalaitoksia 

tai metsäyhtiöiden sahalaitoksia”. Yritys 7 

 

Moni vastanneista korosti asiakkaidensa tarvetta ja halua saada palvelua myös laitteiston toimitta-

misen jälkeen. Tällöin viejäyritykset sitoutuvat myös laitteistojen vaatimiin tukitoimiin ja takuu-

seen.  

 

”Me toimitaan aika vakavaraisten, kartongin, paperin ja massantekijöiden kanssa. Ja laitetoi-

mituksen jälkeen nää on kuitenkin ”service”-asiakkaita” Yritys 8 

 

Välittömän viennin lisäksi moni haastateltava yhtiö oli valinnut vientitavakseen suoran viennin. 

Suorassa viennissä vaaditaan yritykseltä kansainvälisen toiminnan osaamista sekä sisäisiä proses-

seja sen toteuttamiseen. Tuotteet viedään ulkomaisten agenttien ja maahantuojien kautta. (Aho-

kangas & Pihkala, 2002, 32). Vastanneiden mukaan paikallisen markkinan tunteva agentti luo 
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myös tietynlaista turvan tunnetta. Vieras markkina on usein tuntematon, mutta hyvän välikäden 

löytäminen on korvaamaton apu.   

 

”Mut valtaosa oikeestaan Saksa, Belgia, Iran, sitten meillä on Sri Lankaa, Intiaa, joihinka 

sitten me myydään lähinnä agenttien kautta siten että he välittää tuotteet tukkureille, jotka 

myy niitä sitten eteenpäin heidän asiakkaillensa.” Yritys 5 

 

”Projektit menee suoraan päämiehille. Mut vakiotuotteiden osalta meillä on Hollannissa ja 

Saksassa maahantuojia joiden kanssa kauppaa käydään.” Yritys 11 

 

”Venäjälle on isot tarjouskannat ja kaupat etenee hitaasti. Mut loppupeleissä ne menee 

aina maaliin saakka. Se on toimintatapojen suhteen jollain tapaa epävakaa ja pitää käyttää 

luovaa hysteriaa. Meillä on Pietarissa hyvä agentti.” Yritys 8 

 

Yksi haastatelluista yrityksistä nosti esille myös kustannukset sekä itsensä että loppuasiakkaiden 

kannalta. Suorassa viennissä jakeluketju loppuasiakkaaseen pyritään pitämään lyhyenä, jolloin 

kustannukset ovat matalampia ja niitä on helpompi hallinnoida.  

 

”Pääasiassa Saksassa on jälleenmyyjiä. Pyritään myymään hyvin lähelle loppupäähän ettei 

myyntihinnat kasvaisi. Panimotapauksissa myydään suoraan panimoille. Jos on pieni ostaja, 

yksityiset asiakkaat takana, ni myydään jälleenmyyjien kautta.”  

Yritys 6 

 

Yhden yrityksen mukaan suomalaisella viejällä ei ole aina tietoa siitä, kuka varsinainen loppu-

käyttäjä on tai kenelle tuote lopulta päätyy. Vastanneen mukaan se olisi kyllä mielenkiintoista tie-

tää, mutta ulkomaisilla agenteilla ja maahantuojilla voi olla käytössään laajat jakelukanavat eikä 

niitä aina raportoida viejälle.  

 

”Toimituksissa voi olla pitkäkin ketju. Isommat projektit menee niin et siel on joku loppu-

asiakas mikä rakennuttaa tuotantolaitosta. Siellä on useita insinööritoimistoja ja laitetoi-

mittajia ja niillä vielä alihankinta osatoimittajia. Me ollaan just siinä. Laitesuunnittelijat 
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tilaa omilta toimittajilta mitä laitteita sinne nyt tuleekin. Jollakin laitetoimittajilla on spek-

satut venttiilit (esim. meidän). Loppuasiakas saattaa myös vaatia paikallisen toimittajan. 

Sillon meillä on siellä edustaja välissä. Kauppa menee kaupallisen edustajan, agentin, 

kautta. Sit taas yksinkertaisessa varaosakaupassa edustaja soittaa ja pyytää lähettämään 

ittelleen vaikka varaletkuja 10 kpl ja meillä ei ole hajuakaan mihin ne lopulta menee.” 

 Yritys 10 

 

Yhden haastatellun yrityksen tuotteiden loppukäyttäjä oli usein viranomainen. Tämä luo tietynlai-

sia omia haasteitaan myös viennille. Kauppaa käydään usein paikallisten edustajien kanssa, ja 

asiakkaiden hankintoja ohjaa usein myös julkisten hankintojen kilpailutukset. Julkiset hankinnat 

voivat olla viejille haasteellisia, sillä tarjoukset jätetään julkisista hankinnoista säädettyjen nor-

mien mukaisesti.  

 

”Aika usein meillä vaihtelee. Meillä on jälleenmyyjäverkosto, meillä on kaiketi yli 30 maassa 

edustaja joka voi olla maahantuoja, jälleenmyyjä tai myyntiagentti. Se vaihtelee maakohtai-

sesti. Suurimmassa osassa meidän projekteista loppukäyttäjä on viranomainen. Mut sit se ke-

nelle me myydään on paikallinen edustaja joka välittää tuotteet ja myy usein jotain muutakin 

siinä samalla. Mut on sit myös julkisia hankintoja ja tarjouskilpailuja, joissa ollaan sit suo-

raan tarjoamassa” Yritys 9 

 

Ahokankaan ja Pihkalan (2002) mukaan vientimuodot on yleensä jaettu kolmeen osaan; epäsuo-

raan, suoraan ja omaan vientiin. Suoran viennin eduiksi voidaan laskea muun muassa välikäsien 

maa- ja kauppatuntemus. Oman viennin taas kerrotaan olevan sopiva vientimuoto esimerkiksi sil-

loin kun tuotteiden hinnat ovat korkeat, myyntimäärät suuria ja asiakkaita suhteellisen vähän. 

Haastatellut yhtiöt käyttivät näistä kolmesta kahta eri muotoa. Yhtiöiden valinnat ja kertomat 

vahvistivat näitä vientimuotojen valintakriteereitä. 
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Kuva 20. Operaatiomuodot 

 

6.4 Kaupan maksuehdot ja yleisimmät maksutavat 

 

Haastateltavat yritykset kertoivat kauppatapahtumiensa maksamiseen liittyviä ehtoja. Melinin 

(2003, 33) mukaan kansainvälistyminen luo yrityksille merkittäviä vaatimuksia maksuliikenteen 

hoitamiselle ja saatavien kotiutumista voidaan nopeuttaa merkittävästi oikeanlaisilla maksuta-

voilla. Maksuehdoilla on luonnollisesti vaikutusta myyjälle hänen määritellessään kauppahintoja, 

maksuaikaa, maksunsaannin varmuutta, maksutapojen kustannuksia sekä arvioidessaan maksuta-

pahtuman riskejä. (Helppi & Paloheimo 2005, 105). Myös ostajan määrittelemillä tai pyytämillä 

ehdoilla ja tavoilla voi olla merkitystä, joskus ratkaisevastikin. Haastatelluista yrityksistä jokai-

nen harjoitti luottokauppaa, eli tavara siirtyi ostajalle ennen kuin siitä saatava maksu oli koko-

naan suoritettu. Yritysten mukaan luottokauppaan on aiemmin siirrytty siksi että liikevaihtoa on 

saatu kasvatettua. Nykyään maksuajan antaminen asiakkaalle on ennemminkin sääntö kuin poik-

keus, muutamia kohdemaita lukuun ottamatta. Käytännössä kuitenkin maksuajan myöntäminen 

mahdollistaa asiakkaiden ostojen kasvattamisen, kun olemassa olevien varojen lisäksi voidaan 

hyödyntää myös tulevia rahoja. Kaikkien vastauksissa nousi esille rahojen kotiutumisen tärkeys 

ja maksutavat pyrittiin valitsemaan tämän mukaisesti.   

