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Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia, miten kohdeyrityksen käyttöpääoman johtamista voidaan tehostaa 

kehittämällä ostovelkojen ja myyntisaamisten hallintaa sekä operatiivisen johdon että myynti- ja osto-

osastojen välisen koordinoidun yhteistyön voimin. Käyttöpääoman tehokas johtaminen on 

elintärkeää pk-yrityksessä käyttöpääoman hallinnalla ollessa positiivisia vaikutuksia liiketoiminnan 

joustavuuteen, maksuvalmiuteen ja kannattavuuteen. Tutkimuksen primääriaineistona toimi 

kohdeyrityksen käyttöpääoman hallinnan kannalta keskeisiksi valittujen henkilöiden kanssa tehdyt 

yksilöhaastattelut. Käyttöpääoman hallinnan kannalta keskeisiksi henkilöiksi valikoitui 

kohdeyrityksen toimitusjohtaja, ostojohtaja, myyntijohtaja ja myyntipäällikkö. Näiden 

puolistrukturoitujen haastattelujen tukena oli sekundääriaineistona sekä Voitto+ -tietokannasta 

kerätyt että kohdeyrityksestä saadut tilinpäätöstiedot vuosilta 2012-2017. Tutkimusaineistojen ja 

teorian pohjalta tehtiin analyysit ostovelkojen ja myyntisaamisten hallinnan nykyisestä tilasta ja 

mahdollisista kehityskohteista. 

 

Tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että kohdeyrityksen käyttöpääoman hallinnan johtaminen 

ostovelkojen ja myyntisaamisten osalta ei ole saanut riittävästi painoarvoa suhteessa siihen, mitä sen 

tehokas hallinta toimialan pk-yritykseltä edellyttäisi. Kohdeyrityksen tämän hetkiset käytänteet, 

työkalut ja käyttöpääoman hallinnan koulutustaso eivät mahdollista käyttöpääoman optimaalisen 

tason saavuttamista. Tehostaakseen käyttöpääoman hallinnan johtamista tulee kohdeyrityksen pyrkiä 

systemaattisesti kehittämään ostovelkojen ja myyntisaamisten hallintaan liittyviä toimintatapoja 

lisäämällä johtoryhmän aktiivista ohjausroolia. Johtoryhmän keskeisiä tehtäviä on määritellä 

strategia käyttöpääoman hallintaan, sitouttaa muu henkilöstö valittuun strategiaan, asettaa ja tukea 

kehitystoimenpiteitä ja seurata näiden toimenpiteiden vaikutuksia käyttökelpoisen mittariston avulla, 

jotta se pystyisi tehokkaammin vastaamaan operatiivisen liiketoiminnan kohtaamiin haasteisiin.  
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The aim of this study was to investigate how working capital management of the case company can 

be improved by developing management of accounts payable and accounts receivable through the 

coordinated co-operation between the financial management and the sales and the purchasing 

departments. An effective working capital managemnet is vital in SME firms because it has positive 

effects on firms’ flexibility, liquidity and profitability. The primary material of the study were the 

individual interviews of managing director, purchasing director, sales director and sales manager. 

These semi-structured interviews were supported by both the data collected from the Voitto+ database 

and the financial statements from the case company for 2012-2017 as the secondary material.  Based 

on the research material and the theory, analyzes were made on the current status and possible 

development areas for the management of accounts payable and accounts receivable. 

 

The results of the research show that the working capital management of the case company has not 

been given as much attention as the effective management of accounts payable and accounts 

receivable would require. The current level of working capital training, currently used working capital 

KPIs and practices do not allow the achievement of the optimal level of working capital. In order to 

enhance the working capital management, the case company would have to seek ways to 

systematically develop policies related to the management of accounts payable and accounts 

receivable by increasing the steering role of the management team. The key tasks of the management 

team are to define a strategy for working capital management, to engage employees in the chosen 

strategy, to set and support development targets and to monitor the effects of these targets through a 

useful instruments. The purpose of these instruments is to enable the firm to respond more effectively 

to the challenges faced by the operational business. 
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1. Johdanto 

1.1 Tutkimuksen taustaa 
 
Usein talousosastolla tai talousasioista vastaavalla henkilöllä on vastuu taseeseen kuuluvien 

komponenttien hallinnasta. Heidän vastuullaan on muun muassa yrityksen rahoituksen järjestäminen 

sekä varojen ja velkojen tasapainon jatkuva tarkkailu ja ylläpito. Taseessa on kuitenkin keskeisiä eriä, 

joiden hallinta edellyttää talousosaston lisäksi muiden osastojen sitoutumista ja saumatonta 

yhteistyötä. Nämä erät muodostavat yrityksen käyttöpääoman. (Berman & Knight 2006, 200) 

Jokainen yritys tarvitsee päivittäiseen toimintaansa riittävän määrän kassavaroja ja varastoja. Mitä 

suuremmasta yrityksestä on kysymys tai mitä nopeammin yrityksen liiketoiminta kasvaa, sitä 

enemmän se tarvitsee käyttöpääomaa ja sitä haasteellisempaa on käyttöpääoman tehokas 

hyödyntäminen. (Berman & Knight 2006, 201) 