Operaatiomuotojen jakauma

Suora vienti 60 % Oma vienti 40 %
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Varsinkin pitkissä projektivienneissä sekä suurissa toimituksissa maksuehtoihin tulisi kiinnittää 

erityistä huomiota. (Melin 2011, 119). Yhteneväisyyttä oli varsinkin projektitoimittajien vastauk-

sissa. Käytännössä jokainen vastannut yhtiö käytti maksukäytäntönä maksuposteja. Tällöin osta-

jat vaativat usein myyjältä toimitusvakuuksia suoritustensa vakuudeksi. Maksuajoissa minimiaika 

oli pääsääntöisesti 30 pvä netto. Pisimmillään maksuajat venyivät jopa 90 päivään. Lisäksi pro-

jektitoimittajien kaupoille oli samankaltaista liikevaihtoihinsa nähden suurehkot kaupat.  

 

”Konekauppaa käydään sillä tavalla et me pyritään saamaan 30 % ennakkomaksua kaup-

paa tehdessä. Ja sitten pyritään saamaan ennen toimitusta, siinä kaupan tekemisestä 3-4 

kuukautta, 20 % ja toimituksen yhteydessä lisää. Niin että toimituksen jälkeen jää 10-20 % 

saaminen. Pääsääntöisesti 70-80 % on maksettu ennen kuin kone lähtee täältä. Loppuosan 

maksu on sidottu käynnistykseen tai kapasiteettiarvoihin. Kun ne on saavutettu niin lankeaa 

loppumaksu. Varaosakaupassa varsinkin Suomi, Baltian maat ja Ruotsi on sellaisia et asi-

akkaat maksaa hyvin. Jos alkaa tulla viivästyksiä niin varaosia ei lähetetä ilman ennakko-

maksua.” Yritys 7 

 

”Käytännössä se menee maksuposteina niin että 30 % ennakkomaksu, 60 % toimitettaessa 

ja 10 % käyttöönoton jälkeen. Ja sille 30 % etumaksulle vaaditaan meiltä aina pankkiva-

kuus. Aasian kaupassa tehdään remburssikauppaa. Venäjän kaupassa saatetaan tehdä niin 

et tavara menee rajan yli kun maksu on meidän tilillä tai sitten haetaan remburssia. Takuu-

aikainen vakuus menee niin että se on 10 % kauppasummalle. Siihen tarvitaan pankkita-

kaus. Asiakkaalta saatavaa häntämaksua ei ole suojattu.” Yritys 8 

 

”Ne riippuu projektin koosta ja asiakkaasta. Yleensä edustaja ostaa suoraan meil on hyvin-

kin vakiintunut edustajaverkko ja niitten kanssa mennään, sanotaan tollaset alle 100 teur 

kaupat 30 pvä netto, ne menee ihan tälleen. Mut sit jos puhutaan isommista kaupoista ni 

ruvetaan kattomaan erilaisia maksuehtoja. Silloin tulee ennakkomaksua ja maksuposteja. 

Remburssilla myydään isompia eriä. Ennakkomaksutakaukset tarvitaan. Vekseleitä käyte-

tään maksutapana, tällaisia juttuja.” Yritys 10   
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Vaikka yhtiöt käyttävätkin maksukäytäntönä maksuposteja, aiheuttavat saatavien pitkät kotiutu-

misajat yrityksille merkittävää käyttöpääoman sitoutumista. Muutama vastanneista kertoi paran-

tavansa käyttöpääoman hallintaa ja yhtiön maksuvalmiutta muun muassa käyttämällä factoring-

rahoitusta ja laskusaatavien myyntiä. Perinteisessä factoring- rahoituksessa rahoitusyhtiö myön-

tää yhtiölle luottoa myyntisaamisia vastaan. Rahoitusyhtiö maksaa esimerkiksi 80 % saatavasta 

heti ja myyjä saa loput 20 % rahoituskuluilla vähennettyä ostajan maksaessa laskun. (Leppiniemi 

2005, 149). Tällöin yhtiö kantaa itse luottotappion riskin, sillä saamisten omistus ei siirry pan-

kille. (Helppi & Paloheimo, 2005, 160).  

 

Myymällä saatavat rahoitusyhtiölle, yhtiön kassavirrat aikaistuvat ja rahavirrat nopeutuvat. Tässä 

tapauksessa riskien säilyminen myyjällä tai siirtymällä rahoitusyhtiölle riippuu viejän ja rahoitus-

yhtiön välisestä sopimuksesta. (Finance Link, 2018). Negatiiviseksi asiaksi edellä mainituissa ra-

hoitusmuodoissa nousivat hinnat.  

 

”Polttoaineasemissa on 20-30 % ennakkomaksu, 60 % kun tehtaalla valmis ja 10-20 % kun 

vastaanotettu. Me myydään laskut SVEA:lle. Näin nopeutetaan saatavien kotiutumista ja ne 

kantaa riskin 50 prosenttisesti”. Yritys 2 

 

”Käytetään maksuposteja, laskutus tapahtuu projektin edetessä. 30 % ennakkona, 30 % 

asennuksen jälkeen, 30 % käyttöönoton jälkeen ja 10 % testausten jälkeen”. Tarvitaan näi-

hin sekä ennakkomaksun- että takuuajantakauksia. Lisäksi käytössä on SVEA:n laskusaata-

varahoitus.” Yritys 4 

 

”Joku asiakas haluaa tehdä ennakkomaksuna. Ne on aika varakkaita yhtiöitä. Isot projektit 

varsinkin jakautuu toimituseriin. Siellä voi olla ennakkomaksu, sit tulee maksupostit. Pää-

miesten kautta kulkevat, Hollanti ja Saksa, ni meillä on isot luottovakuutuslimiitit sinne. 

Maksuehto voi riippua loppuasiakkaasta, mut se on 30 päivästä 90 päivään. Käyttöpää-

oman sitoutumisesta johtuen meillä on kotimaassa käytössä myös laskusaatavarahoitus ja 

viennissä tullaan ottamaan käyttöön puhdas factoring. Koska rahoitusyhtiö ei ulkomaan-

kaupan osalta hyväksy laskusaatavarahoitusta, jossa meillä olisi ittellä perintä ja luottova-

kuutus”. Yritys 11 
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Suurin osa haastateltavista yhtiöistä teki kauppoja niin sanotusti varman päälle. Kauppatavat ja 

maksuehdot olivat jo osittaista vakuutta. Mikäli kauppahintaa ei oltu pilkottu maksuposteihin 

vaan laskutus hoidettiin laskulla, niin haettiin luottovakuutus. Ja mikäli sitä ei saatu tai asiakas oli 

uusi, niin käytössä oli ennakkomaksu tai remburssi. Myös maakohtaiset käytännöt toistuivat esi-

merkiksi niin että, Aasian kaupassa käytössä oli pääsääntöisesti aina remburssi. Yhteenvetona 

voidaan todeta, että mitä epävarmempi kohdemaan tila on, sitä voimakkaampi on myyjän halu 

turvata saatavansa.  

 

Esimerkiks remburssikauppa on tapa toimia Kiinassa ja Aasian maissa. Siinä ei ole mitään 

hävettävää. Mutta jos me kysytään asiakkaalta Euroopassa remburssia ni se kysyy et mitä 

te oikein meinaatte, et mehän ollaan vakavarainen yhtiö. Aasiassa se taas on normi. Rem-

burssin kanssa on vaan aina hirmuinen sählääminen kun pitää olla pisteet ja pilkut oikeissa 

paikoissa.” Yritys 8 

 

”Nää vaihtelee yhtä paljon kuin asiakkaatkin. Sanotaan et vakiotuotteiden kauppa vakiintu-

neille jälleenmyyjille, niin se toimii aika pitkälle laskulla 30 pvä netto. Se on niin sanotusti 

pientä kauppaa, myydään ykköstonneista kymppitonniin. Myydään vakiintuneille asiak-

kaille, joille on myyty vuoskausia. Toinen missä on laskumenettely on tiettyjen vakiintuneit-

ten maitten viranomaiset, Länsi-Eurooppaan. Siellä on jo tarjouspyynnöissä ehtoina ettei 

tule LC:tä eivätkä maksa ennakkomaksuina. Kyl me on niitä pidetty turvallisina. Projekti-

puolelle kun mennään ni sit vielä tulee maakohtaisia ja asiakaskohtaisia eroja. Meidän tyy-

pillinen sabluuna maksuehdoissa 20- 30 % ennakkomaksuna on tyypillinen, sit siitä jää 

yleensä 60-70 % toimituksesta ja sitten 5-10 % jää useimmiten toimituksen jälkeen. Eli 

siellä on joko asiakkaan kanssa tapahtuva hyväksyntä, kuten koulutusta ja käyttöönottoa, 

monenlaista mut et se jää sinne loppuhyväksyntään. Maksutavoista aika usein se on L/C, 

tietysti ennakkomaksu takausta vastaan maksetaan meille tilille mut sit se varsinaiseen toi-

mitukseen kohdistuva erä on aika usein L/C:llä toimitusdokumentteja vastaan ilman sen 

kummempaa maksuaikaa. Se on se tyypillisin projektipuolen maksuehdoissa.” Yritys 9 
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”Käytännössä se on ennakkomaksulla tai remburssilla, jos ei olla saatu luottovakuutusta. 

Ei tonne kauas voi lähtee muilla tavoilla jos ei saa luottovakuutusta. Isotkin yhtiöt toimii 

näin. Esimerkiks Kiinaankin viedään valtavasti sahatavaraa ni se on remburssikauppaa. 

Eurooppa on Eurooppa ja täällä toimii kaupantekotapa. Se voi olla joku 30 pvä netto tai sit 

jonnekin voi olla 45 päivää netto. Ne pyytelee 60-90 päivää netto, mut ei me olla suostuttu 

siihen. Ennakkomaksu on jossain maissa tapana. Ei he ota siitä hernettä nenään jos sano-

taan et se on käteismaksu. Jos on pidempään tehty yhteistyötä ni ollaan joskus tehty niin et 

50 % heti tilatessa ja 50 % ennen kuin rekka lähtee meiltä. Taikka sitten dokumentteja vas-

taan.” Yritys 5 

 

Vastaajista ainoastaan yksi teki kauppaa laskulla ilman minkäänlaista suojausta. Valintaa perus-

teltiin tutuilla asiakkailla. Atradiuksen Juhani Laitala kertoi haastattelussaan kyseisen perusteen 

olevan hyvinkin yleinen suomaisten yritysten keskuudessa, varsinkin kotimaankaupoissa. Yrityk-

set eivät suojaa saataviaan, koska luottavat vanhoihin tuttuihin asiakkaisiin.  

 

”Venäjälle tehtiin aikanaan ennakkomaksulla. Sit pätkittiin toimituksia ja sillä asiakas saa-

tiin maksamaan. Asiakas oli riippuvainen lopputoimituksista eikä toimitettu tavaraa sinne 

ennen kuin aikaisemmat laskut oli hoidettu. Agenttia käytettiin aiemmin myös Venäjän kau-

passa. Nykyisten asiakkaiden kanssa esim. Saksaan myydään normaalisti laskulla. Se on 

joku 30 pvä netto. Ja me seurataan itse et se piikki ei kasva. Saldoa pitää seurata ja sillä 

voi sopia ylärajan. Ennakkolaskuja harrastetaan hyvin vähän. Meillä on jo kokemusta 

näistä pitkään toimijoista yrityksistä.” Yritys 6 

 

Osalla haastatelluista yrityksistä oli kohdemaissa tytäryhtiöt. Tällöin kauppatapa muuttuu ja toi-

minta on niille normaalia kotimaankauppaa. Tällöin saavutetaan myös paikallisen toiminnan edut 

ja vältetään esimerkiksi tuontitulleja ja muita lisäkustannuksia. Niillä yrityksillä, joilla oli tytär-

yhtiöitä ulkomailla, tytäryhtiöiden toiminta oli tavallaan emoyhtiön toiminnan jatketta. Lähinnä 

kauppaa käytiin varaosien, teknisen tuen ja huoltopalveluiden kanssa.   

 

”Jenkeissä kauppa menee siellä olevan tytäryhtiön kautta ja niille se on kotimaankauppaa. 

Se hoituu yleensä maksupostein.” Yritys 10 
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Yhtiöiden vastaukset ovat yhteneväisiä Melinin (2001) kertoman mukaan, eli maksutavan valin-

nassa tulisi pohtia maksutavan nopeutta ja varmuutta, ostajan tunnettuutta ja luotettavuutta, toi-

mialan perinteitä, kaupan kohdetta sekä mahdollisia riskejä.  

 

Se mikä osassa vastauksista tuntui paistavan läpi, oli tiettyihin maksutapoihin ”jumiutuminen”. 