 

Käyttöpääoman hallinnalla on havaittu olevan liiketoiminnan kannalta laajamittaisia positiivisia 

vaikutuksia. Sen tehokas hallinta on osoittautunut olevan tärkeimpiä lähteitä liiketoiminnan 

joustavuuteen, maksuvalmiuteen ja kannattavuuteen sekä sopeutumisessa haastaviin taloudellisiin 

olosuhteisiin. (Taylor 2011) Käyttöpääoman epätasapainoinen ja tehoton hallinta vastaavasti nähdään 

eräinä suurimpina syinä liiketoiminnan epäonnistumiselle (Shivakumar 2016). Käyttöpääoman 

hallinta ja siihen liittyvä kirjallisuus on ollut viimeisimmän talouskriisin seurauksena yritysten johdon 

suuri mielenkiinnon kohde heidän keskittäessä fokusta tehokkaamman käyttöpääoman hallinnan 

omaksumiselle (Marttonen et al. 2013).  

 

Suomen kansantalouden kannalta teknologiateollisuuden yritykset ovat merkittävässä asemassa 

luoden yli 300 000 työpaikkaa ja vastaten yli puolesta Suomen viennistä (Teknologiteollisuus ry 

2018). Teknologiateollisuuden liikevaihto kasvoi 10% vuonna 2017 ollen 74,1 miljardia euroa 

(Turunen 2018). Käyttöpääoman hiipuminen pienissä teollisuusalan yrityksissä on koitunut joidenkin 

toimijoiden kohtaloksi yritysten ajautuessa yrityssaneeraukseen (Laitinen 2007). Edellä mainituista 

syistä mielenkiintoni tässä tutkimuksessa keskittyy suomalaiseen teknologiateollisuuden pk-

yritykseen ja sen käyttöpääoman hallintaan.  
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1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelmat 
 
Tutkielman tarkoituksena on selvittää, kuinka käyttöpääoman hallintaa voidaan johtaa tehokkaasti 

kohdeyrityksessä taloudesta vastaavien henkilöiden ja muiden osastojen koordinoidulla yhteistyöllä 

sekä antaa suosituksia kohdeyritykselle mahdollisista tulevaisuuden tutkimuskohteista. Tässä 

tutkielmassa keskitytään käyttöpääoman komponenteista myyntisaamisten ja ostovelkojen hallintaan. 

Erityisesti kiinnostuksen kohteena on tutkia millaisia ostovelkoihin ja myyntisaamisiin liittyviä 

käytänteitä, tavoitteita ja mittareita sekä työkaluja kohdeyrityksellä tulisi olla, jotta se voisi harjoittaa 

liiketoimintaansa mahdollisimman tehokkaasti ja kannattavasti siten, että sen maksuvalmius säilyy. 

Näitä keinoja ja käytänteitä peilataan kohdeyrityksen nykyisiin johtamisjärjestelmiin ja -

käytäntöihin.  

 

Päätutkimusongelma: 

- Kuinka kohdeyrityksessä voidaan tehostaa ostovelkojen ja myyntisaamisten hallintaa 

taloudesta vastaavien henkilöiden ja muun organisaation välisellä koordinoidulla 

yhteistyöllä? 

 

Alatutkimusongelma: 

- Millaisia ovat kohdeyrityksen johtamisjärjestelmät ja -käytännöt ostovelkojen hallinnassa ja 

kuinka niitä voidaan kehittää? 

- Millaisia ovat kohdeyrityksen johtamisjärjestelmät ja -käytännöt myyntisaamisten 

hallinnassa ja kuinka niitä voidaan kehittää? 

 

1.3 Tutkimuksen rajaukset ja teoreettinen viitekehys 
 
Kosken (2006) mukaan teknologiayritysten yksi ominaispiirre on kasvuhakuisuus, jolloin 

kassavarojen turvaaminen kasvua tukevaksi nousee keskeiseksi tekijäksi. Tässä tutkielmassa 

käyttöpääoman hallintaa tutkitaan ostovelkojen ja myyntisaamisten johtamisen näkökulmista. 

Kyseinen rajaus perustuu yrityskonsultti Kauppisen (2018) mukaan siihen, että ostovelkojen ja 

myyntisaamisten hallinnoista vastaa talousosaston lisäksi pitkälti osto- ja myyntiosastot, jolloin 

parannuksia voidaan saada aikaan kohtalaisen rajoitetun henkilöstömäärän toimenpiteillä, 

esimerkiksi muuttamalla osto- ja myyntisopimusten ehtoja sekä parantamalla neuvottelutaitoja ja 

seurantakäytäntöjä. Sen sijaan vaihto-omaisuuden hallinnan tehostamiseen tarvitaan usean eri 
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osaston panostuksia ja siinä joudutaan pohtimaan ratkaisuja ja vaikutuksia laajemmin koko 

toimitusketjun osalta (Kauppinen 2018). 