Kun on aina totuttu toimimaan tietyllä tavalla, esimerkiksi tuntemattomiin maihin tehtävällä en-

nakkomaksu-kaupalla, ei edes oltu ajateltu olisiko esimerkiksi remburssi ollut näihin mahdolli-

nen. Asenne joitakin potentiaalisia asiakkaita kohtaan oli ”ota tai jätä”- tyylinen. Tämä korostui 

varsinkin vastauksissa, joissa oli totuttu toimimaan samojen asiakkaiden kanssa, uusia kohtaan 

oltiin hyvinkin epäileväisiä.  

  

Lisäksi maksutapoja suuremmaksi asiaksi nousi saatavien kotiutumisen hitaus. Moni yhtiö joutui 

sitouttamaan tuotteiden valmistukseen ja kauppoihin merkittäviä pääomia. Maksupostit ennakko-

maksukäytännöin helpottivat tätä hieman, mutta niihinkin joutui usein antamaan ostajalle vakuu-

den. Factoring ja laskujen myynti ovat nousseet merkittävään osaan tässä asiassa. Tätä korostivat 

aiemmin myös kaikki haastatellut rahoitusalojen edustajat.  

 

 

 

Käytetyimmät maksutavat

Laskua vastaan ilman luottovakuutusta 41,7 % Remburssi 29,2 %

Ennakkomaksu 16,6 % Laskua vastaan luottovakuutuksella 12,5 %
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Kuva 21. Käytetyimmät maksutavat 

 

Yllä olevasta vastausjakaumasta on hyvä huomioida varsinkin ”lasku ilman luottovakuutusta”- 

kohta. 41,7 prosentista 29,2 prosenttiyksikköä käytti maksukäytäntöinä maksuposteja. Eli puh-

taasti riskillä laskutti 12,5 prosenttiyksikköä kohtaan vastanneista.  

 

 

6.5 Luottovakuutuksen käyttö 

 

Talposen (2002, 65-66) mukaan luottovakuutuksen tarkoitus on suojata yhtiötä asiakkaiden mak-

suvalmiuteen liittyviltä riskeiltä, eli käytännössä luottovakuutus on myyjän ottama vakuutus 

omille myyntisaatavilleen. 11 haastatellusta yhtiöstä vain 4 käyttää tai oli käyttänyt luottovakuu-

tusta.  Atradiuksen Laitalan ja Euler Hermesin Kämäräisenkin mainitsema sahatavarateollisuus 

luottovakuutti kaikki saatavansa. Lisäksi haastateltu Yritys 11. edustaja nosti esille saman asian 

kuin Juhani Laitala Atradiukseltakin totesi, luottovakuutus suojaa toki tuotteena myyjän saatavia, 

mutta sen lisäksi sillä myös ”ostetaan” asiakkaista tilinpäätös- ja luottotietoja, joita ei muuten 

välttämättä saisi käyttöönsä. Toki täytyy todeta, että haastatelluista yhtiöistä iso osa harjoitti pro-

jektitoimituksia ja/ tai maksuposteja, jolloin käytetty kauppatapa ja maksuehdot olivat jo osit-

taista vakuutta. Myös Finnveran vientisaatavatakuut olivat muutamalle vastanneelle tuttuja. Kiel-

teisen päätöksen saaneilla oli useimmiten syynä ostajan vajanaiset tilinpäätöstiedot tai negatiivi-

nen oma pääoma.   

 

Yhtenä luottovakuutuksen ongelmana koettiin myös Jonesin (2010) mainitsema koko saatavakan-

nan vakuuttaminen. Moni yhtiö koki, että voisi ajatella luottovakuutusta yksittäisille kaupoille.   

 

”Me lähdetään siitä, puhutaan normaalimaista eli Euroopan maat. Ni me haetaan luottova-

kuutus, tokihan me haetaan se muillekin, jos vain saadaan. Mut käytännössähän se on niin et 

eurooppalaiset asiakkaat vain saa sen.” Yritys 5 

 

”Me pyritään luottovakuuttamaan aina. Eli oikeestaan riippumatta ennakkomaksukäytännöstä 

halutaan luottovakuuttaa. Me ollaan lähdetty liikkeelle siitä et ensinnäkin luottovakuuttaminen 
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on ok ja tietenkin tärkeintä siinä on et se turvaa meidän saatavat. Se on se tärkein. Mut se 

myös kertoo asiakkuudesta sen luotettavuuden. Se on oikeestaan sellainen ensimmäinen check 

myyjille. Myyjillä on se ohje että kun tulee vieras asiakas ni haetaan luottovakuutus heti käy-

tännössä. Eli haetaan niistä ne tiedot. Finnveralta me ollaan haettu vientisaatavatakuuta jos 

luottovakuutus ei ole ollut mahdollinen” Yritys 11 

 

Yritys 7 hoitaa suuremmat, 1-10 miljoonan euron väliin asettuvat, konekaupat maksupostein, kun 

taas varaosamyynti oli luottovakuutettua. Kyseisellä yrityksellä oli tytäryhtiöitä myös Keski-Eu-

roopassa, jossa luottovakuuttaminen on hyvin yleistä.  

 

”Konetoimituksia ei ole luottovakuutettu ensinkään, mut varaosakauppa on. Suomesta myy-

dään suoraan osia Venäjälle, Baltiaan, Aasiaan, ni näille ei olla katsottu luottavakuutusta 

tarpeelliseksi.” Yritys 7 

 

Yksi haastatelluista yhtiöistä kertoi kyllä selvittäneensä luottovakuutuksen mahdollisuutta, mutta 

heillä toimiala ja vientimaat ovat estäneet sen käytön. 

 

”Me ei oo käytetty luottovakuutusta, ollaan selvitetty sitä ja meillä on siitä tarjouksia mut 

ei olla käytetty. Tiedetään se kenttä hyvin, mut siinä on useempikin syy. Ensinnäkin viran-

omaiskaupassa on tiettyjä rajoitteita. Et se ei aina sovellu siihen. Sit on tiettyjä maakohtai-

sia rajoitteita. Meillä se tarve sille tuntuu olevan usein siellä mihin se ei sitten ehtojen kan-

nalta sovi. On kyllä kohteita missä sitä vois käyttää ja on siitä käyty säännöllistä keskuste-

lua.” Yritys 9 

 

 Yhdellä yhtiöistä on ollut luottovakuutus, koska se oli ollut factoring- rahoituksen saamisen 

edellytys. Yhtiö koki, että sellaisilla tilanteissa, kun luottovakuutusta olisi tarvittu, kun myyjän 

riski esimerkiksi ostajan maan vuoksi olennaisesti nousi, eivät luottovakuuttajat olleet valmiita 

vakuuttamaan saatavia. Kyseisen yhtiön edustaja myös kertoi rahoitusyhtiön laskuttaneen vakuu-

tusmaksun omissa kuluissaan, jolloin luottovakuutus myös välillä ”unohtui” tai yhtiö ei sinällään 

käsittänyt sen olemassaoloa.  
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”Luottovakuutuksia, no ne on vähän, me ollaan luopumassa niistä kun ne ei toimi ollen-

kaan noissa maksuposteissa. Mitä isompi kauppa, mitä enemmän riskejä niihin lisääntyy, ni 

sitä vähemmän luottovakuuttaja haluaa olla mukana. Me katottiin et olkoon ilman sitten. 