 
Kuva 1: Teoreettinen viitekehys ja työn rajaus 

 

Kuten kuvasta 1 käy ilmi, käyttöpääoman hallinnan kannalta kolme keskeisintä elementtiä ovat 

ostovelat, vaihto-omaisuus ja myyntisaamiset. Yrityksen erilaiset johtamisjärjestelmät ja -käytännöt 

sekä mittarit ja niiden seuranta vaikuttavat vahvasti siihen, kuinka tehokkaasti käyttöpääomaa 

hallitaan yrityksessä. Kuvan yksi mukaisesti työ keskittyy käyttöpääoman hallinnan käytänteisiin 

kohdeyrityksessä ostovelkojen ja myyntisaamisten osalta. 

 

1.4 Tutkimusstrategia 
 
Hirsjärvi et al. (2009, 134) kuvaavat kolmea perinteistä tutkimusstrategiaa, jotka ovat kokeellinen 

tutkimus, survey-tutkimus ja tapaustutkimus. Tapaustutkimukselle on tyypillistä, että siinä kerätään 

ja analysoidaan yksityiskohtaisia tietoja yksittäisestä tapauksesta. Lisäksi tapaustutkimuksessa 

kiinnostuksen kohteena on usein prosessit ja tapausta tutkitaan yhteydessä tapauksen ympäristöön. 

(Hirsjärvi et al. 2009, 135) Eriksson & Koistinen (2005, 5) esittävät, että mikäli tutkimusongelmaan 

ja -kysymyksiin löytyy vastaukset mitä- miten- ja miksi-kysymysten avulla, tutkija vaikuttaa vain 

vähän tapahtumiin ja jos tutkimus kohdistuu johonkin tässä ajassa esillä oleva toimintaan, kannattaa 

tutkimusstrategiaksi valita tapaustutkimus. Tässä tutkielmassa on lähestymistavaksi valittu 

tapaustutkimus eli case study. 
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Tapaustutkimuksen lähestymistapa on intensiivinen, kun on kysymys valikoidun yhden tai 

korkeintaan muutaman tapauksen syvällisestä tulkinnasta ja ymmärtämisestä. Intensiivisen 

tapaustutkimuksen tavoitteena on muodostaa tiheä kuvaus spesifistä ja teoreettisesti antoisasta 

tapauksesta. (Eriksson & Koistinen 2005, 15) Tapaustutkimuksessa on keskeistä, että tutkittavaa 

tapausta kuvataan liittyneenä kontekstiinsa, sillä juuri taustatekijät ja niiden yhteys tapaukseen 

selittävät usein tapausta ja tekevät sen näin ymmärrettäväksi (Eriksson & Koistinen 2005, 7).  

 

 

 

Kuva 2: Kontekstien eri tasot (mukaillen Pettigrew 1997, 340-341) 

Kuvan 2 mukaisesti  kohdeyrityksen prosesseja tutkittaessa tulee tutkimuksessa kartoittaa kontekstien 

eri tasoja. Sisempi konteksti hahmottaa yrityksen omaa rakenteellista ja toiminnallista ympäristöä, 

kun ulompi konteksti puolestaan kuvaa yrityksen taloudellisen ympäristön, toimialan ja kilpailullisen 

ympäristön vaikutuksia. (Pettigrew 1997, 340-341) Yrityksen sisäisen rakenteellisen ja 

toiminnallisen ympäristön tekijöitä ovat muun muassa organisaatiorakenne, roolit ja vastuut, hallinto- 

ja toimintatavat, organisaatiokulttuuri, tietojärjestelmät, päätöksentekoprosessi, sopimussuhteiden 

muoto ja laajuus sekä resurssit ja muut voimavarat. Tutkimuksen ulompaan kontekstiin kuuluu taas 

yleinen taloudellinen tilanne, toimiala, suhteet asiakkaisiin ja muihin ulkoisiin sidosryhmiin ja lisäksi 

kansalliseen sekä kansainväliseen politiikkaan, lainsäädäntöön, kulttuuriin, rahoitukseen, talouteen 

ja kilpailuasetelmaan liittyvä toimintaympäristö. (Valtiovarainministeriö 2016) 
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1.5 Empiirisen osan tutkimusmenetelmät ja -aineistot 
 
Tapaustutkimuksessa aineistoa kerätään hyödyntäen useita menetelmiä muun muassa havainnointia, 

haastatteluja ja käymällä läpi erilasia dokumentteja (Hirsjärvi et al, 2009, 135). Kohdeyritystä 

koskevat dokumentit kuten nettisivut, lehtiartikkelit ja tilinpäätöstiedot antavat rikkaamman kuvan 

tutkittavasta tapauksesta kuin pelkät haastattelut. Lisäksi dokumentit antavat usein hyödyllistä tietoa 

myös kenttätyön suunnitteluun ja kysymysten asetteluun. (Myers 2009, 152&159) Tässä 

tutkimuksessa perehdyttiin kohdeyrityksen nettisivujen kautta yrityksen toimintaa yleisellä tasolla ja 

tilinpäätöstietojen kautta yrityksen tilanteeseen käyttöpääoman osalta. Tilinpäätöstiedoista tehtyjä 

analyyseja hyödynnettiin myös haastatteluissa. 