Me käytettiin aiemmin factoringia, ni sinne vaadittiin luottovakuutus. Rahoitusyhtiö hoiti 

sen ja ne laskutti vakuutusmaksun omissa kuluissaan. Meil ei ollut suoraa sopimusta luotto-

vakuutusyhtiön kanssa.” Yritys 10 

 

Haastatelluista yhtiöistä vain yksi ilmoitti, että luottovakuutus ei ole käytössä, koska asiakkaat 

ovat tuttuja. Pääasiakkaat olivat suurehkoja yrityksiä, mutta maksut hoidettiin laskulla ilman luot-

tovakuutusta.  

 

”Ei olla käytetty. Meillä on tutut asiakkaat”. Yritys 6 

 

Haastattelujen perusteella osa yrityksistä ei aina ole välttämättä sisäistänyt, että yhtiöllä on käy-

tössä myös luottovakuutus. Tämä tuli esille varsinkin tilanteissa, joissa yhtiöillä oli käytössä fac-

toring-rahoitus. Tällöin rahoitusyhtiöt monesti hoitavat myös luottovakuutuksen haun ja se lasku-

tetaan asiakkaalta rahoitusyhtiön palvelumaksuissa ja rahoituksen hinnassa. Yhtiöille menee toki 

tiedot vakuutuksista, mutta kun ajatellaan että se rahoittaja on tietty rahoitusyhtiö, niin tämä toi-

nen seikka unohtuu.  

 

Yritykset nostivat esille myös Euler Hermesin maajohtajan, Teemu Kämäräisen, sekä Atradiuk-

sen maajohtajan, Juhani Laitalan, kertoman yleisongelman. Luottovakuutuksen suurin ongelma 

on sen heikko tunnettavuus.  

 

6.6  Mahdolliset luottotappiot 

 

Arslan et al. (2009) mukaan kotimarkkinoille vieraiden riskien vuoksi kansainvälistä toimintaa 

harjoittavilla yrityksillä on suurempi luottotappioiden riski. Haastatelluista yhtiöistä jokainen oli 

tehnyt luottotappioita, mutta omissa mittakaavoissaan hyvin vähäisiä. Se kuinka paljon yhtiölle 

voi luottotappioita tulla, on jokaisen yrityksen oma näkemys. Kaupallisilta riskeiltä suojautuessa 

oikeanlaisen maksutavan valinnalla on suuri merkitys. (Nordea, 2017).  
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”Ei ole ollut merkittäviä luottotappioita. Joka vuosi jotain, mut mittakaavassa jos viime 

vuonnakin vissiin 14 teur kirjattiin, et joku yksittäinen jälleenmyyjä menee konkurssiin tai 

tulee yksittäinen riita. Mut ne on pysyny hyvin maltillisina. Mut aina on riski olemassa eikä 

maariskit yhtään helpotu. Kun tehdään tuotteita pääasiassa ihmisten suojelemiseen ni niitä 

tarvitaan usein siellä missä on joku kriisi.” Yritys 9 

 

Viennin asiakkaiden maksukäyttäytymisen kuvattiin olevan pääsääntöisesti hyvää, suurempia on-

gelmia oli kotimaan asiakkaiden kanssa. Tätä samaa kotimaan asiakkaiden maksukäyttäytymistä 

korostivat myös Atradiuksen Laitala ja Euler Hermesin Kämäräinen. Kotimaisten asiakkaiden 

seurantaan ja valvontaan ei useimmiten kiinnitetä tarpeeksi huomiota, vaan tuudittaudutaan tur-

vallisuuden tunteeseen, varsinkin vanhojen asiakkaiden kohdalla.  

 

”Viennistä on ainoastaan yksi luottotappio vuosituhannen vaihteesta. Kotimaassa niitä on 

vuosittain 10-20 teur edestä.” Yritys 2 

 

”Ainoot luottotappiot mitä meille on tullu on tullu muutamista kotimaanasiakkaista. Ne on 

olleet pieniä mut harmittavia. Ne olis pitänyt kyllä tunnistaa ennalta” Yritys 5 

 

”Viennissä luottotappioita on hyvinkin vähän. Sanotaan et tost 32 miljoonasta jos puhu-

taan ni puhutaan 0, - jotakin %. Jos oikein muistan ni viime vuonna oli luottotappioita alle 

20 tonnia. Valitettavasti suurimmat luottotappiot viimesten vuosien aikana on tulleet ihan 

täältä kotimaasta.” Yritys 10 

 

”Saatiin me aikanaan jotain luottotappioita, mut siitä on jo pitkä aika. Annettiin luotolla 

isoja juttuja ja ei saatu rahoja. Nää oli jotain 10-15 teur.” Yritys 6  

 

Yhdelle vastanneista luottovakuutus on jo osoittautunut hyväksi käytännöksi. Saadut tappiot on 

korvattu sopimusten mukaisesti. 

 

”Ihan muutama on vain ollut. Niissä oli luottovakuutus ja ollaan saatu korvaukset.” 
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 Yritys 7 

 

Luottotappioita suuremmaksi ongelmaksi voisi sanoa maksupostien viimeisen erän kotiutumista. 

Summasta riippuen jopa kahden vuoden odotusaika on mille tahansa yhtiölle pitkä aika. Ijäs 

(2002, 25) toteaakin, että kaupalliset riskit voivat olla ostajan maksukyvyttömyydestä tai –halut-

tomuudesta toimia sopimuksen mukaisesti.  

 

”Meillä on käynyt niin et Jenkeissä meni firma konkkaan ja sieltä jäi sellainen 20 000 dol-

laria saatavia. Useimmiten asiakas kyllä yleensä maksaa häntämaksun. Ja jos se ei halua 

maksaa niin se keksii tekosyitä, jotta voi sanoa että asiat ei ole kunnossa. Pahimmillaan 

jonkun saatavan kalasteleminen saattaa kestää 2 vuotta. Mutta useimmiten se on kyllä 

saatu sieltä.”  Yritys 8 

 

”Ei ole ollut luottotappioita. Viimeisestä 10 % on käyty keskusteluja, mut aina ne rahat on 

kuitenkin tulleet.” Yritys 4 

 

6.7 Onko yhtiö laatinut viennin riskipolitiikkaa 

 

11 haastatellusta yrityksestä jokainen harjoitti luottokauppaa, mutta ainoastaan yksi oli laatinut 

kirjallisen riskipolitiikan. Lindströmin (2011, 5) mukaan luottopolitiikka määrittää kuitenkin ne 

periaatteet ja toimintatavat, joiden mukaan yhtiö käy luottokauppaa. Luotto- ja riskipolitiikan laa-

tineessa yrityksessä myös myyjät oli koulutettu ymmärtämään eri maksutapoja ja käytäntöjä. 

Myynti olikin omalla tavallaan osana riskienhallintaa. Toimintatapana yrityksellä oli, että myyjät 

hoitavat oman tonttinsa, mutta varsinkin isommissa kaupoissa erillinen henkilöstöryhmä käy 

vielä läpi kunkin kaupan riskienarvioinnin. Näissä katselmuksissa on läsnä myös yhtiön talous-

johtaja. Riskienhallintaa on myöskin päätös olla tekemättä kauppaa johonkin tiettyyn maahan tai 

tietyn asiakkaan kanssa.    

 

”Me on tehty riskienarviointi koko yritystä koskien, missä myynti ja vienti on yksi osuus. 

Viime vuonna tehtiin ensimmäinen versio, jota päivitetään jatkuvasti. Nykyään meillä laa-
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tujärjestelmät edellyttää sitä. Mut sit meillä on kaikkien isompien kauppojen suhteen tar-

jous- ja tilauskatselmusmenettelyt, johon kuuluu riskien arviointi. Esimerkiks jos on joku 

isompi tarjous niin tarjouksen tekijätiimi tekee riskienarvioinnin ja sitten riippuen tarjouk-

sen kokoluokasta käydään se tarjouskatselmus ja siellä on tietyt henkilöt läsnä. Esimerkiks 

minä olen läsnä rahoitus ja näiden riskien osalta sitä arvioimassa. Ja sama toistetaan ti-

lausvaiheessa, jos tarjous on mennyt läpi ja ollaan tekemässä sopimusta. Niin ennen kuin 

laitetaan nimi alle sopimukseen, ni siinä on toinen check point. Et se on ollut meille se tär-

kein et käydään riskit läpi projektikohtaisesti. Maista on rajattu ulos vain maat mihin ei 

saada vientilupaa, eli siellä on joku akuutti kriisi. Mut kyl me tehdään jonkin verran no go- 

päätöksiä jo siinä vaiheessa kun lähdetään miettimään tarjotaanko jonnekin tiettyyn maa-

han. Se on meille tärkeä asia. Ollaan kuitenkin sen verran pieni yritys et riskit pitää olla 

suhteessa toiminnan kokoon.” Yritys 9  

 

Talponen (2002, 21) korosti luottopolitiikan olevan organisaation tapa tehdä luottopäätöksiä. 

Kontrolloituun luottokauppaan päästään vain silloin kun johto, myynti ja taloushallinto ovat sopi-

neet yhteiset toimintatavat ja tavoitteet. Vaikka muut vastanneet yhtiöt eivät olleet laatineet kir-

jallista luotto- tai riskipolitiikkaa, oli se kuitenkin toimitus- ja/tai talousjohtajan omassa päässä. 

Yleisenä ajatusmallina oli, että erilaisten ohjeistusten ja politiikojen laatiminen kuuluu vain isoi-

hin yhtiöihin.  

 

”Riskipoliikka on mun päässä. Ei ole kirjattua kun ei olla kauhean iso yhtiö. Riskipolitiikka 

on se et jos tehdään riskiä ni se yks riski on ainoostaan se yks kuorma. Mut missään ta-

pauksessa en lähde myymään ilman ennakkomaksua.” Yritys 5 

 

”Ei mitään kirjoitettua kyllä ole. Mut tietystihän on muodostunut käytäntöjä. Esimerkiksi 

jos asiakasta ei tunneta ni otetaan luottotiedot ja sen perusteella määritellään maksuehdot. 

Ja jos on jotain semmoisia kysymysmerkkejä ni voidaan pyytää asiakkailta takauksia.” Yri-

tys 7 

 

Osalla yrityksistä luottoriskienhallinta kattoi maksutavat. Riskialttiisiin maihin ei tehty kauppaa 

kuin turvallisilla maksutavoilla, kuten ennakkomaksuilla ja remburssein.  
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”No sellaiset linjaukset et Aasiaan ja Venäjälle remburssikauppaa. Tai et hanke ei lähde 

liikkeelle ennen kuin ennakkomaksu on maksettu. Riskit on meillä ehkä enemmänkin tekni-

siä riskejä.”  Yritys 8 

 

”Ei kirjallista ohjeistusta siihen ole. Mutta kun tulee projekti ni me yleensä katselmoidaan 

se ennen kuin lähdetään tekemään tarjousta. Tarjouspyynnöt tulee insinööritoimistosta ni 

se sanoo sen millä ehdoilla pääsee toimittamaan. Ni sit niistä vaan aletaan vääntämään 

kättä ja jos on sellainen maa, esmes Marokko, ni kyl se on aina remburssikauppa.”. Yritys 

10 

 

”Kirjattua riskipolitiikkaa ei ole. Lähdemme siitä että me luottovakuutetaan laajasti. Jos ei 

saada luottovakuutusta niin se on ennakkomaksu. Joissakin voidaan käyttää harkintaa jos 

katsotaan voivamme ottaa riskiä. Joillekin asiakkuuksille on sovittu johdon hyväksymä li-

miitti, mikä on sit omaa riskiä. Mut ne on hyvin harvoja ja puhutaan muutamasta kymme-

nestä tuhannesta.” Yritys 11 

 

Käytännössä riskipolitiikka kattaa sen mitä riskejä yhtiö on valmis ottamaan, mitkä nähdään sel-

laisina, että ne tulisi suojata ja kuka tekee ratkaisun riskien analysoinnista ja ottamisesta. Se voi 

siis tarkoittaa esimerkiksi maarajauksia, asiakaslimiittejä tai suosituksia käytettävistä sopimuslau-

sekkeista ja maksutavoista sekä ohjeistusta suojausinstrumenttien käytöstä. (Helppi & Paloheimo, 

2005, 29). 

 

”Varsinaista riskipolitiikkaa ei ole. Mut ollaan pidetty systeemi että ollaan varovaisia ja 

mennään palikka kerrallaan.” Yritys 2  

 

”Ei kirjoitettua riskipolitiikkaa viennin suhteen. Riskianalyyseja kyllä tehdään, mutta ne-

kään ei liity talouteen.” Yritys 4 

 



76 

  

 

  

Vaikkakaan suurimmassa osassa haastateltuja yrityksiä ei oltu laadittu kirjallista luotto- tai riski-

politiikkaa, toteutettiin sitä silti omalla tavallaan. Monessa pienemmässä yhtiössä tarjoukset kul-

kivat talous- tai toimitusjohtajan kautta, jolloin hän tarkisti ja analysoi riskitason. Johto oli siis 

aidon kiinnostunut yhtiön luottopolitiikasta ja myyntisaatavien suojaamisesta, mutta sitä ei oltu 

jalkautettu tarpeeksi hyvin muun organisaation ja myyjien tietoisuuteen.  
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7 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Yhteenvedossa tuodaan esille tärkeimpiä tuloksia ja verrataan niitä teoriaan. Lisäksi tarkoituk-

sena on tehdä johtopäätöksiä työn tuloksista sekä arvioida niiden merkitystä. Luvussa esitellään 

myös jatkotutkimusehdotuksia. 