 

Tapaustutkimukselle on tyypillistä, että siinä selvitetään tutkimusongelmaa tutkimuksessa 

haastateltavien henkilöiden näkökulmasta. Tällöin haastattelut tapahtuvat usein tutkimukseen 

osallistuvien omalla kielellä ja heille keskeisillä käsitteillä. (Eriksson & Koistinen 2005, 15) 

Haastattelut voidaan jakaa kolmeen perustyyppiin: strukturoidut haastattelut, puolistrukturoidut 

haastattelut ja strukturoimattomat haastattelut. Puolistrukturoidussa haastattelussa hyödynnetään 

jotakin ennalta muotoiltuja kysymyksiä, mutta niihin ei lukkiuduta, vaan haastattelun aikana esiin 

nousee usein uusia täydentäviä kysymyksiä. Puolistrukturoiduissa haastatteluissa on jonkin verran 

johdonmukaisuutta haastattelusta toiseen, mutta myös haastateltavalla on vaikutusta haastattelun 

kulkuun. (Myers 2009, 124) Tässä tutkimuksessa hyödynnettiin puolistrukturoitua haastattelurunkoa, 

jotta haastateltavilta saatiin kerättyä mahdollisimman tarkka ja laaja kuva kohdeyrityksen 

käyttöpääoman hallinnasta ja siihen liittyvistä käytänteistä. 

 

1.6 Empiirisen osan tutkimusprosessi ja aineiston analysointi 
 
Kuten taulukosta 1 käy ilmi tutkimuksen empiriaosuus käynnistyy kohdeyrityksen vuosien 2012-

2017 tilinpäätöstietojen pohjalta tehtävillä käyttöpääomaan liittyvillä analyyseilla. Tässä vaiheessa 

hyödynnettiin tutkimuksen teoriaosuudessa esiteltäviä käyttöpääoman analyyseja. Lisäksi 

perehdyttiin yrityksen nettisivuihin, jotta saatiin mahdollisimman selkeä kuva yrityksestä ennen 

kohdeyrityksessä tehtäviä haastatteluja.  

 

Tilinpäätösten pohjalta tehtyjen analyysien jälkeen tutkimuksen empiriaosuuden toisessa vaiheessa 

valmistauduttiin tuleviin kohdeyrityksessä tehtäviin haastatteluihin pohtimalla, ketkä ovat keskeisiä 

henkilöitä käyttöpääoman kannalta. Tästä asiasta sovittiin yhdessä kohdeyrityksen toimitusjohtajan 
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kanssa, jonka jälkeen sovittiin kunkin haastateltavan kanssa heille sopiva haastatteluajankohta. Koska 

haastattelujen tavoitteena oli ymmärtää kohdeyrityksen käyttöpääoman hallintaan liittyviä nykyisiä 

johtamisjärjestelmiä ja -käytänteitä sekä mahdollisia yrityksen henkilöstön tunnistamia 

kehityskohteita, ennen haastatteluja muodostettiin näkemys niistä teemoista, joita 

puolistrukturoidussa haastattelussa on kunkin haastateltavan kanssa käsiteltävä. Tämän jälkeen 

kullekin haastateltavalle laadittiin heidän toimenkuvaansa sopiva haastattelurunko. Tutkimuksen 

kolmannessa vaiheessa toteutettiin puolistrukturoidut haastattelut valittujen henkilöiden kanssa. 

Näissä haastatteluissa hyödynnettiin  myös tilinpäätöstiedoista tehtyjä analyyseja. 

 

Neljännessä vaiheessa käsiteltiin haastatteluista kerättyä aineistoa ja yhdistettiin niitä 

tilinpäätöstiedoista saatuihin analyyseihin, jotta niistä muodostuisi kokonaisvaltainen näkemys 

kohdeyrityksen nykytilasta. Kerätyn aineiston avulla pohditaan, kuinka yleisen käyttöpääoman 

hallinnan teorian mukaan kohdeyritys voisi kehittää ostovelkojen ja myyntisaamisten 

johtamisjärjestelmiä ja -käytänteitä sekä millaisia kehityskohteista että mahdollisista 

jatkotutkimusideoita aineiston pohjalta tulee esille.  

 

Taulukko 1: Tutkimuksen empiirisen osan tutkimusprosessi- ja aineisto 
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1.7 Tutkimuksen rakenne 
 

Koko tutkielma rakentuu teoriaosuudesta ja siihen sitoutuvasta empiirisestä osiosta. Teoriaosuuden 

tarkoituksena on avata käyttöpääoman sekä sen komponenttien hallintaan ja siihen liittyvien 

johtamismenetelmien ja -käytäntöjen teoreettista taustaa. Teoriaosuus koostuu käyttöpääoman ja 

tutkielmassa rajattujen komponenttien määritelmästä, niiden hallinnasta sekä mittaamismenetelmistä. 

Tutkielman teoriaosuudet pohjautuvat tieteelliseen kirjallisuuteen sekä aikaisempiin aiheesta 

käsitteleviin tutkimuksiin. 