 

7.2 Yhteenveto 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kuinka suomalaiset yritykset ovat rakentaneet 

vientikauppansa. Miten taustat, toimiala ja tuotteet vaikuttavat kauppojen rakenteeseen ja kuinka 

yhtiöt käsittävät vientisaatavien suojaamisen ja niihin tarjolla olevat instrumentit, varsinkin luot-

tovakuutuksen. Lisäksi yritysten kanssa keskusteltiin luottopolitiikasta sekä siihen kuuluvasta ris-

kienhallinnasta.  

 

Yhteenvedossa tuodaan esille tärkeimpiä tuloksia ja verrataan niitä teoriaan. Lisäksi tarkoituk-

sena on tehdä johtopäätöksiä työn tuloksista sekä arvioida niiden merkitystä. Luvussa esitellään 

myös jatkotutkimusehdotuksia. Haastateltavien yritysten vastaukset olivat monilta osin hyvin sa-

mansuuntaisia ja yhteneväisyyksiä oli paljon. Tämän selittänee yritysten taustat. Suurin osa haas-

tatelluista yrityksistä olivat investointihyödykkeiden viejiä, joiden maksukäytännöt olivat joko 

projektitoiminnasta tai kauppojen suuresta koosta johtuen saman tyyppisiä.  

 

Moni yhtiö oli laajentanut toimintaansa Suomen rajojen ulkopuolelle kotimaanmarkkinoiden pie-

nuuden vuoksi. Yritysten mukaan toimialoille ja rajatuille asiakaskunnille (mm. kaivos- ja sahate-

ollisuus) suunnitellut tuotteet saavuttavat kotimaan potentiaalin varsin varhaisessa vaiheessa, jol-

loin kasvun hakeminen ulkomailta on välttämätöntä. Haastateltujen yhtiöiden toimialat vastasivat 

hyvin Suomen tavaraviennin toimialajakaumaa. 

 

Viennin kohdemaat olivat valikoituneet yrityksillä toiminnan mukaisesti. Joitakin ohjasi toimiala 

ja tuotteet, osalla taas ulkomaankauppa oli alkanut ensin naapurimaista ja levinnyt sitten suoma-

laisille helpoiksikin koettuihin maihin, kuten Saksaan. Eurooppakeskeinen vientitapa on suoma-

laisille yrityksille hyvin yleistä. Projektitoimittajilla maat saattoivat vaihdella vuosittain, riippuen 
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siitä missä suuret projektit minäkin vuonna olivat. After-sales palveluja tarjoavat yritykset olivat 

perustaneet merkittävimpiin vientimaihin myös tytäryhtiöitä. Yritykset kokivat tämän tyyppisen 

toiminnan edesauttavan liiketoimintaa, sillä integroituminen kohdemaahan tuo yhtiön lähemmäs 

paikallisia kauppakumppaneita ja toimintakin muuttuu kotimaankaupaksi. 

 

Haastateltujen yritysten asiakkaat ja myyntitavat vaihtelivat, joskin suurimmalla osalla operaati-

muodoksi oli valikoitunut suora vienti, muutamalla vastanneella myös oma vienti. Vastausten pe-

rusteella suuret laitetoimitukset sekä tytäryhtiöiden kautta tapahtuneet varaosamyynnit olivat su-

juvaa toteuttaa omana vientinä. Sama käytäntö oli looginen valinta myös silloin kun asiakaskunta 

oli suppea. Nämä suuret kaupat edellyttivät monelta yritykseltä myös after-sales palveluja, jolloin 

yhtiöt solmivat asiakkaiden kanssa palvelusopimuksia. Suoraa vientiä harjoittaneet yhtiöt kertoi-

vat agentin käytön olevan sujuvaa ja helpottavan kaupankäyntiä, sillä heillä oli usein kohdemaan 

toimintatapojen lisäksi tuntemusta asiakkaista ja markkinoista. Iäkkäämmillä tai kielitaidon 

kanssa haasteita omaavilla yrittäjillä agentit olivat korvaamaton apu ulkomaankauppaa tehdessä.  

 

Jokainen haastatelluista yhtiöistä harjoitti luottokauppaa, eli tavara siirtyi ostajalle ennen kuin 

siitä saatava maksu oli kokonaan suoritettu. Haastatelluille esitettiin maksutapojen suhteen myös 

samat kysymykset kuin mitä Pk- barometrissakin on käytetty. Vastanneista 41,7 % ilmoitti käyt-

tävänsä vientikaupan rahoitusinstrumenttina laskua ilman luottovakuutusta. Huomionarvoista on 

kuitenkin se, että näistä 41,7 prosentista 29,2 prosenttiyksiköllä oli maksukäytäntönä maksupos-

tit. Tällöin kokonaissaatavasta lähes 80-90 % oli maksettu ennen tavaran toimitusta ja lopulta jäl-

jellä oli n. 10-20 % jäännösriski. Maksupostien käyttö vähentää luonnollisesti myös luottovakuu-

tuksen tarvetta ja maksukäytäntö itsessään on jo omanlaisensa suoja saatavalle. Ennakkomaksun 

käyttöä harjoitti 16,6 % vastanneista, mutta nämäkin olivat osin maksuposteja käyttäviä yrityksiä. 

Haastatteluihin vastanneet yritykset olivat pääosin hyvinkin valveutuneita eri maksuehtojen ja ta-

pojen suhteen. Moni ilmoitti, että mikäli kohdemaissa oli yhtään epäselvyyksiä, luottovakuutusta 

ei saatu tai asiakas oli uusi, käytettiin ennakkomaksua, remburssia tai vekseliä. Ne yhtiöt, joilla 

oli kohdemaissa tytäryhtiöitä, harjoittivat kyseisissä maissa luonnollisesti kotimaankauppaa.  
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11 haastatellusta yrityksestä vain 4 käytti tai oli käyttänyt luottovakuutusta. Osa ei ollut koskaan 

edes ajatellut sitä, osan kaupankäyntiin se ei taas sopinut. Suurin osa yrityksistä totesi, että luotto-

vakuutus kuulostaa kyllä tutulta, mutta käytännön tietoa siitä ei ollut. Toimialoista sahateollisuus 

nousi selkeästi esiin luottovakuutusta käyttävien keskuudessa. Tämän tiedon ja toimialan tilan-

teen ovat vahvistaneet myös kaupalliset luottovakuuttajat. Saatavien suojaamisen lisäksi yritykset 

kokivat luottovakuutuksen tapana saada ostajasta tietoja. Luottovakuutuksen käyttö oli myös suu-

rempaa yhtiöillä, jotka harjoittivat esimerkiksi varaosakauppaa ja kohdemaat sijaitsivat Euroo-

passa. Yksi vastanneista oli luopumassa luottovakuutuksesta, sillä yhtiö ei kokenut saavansa siitä 

irti täyttä hyötyä. Heillä oli vakavaraisia asiakkaita maissa joihin luottovakuutus olisi ollut mah-

dollinen. Maat, joihin yhtiö olisi kaivannut enemmän turvaa eivät kuuluneet luottovakuuttajien 

vakuutusten piiriin.  

 

Lisäksi haastateltavien yritysten kanssa heräsi keskustelua Pk-barometrin vastauksista varsinkin 

luottovakuutuksen määrän osalta. Rahoitusmuotona factoringin käyttö on viime vuosina lisäänty-

nyt paljon ja suurin osa rahoitusyhtiöistä pitää luottovakuutusta myös factoringin myöntämisen 

edellytyksenä. Tällöin pankit pääsääntöisesti laskuttavat luottovakuutusmaksut asiakkailta. Miel-

tävätkö kaikki näistä factoringia käyttävistä yrityksistä, että heidän saatavansa ovat todellisuu-

dessa myös luottovakuutettu? 

 

Jokainen haastatelluista yhtiöistä oli tehnyt myös luottotappioita. Vastanneet kuitenkin totesivat, 

että pääsääntöisesti ulkomaankaupat toimivat hyvin ja suurin osa ongelmista ja luottotappioista 

syntyy kotimaankaupassa. Vientikaupoissa ongelmia esiintyi useimmiten maksupostien viimeisen 

erän saannin kanssa.  

  

Kirjallisen riskipolitiikan oli laatinut vain yksi haastatelluista yhtiöistä. Maksuliikenteen ja saata-

vien suojaamiseen liittyvät riskit olivat suurimmalla osalla yrityksissä käsitelty, mutta ne olivat 

vain johdon päässä ja yritysten toimintatavoissa. Luottopolitiikkaan liittyvän riskienhallinnan 

nähtiin usein linkittyvän valittuihin maksutapoihin. Osa haastatelluista ilmoitti, että yhtiön ris-

kienhallintaa on joidenkin maiden karsiminen myynnin kohdemaista sekä ennalta sovittujen mak-

sutapojen, kuten ennakkomaksun ja remburssin käyttö. Monen yrityksen vastauksissa heijastui 

myös ajatus siitä, että kirjalliset luotto- ja riskipolitiikat kuuluvat vain isoihin yhtiöihin.  
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7.2 Johtopäätökset  

 

Haastattelujen perusteella voitaisiin todeta, että saatavien suojaaminen ja eri maksutavat ovat 

päällisin puolin haastateltujen yhtiöiden hallinnassa. Ainakin niiden maksutapojen osalta, joita 

yritykset ovat tottuneet käyttämään. Monissa yhtiöissä on jumiuduttu tiettyihin tuttuihin maksuta-

poihin, jotka saattavat myös rajata uutta potentiaalista asiakaskuntaa ulkopuolelle. Eri maksuta-

pojen tietämyksen lisääminen konkreettisten case-esimerkkien kautta olisi yhtiöille hyödyllistä.  

 

Yksi suurimmista vientikauppoihin liittyvistä ongelmista kohdistui saatavien pitkiin kotiutumis-

aikoihin. Nykyisin käytettävät pitkät maksuajat ajavat yritykset käyttöpääoman tarpeeseen ja saa-

tavia pyritään kotiuttamaan nopeammin muun muassa factoringin ja laskusaatavarahoituksen 

avulla. Tutkimuksen perusteella luottovakuutus tunnetaan suhteellisen huonosti. Muutamalle yri-

tyksistä sen käyttö on ennemminkin sääntö kuin poikkeus, mutta osalle taas luottovakuutus on 

nimenä tuttu, mutta sen käyttö omassa yritystoiminnassa vierasta. Saatavien suojaamisen näkö-

kulmasta luottovakuutusta olisi hyvä korostaa myös tietojen saannin ja asiakkaan tuntemisen nä-

kökulmasta. Turvalliseksi koetut maksutavat ja asiakkaat madaltavat yhtiöiden rohkeutta laajen-

taa vieraisiin tai eksoottisilta kuulostaviin maihin. Luottovakuutuksen, remburssin tai vekselin 

toimintojen tuntemus voisi rohkaista yrityksiä laajentamaan markkinoitaan. Pk-barometrin vienti-

kaupan rahoitusinstrumenttien käyttö- kysymyksen asettelua tulisi ehdottomasti purkaa useam-

paan osaan. Kysymys voi nykymuodossaan antaa väärän kuvan yhtiöiden saatavien suojaami-

sesta, sillä vastausvaihtoehdot voivat pitää sisällään analysoitua laajemman näkökulman.  

 

Laajempana ongelmana yrityksissä on luotto- ja riskipolitiikan puute. Kirjallinen ja kaikkien 

työntekijöiden tietoon saatettu luottopolitiikka toisi yhtiöiden toimintaan tietynlaista johdonmu-

kaisuutta ja voisi helpottaa myös myyjien työtä.  

 

7.3 Jatkotutkimusehdotukset 

 

Tästä tutkimuksesta voisi laatia jatkotutkimusta laajemmassa yrityskannassa. Kysymykset olisi 

hyvä kohdistaa liikevaihtoluokiltaan pienempiin yrityksiin ja ehkä myös aloittaviin pienviejiin. 
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Tämä tutkimus osoitti, että tiedonpuute koskee myös vuosia vientiä harjoittaneita yhtiöitä, olisi 

mielenkiintoista tietää mikä on tilanne sellaisissa yhtiöissä, joissa vienti on vasta aluillaan. Täl-

löin yrityksiä olisi mahdollista sparrata pankkien, Finnveran jne. toimesta paremmin ja aikaisem-

massa vaiheessa. 

 

Mikäli haasteltavien yritysten lukumäärää lisättäisiin radikaalisti, olisi se helpoin toteuttaa kvali-

tatiivisena kyselytutkimuksena niin että kyselylomake sisältäisi strukturoituja kysymyksiä. Kysy-

mykset tulisi kuitenkin laatia alan toimijoiden puolesta, niin että tulkinnanvaran mahdollisuus 

pienenisi (vrt. nyt tehdyn Pk- barometrin kysymykset käytetyistä maksutavoista, tulkinnanvara 

erittäin suuri). 

 

Tässä tutkimuksessa haastatellut yritykset harjoittivat perinteistä kappaletavaravientiä. Jatkotutki-

muksessa kyselyä voitaisiin laajentaa koskemaan myös palveluvientiä.  
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Haastattelukysymykset  

 

1. Yhtiön toimiala? 

2. Yrityksen liikevaihtoluokka? 

3. Viennin osuus liikevaihdosta? 

4. Vientituotteet? 

5. Viennin kohdemaat? 

6. Kenelle myy? 

7. Millaisin maksuehdoin ja –tavoin kauppaa käydään? 

8. Tunteeko luottovakuutuksen ja käyttääkö yhtiö sitä? 

Kyllä –> Koetaanko luottovakuutus hyödylliseksi ja onko se edesauttanut esimer-

kiksi kauppojen toteutumista? 

Ei -> Miksi luottovakuutusta ei ole tarvittu/ kuinka saatavien suojaaminen on hoi-

dettu? 

9. Onko yhtiö saanut viennistä luottotappioita? 

10. Onko yhtiö laatinut riskipolitiikkaa viennin suhteen?  

 

 