 

Empiriaosuus muodostuu kohdeyrityksen taustatiedoista, nykykäytännöistä ostovelkojen ja 

myyntisaamisten hallinnassa sekä yrityksen mahdollisista ongelmista liittyen tutkielman aiheeseen ja 

näiden ongelmien ratkaisuksi esitettäviä ehdotuksia. Tutkielman lopuksi muodostetaan työn 

johtopäätökset ja yhteenveto, joista käyvät ilmi työn keskeisimmät tulokset. 

 

2. Käyttöpääoman johtaminen  

2.1 Käyttöpääoma 
 
Käyttöpääoma on yrityksen operatiiviseen liiketoimintaan sitoutunutta lyhytaikaista, likvidiä, 

omaisuutta, joka voidaan hahmottaa pääomavirtausten kautta. Sitoutunut likvidi pääoma muuttaa 

muotoaan taseen erästä toiseen operatiivisen liiketoiminnan edetessä. Käyttöpääoma luonnehditaan 

usein kokonaisuudeksi, joka koostuu yrityksen lyhytaikaisista varojen (current assets) ja 

lyhytaikaisista velkojen (current liabilities) eristä. Lyhytaikaisiksi varoiksi luokitellaan yrityksen 

käteisvarat ja ne varat, jotka ovat kohtuullisen lyhyessä ajassa muutettavissa käteisiksi rahaksi. 

Lyhytaikaiset velat ovat päivittäiseen liiketoimintaan liittyviä välttämättömiä velvoitteita, joiden 

kattaminen vaatii vaihtuvien vastaavien likvidisointia. (Niskanen & Niskanen 2007, 365; Brealey et 

al. 2011; Jain & Godha 2014; Filbeck & Krueger 2005; Talonpoika 2016) Kuvasta 3 nähdään, kuinka 

käyttöpääoman lyhytaikaiset varat ja velat on helposti havainnollistettavissa taseen vastaavaa ja 

vastattavaa -puolen avulla. 
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Kuva 3: Käyttöpääoman rooli taseessa (mukaillen Niskanen & Niskanen 2007, 368) 

Kuten kuvasta 3 voidaan havaita, Niskanen & Niskanen (2007, 368) luonnehtivat käyttöpääoman 

koostuvan vastaavaa-puolen vaihto-omaisuudesta, myyntisaamisista, 

rahoitusomaisuusarvopapereista ja rahoista ja pankkisaamisista. Vastattavaa-puolen käyttöpääoman 

komponentit muodostuvat ostoveloista, siirtoveloista ja muusta lyhytaikaisesta vieraasta pääomasta 

(Niskanen & Niskanen 2007, 368). Corelli’n (2016, 352) mukaan käyttöpääoman lyhytaikaiset varat 

muodostuvat taas raaka-aineiden varastoista, keskeneräisistä valmisteista, valmiista tuotteista, 

myyntisaamisista, ennakkomaksuista ja käteisvaroista. Yrityksen ulkopuolisille tahoille vastattavaksi 

lyhytaikaisiksi veloiksi Corelli (2016, 353) nimeää kauppaluoton, siirtovelat, maksettavat verot, 

ostovelat, maksettavat osingot ja muut lyhytaikaiset velat. Muun muassa Deloof (2003), Gill & Biger 

(2013), Knauer & Wöhrmann (2013) rajaavat käyttöpääoman komponentit suppeammin kolmeen 

keskeisimpään erään, jotka ovat vaihto-omaisuus, ostovelat ja myyntisaamiset. Muut lyhytaikaiset 

varat ja velat määritellään olevan osa rahoituksellisia toimenpiteitä, joilla ei katsota olevan suoraa 

yhteyttä yrityksen operatiiviseen liiketoimintaan. (Marttonen et al. 2013; Hawawini et al. 1986; 

Talonpoika 2016)  

Tässä tutkielmassa operatiivisen käyttöpääoman osalta keskitytään ainoastaan ostovelkoihin ja 

myyntisaamisiin ja niiden hallintaan. Tarkastelun ulkopuolelle jää siis vaihto-omaisuus, joka edustaa 

yrityksen fyysistä käyttöpääomaa. Vaihto-omaisuus eroaa siten ostoveloista, myyntisaamisista ja 

kaikista muista käyttöpääoman komponenteista, jotka liittyvät liiketoiminnan maksuvirtoihin eli 

operatiiviseen rahoitukseen (Karlöf et al. 1994, 38; Scherr 1989, 280). Ikäheimon et al. (2014, 28) 

mukaan vaihto-omaisuus käsittää yrityksen varastot, jotka koostuvat valmiista tai edelleen 

jalostettuina myytäväksi tarkoitetuista hyödykkeistä. 

Käyttöpääoman komponentit

Vastaavaa Vastattavaa

Vaihto-omaisuus

Rahat ja 
pankkisaamiset

Myyntisaamiset

Rahoitusomaisuus-
arvopaperit

Ostovelat

Siirtovelat

Muu lyhytaikainen 
vieras pääoma
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2.2 Käyttöpääoman tarve yrityksissä 
 
Käyttöpääoma on liiketoiminnan kannalta välttämätön voimavara, jonka avulla yritykset pyrkivät 

selviytymään kassasta maksujen ja kassaan maksujen välisestä aikajaksosta mahdollisimman 

tehokkaasti. Yrityksen operatiiviseen liiketoimintaan sitoutuu pääomaa vaihto-omaisuuden ja 

myyntisaamisten muodossa ostovelkojen toimiessa käyttöpääoman tasapainottavana eli vähentävänä 

eränä. Käyttöpääoma voidaan hahmottaa ikään kuin lyhytaikaisten varojen ja lyhytaikaisten velkojen 

erotuksena eli toisin sanoen se kuvastaa vaihto-omaisuuden ja myyntisaamisten realisoinnista jäljellä 

jääviä operatiivisen liiketoiminnan tuottoja, kun ostovelkojen aiheuttamista velvoitteista on 

suoriuduttu. (Mahmoudzadeh et al. 2018; Mueller 1953; Salmi 2006, 184) 

Käyttöpääoman tarve rahoitetaan pitkäaikaisella pääomalla eli omalla ja pitkäaikaisella korollisella 

vieraalla pääomalla. Käyttöpääoman tarve riippuu ensinnäkin liiketoiminnan laajuudesta, eli mitä 

suurempaa on toiminnan volyymi, sitä enemmän käyttöpääomaa sitoutuu. Myös liiketoiminnan 

kasvulla, toiminta-asteella, tuotevalikoimalla, tuotantoprosessien luonteella sekä tuotannontekijöiden 

hinnoilla on vaikutusta operatiivisen liiketoiminnan sitoman pääoman määrään. Liiketoiminnan 

kasvu, mihin tyypillisesti teknologiayritykset tähtäävät, on yleisin syy sitoutuneen pääoman kasvuun. 

Näin ollen teknologiayritysten tulisi kiinnittää erityistä huomiota käyttöpääoman tarpeen huolelliseen 

arviointiin. Sektorin yrityksille tyypillinen kasvuhakuisuus aiheuttaa voimakkaasti etupainotteisia 

kustannuksia etenkin liiketoiminnan alkuvaiheessa. Tämä käyttöpääoman lisääntynyt tarve johtaa 

usein maksuvaikeuksiin ja pahimmillaan jopa tuotannon katkoksiin. Yritysten tulisi ylläpitää 

mahdollisimman tasaista ja tiukkaa käyttöpääoman tasoa ja riittävää maksuvalmiutta siten, että se 

pystyy säilyttämään riittävän hyvän ja tasaisen palvelutason asiakkailleen. Tosin käyttöpääoman taso 

vaihtelee yrityksissä ajankohdasta toiseen myynnin kausivaihteluista ja yleisistä taloudellisesta 

tilanteista johtuen. (Salmi 2006, 184; Koski 2006, 26; Kasanen 1996, 97)  

Mitoitettaessa yrityskohtaista käyttöpääoman tarvetta on keskeistä, että tiedostetaan liiallisen ja liian 

vähäisen käyttöpääoman vaikutukset yrityksen operatiiviseen liiketoimintaan. Mitä enemmän 

käyttöpääomaa operatiivinen liiketoiminta sitoo, sitä heikompi on yleensä maksuvalmius ja pääoman 

tuotto sekä sitä suuremmat ovat pääomankustannukset. Lisäksi tarpeettoman suuri käyttöpääoman 

määrä pienentää yrityksen omistaja-arvoa. (Kallunki 2014, 128; Salmi 2006, 184) 
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2.3 Käyttöpääoman mittaaminen 
 
Tässä tutkielmassa keskitytään käyttöpääoman mittaamiseen aktiivisten eli dynaamisten, 

käyttöpääoman tehokkuutta mittaavien mittareiden avulla. Tarkastelun ulkopuolella jää siis 

perinteiset maksuvalmiuden mittaamiseen soveltuvat staattiset mittarit, kuten current ratio ja quick 

ratio. Nämä maksuvalmiuden staattiset tunnusluvut mittaavat yrityksen maksuvalmiutta ainoastaan 

tiettynä annettuna ajankohtana, kuten tilinpäätöshetkellä, kun taas aktiiviset käyttöpääomaan mittarit 

soveltuvat myös tulevaisuuteen suuntautuneeseen päätöksentekoon, esimerkiksi rahavirtojen 

ennustamiseen. Tehokkuustunnusluvuiksikin kutsutut aktiiviset tunnusluvut perustuvat 

kiertoaikoihin, jotka tarjoavat käyttökelpoisia arvoja määrittäessä käyttöpääoman hallinnan 

tehokkuutta. Käyttöpääoman aktiiviset mittarit on suunnattu yrityksen johdon päätöksenteon tueksi 

niiden tuottaessa hyödyllistä informaatiota käyttöpääoman komponenttien tilasta (Filbeck & Krueger 

2005; Farris & Hutchison 2002, Jose et al. 1996; Bolek 2013; Kallunki 2014, 128; Richards & 

Laughlin 1980; Kallunki 2014, 128; Kamath 1989; Talonpoika 2016). 

 

Ennen kuin voidaan lähteä määrittelemään käyttöpääoman tehokkaan hallinnan mittareita on ensin 

tiedostettava, miten käyttöpääoman laskukaava muodostuu. Käyttöpääoman sitoma määrä saadaan 

laskemalla yhteen yrityksen vaihto-omaisuus ja myyntisaamiset, joiden summasta vähennetään vielä 

ostovelat. Käyttöpääoma voidaan siis laskea Alholan & Lauslahden (2000, 133) havainnollistavan 

kaavan 1 mukaan: 

 

 
 

Ensimmäinen käyttöpääoman aktiivinen mittari on tutkimuksessa tarkastelun ulkopuolelle jäävän 

vaihto-omaisuuden mittari, vaihto-omaisuuden kiertoaika. Vaihto-omaisuuden kiertoaika on 

kuitenkin määriteltävä, mikäli halutaan tarkastella kokonaisvaltaisia käyttöpääoman hallinnan 

tehokkuuteen liittyviä mittareita. Vaihto-omaisuuden kiertoaika mittaa varastonhallinnan tehokuutta 

ja se kertoo, kuinka kauan vaihto-omaisuus on keskimäärin sitoutuneena yrityksen varastoissa. (Salmi 

2006, 188; Kallunki 2014, 128 & 132) Vaihto-omaisuuden kiertoaika saadaan laskettua seuraavan 

kaavan 2 mukaan (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 285).  
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Myyntisaamisten kiertoaika ilmaisee kuinka nopeasti myyntisaamiset keskimäärin realisoituvat 

yrityksen kassaan myyntisopimuksen syntymisen jälkeen (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 284). Mitä 

pienempi kyseinen kiertoaika on, sitä nopeammin maksusuorite ilmestyy yrityksen kassaan, jolloin 

sitoutunut pääoma vapautuu (Kallunki 2014, 129) Salmi (2006, 189) hahmottaa, että 

myyntisaamisten kiertoaika saadaan jakamalla tilikauden myyntisaamisten arvo yrityksen 

liikevaihdolla kaavan 3 mukaisesti. 

 

 

Ostovelkojen kiertoaika kuvastaa vastaavasti sitä, kuinka pitkän maksuajan yritys saa hankinnoilleen 

eli toisin sanoen kuinka kauan toimittaja rahoittaa yrityksen liiketoimintaa. (Kallunki 2014, 130; 

Salmi 2006, 190). Ostovelkojen kiertoajan kaavassa 4 suhteutetaan muiden kiertoaikojen tapaan 

komponentin tasearvo yrityksen liikevaihtoon (Salmi 2006, 190).  

 

 

Edellä esitetyistä käyttöpääoman komponenttien kiertoaikaluvuista voidaan muodostaa 

käyttöpääoman hallinnan kokonaisvaltaiseen mittaamiseen soveltuva määritelmää, josta käytetään 

nimitystä käyttöpääomasykli (Cash Conversion Cycle, CCC). Käyttöpääomasykli toimii 

dynaamisena mittarina, jonka avulla voidaan mitata kaikkien käyttöpääoman komponenttien 

sitoutumiseen yhteensä kulunutta aikaa yrityksen operatiivisessa toiminnassa. Se soveltuu siis 

määreeksi, kun halutaan selvittää kaikkien operatiivisten käyttöpääomaerien läpivirtaamisaika 

yhteensä. (Richards & Laughlin 1980; Nobanee et al. 2011) Richards ja Laughlin (1980) kehittämä 

käyttöpääomasykli on käyttöpääoman hallintaan soveltuva mittari, joka kehitettiin kritisoimaan 

perinteisiä maksuvalmiuden ratioita. Käyttöpääomasykli on dynaaminen mittari, joka mahdollistaa 

tämän hetkisen maksuvalmiuden ja operatiivisen liiketoiminnan tehokkuuden seurannan lisäksi 
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tulevaisuuteen suuntautuneen päätöksenteon (Boleks 2013; Kamath 1989). Knauer’in ja 

Wöhrmann’in (2013) mielestä käyttöpääomasykli on tätä nykyä yleisin operatiiviseen käyttöpääoman 

hallintaan soveltuva mittari. Käyttöpääomasykli saadaan laskettua laskukaavaa 2 noudattaen (Shin & 

Soenen 1998). 

 

2.4 Käyttöpääoman hallinnan tehokas johtaminen 
 
Käyttöpääoman hallinta nähdään kokonaisuuden hallintana, joka perustuu toistuvaan sekä 

rutiininomaiseen toimintaan. Nämä toimenpiteet liittyvät operatiiviseen liiketoimintaan sitoutuneiden 

lyhytaikaisten varojen ja -velkojen eriin ja niiden välisten suhteiden hallintaan. (Jain et al. 2013, 178; 

Finnerty 2006) García-Teruel & Martinez-Solano (2007) toteavat, että käyttöpääoman hallinta on 

tasapainoilua operatiivisen liiketoiminnan riskisyyden ja tehokkuuden välillä. 

 

Käyttöpääoman hallintaa ollaan luonnehdittu erittäin merkittäväksi ja runsaasti aikaa vieväksi 

hallinnolliseksi toiminnaksi, mistä vastuu on koko organisaatiolla, mutta etenkin yrityksen 

johtoportaalla. Yrityksen liiketoiminnallinen menestyminen on nimittäin pitkälti kiinni operatiivisen 

johdon kyvystä johtaa tehokkaasti käyttöpääoman komponentteja sekä niihin liittyviä kassavirtoja.  

(Corelli 2016; Deloof 2003; Gentry 1979; Filbeck & Krueger 2005; Lamberson 1995; Niskanen & 

Niskanen 2007, 369) Käyttöpääoman johtaminen nähdään  yrityksissä usein ongelmallisena, koska 

yrityksen eri osastoilla saattaa olla erilaiset näkökulmat käyttöpääoman hallinnan merkitykseen 

liittyen. (Farris & Hutchinson 2002).  

 

Käyttöpääoman hallinnalliset käytänteet ollaan tyypillisesti omaksuttu paremmin suuremman 

mittakaavan yrityksissä kuin pk-yrityksissä. Tutkimusten mukaan pk-yritysten johdon tulisi keskittää 

enemmän huomiota käyttöpääoman hallintaan, sillä mitä pienemmästä yrityksestä on kyse sitä 

tärkeämpänä sen hallintaa pidetään.  (García-Teruel & Martínez-Solano 2007; Gitman et al. 1979; 

Banos-Caballero et al. 2010; Peel & Wilson 1996) Suurin osa pk-yritysten varoista muodostuu 

lyhytaikaisista varoista. Myös yritysten ulkoiset rahoituslähteet muodostuvat pitkälti lyhytaikaisista 

veloista johtuen taloudellisista rajoitteista sekä haasteista, joita esiintyy haettaessa pitkän aikavälin 
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rahoitusta pääomamarkkinoilta. (García-Teruel & Martinez-Solano 2007;  Fazzari & Petersen 1993; 

Petersen & Rajan 1997; Whited 1992) Käyttöpääoman tehokas hallinta on tärkeää yrityksen 

taloudellisesta tilanteesta huolimatta, mutta hallinnan tärkeys korostuu erityisesti haasteellisimpina 

aikoina (Eljelly 2004) 

Käyttöpääoman tehokkaalla hallinnalla ollaan havaittu olevan positiivinen yhteys yrityksen 

maksuvalmiuteen, suorituskykyyn, kannattavuuteen sekä omistaja-arvoon, jotka ovat kulmakiviä 

menestyvän liiketoiminnan kannalta (Agha 2014; Jain & Godha 2014; Aktas et al. 2015) Tehokkaasti 

hallitulla käyttöpääomalla on positiivinen vaikutus yrityksen maksuvalmiuden kannalta, sillä 

yrityksellä on tällöin vapautuneen pääoman turvin kyky suoriutua vaivattomasti sen 

maksuvelvoitteista. (Kallunki 2014, 123; Alhola & Lauslahti 2000, 130) Banos-Caballerro et al. 

(2011) näkevät, että yritys kykenee taas parantamaan omaa suorituskykyään vähentämällä 

sitoutuneen käyttöpääoman astetta. Tällä parantuneella suorituskyvyllä nähdään taas olevan suora 

positiivinen vaikutus yrityksen kannattavuuteen, mikä taas näkyy omistaja-arvon nousussa. 

Käyttöpääoman hallinnan tavoitteena on johtaa yrityksen operatiiviseen liiketoimintaa sitoutunutta 

pääomaa mahdollisimman tehokkaasti ja siten saavuttaa ja ylläpitää käyttöpääoman komponenttien 

optimaaliset tasot (Gill & Biger 2013; Filbeck & Krueger 2005; Jain et al. 2013, 178) Ganesan (2007) 

hahmottaa käyttöpääoman hallinnan päämääräksi tilanteen, jossa operatiivisen liiketoiminnan 

lyhytaikaisten varojen sitoma pääoma olisi mahdollisimman pieni liiketoiminnan tuottojen ollessa 

mahdollisimman suuret. Käyttöpääoman taso ei saa kuitenkaan laskea liian alhaiseksi, jotta 

liiketoiminnassa ei ilmenisi tuotannon tai myynnin katkoksia (Lamberson 1995). Näin ollen 

käyttöpääoman hallinnassa ei välttämättä kannata pyrkiä tuottojen maksimointiin ja käyttöpääoman 

määrän minimointiin, vaan pikemminkin käyttöpääomaa tasot tulisi pyrkiä optimoimaan (Agha 2014)  

Yrityksen maksuvalmiuden optimointiin käyttökelpoinen työkalu on käyttöpääomasykli. 

Käyttöpääomasykli nähdään erittäin hyödyllisenä mallina etenkin pk-yrityksissä, joissa 

käyttöpääoman hallinnan merkitys korostuu. (Nobanee et al. 2013) Richards’in ja Laughlin’in (1980) 

mukaan käyttöpääomasykli tarjoaa monipuolista tietoa yrityksen käyttöpääoman tilanteesta 

operatiivisen liiketoiminnan tehokkuuden ja yrityksen maksuvalmiuden suhteen. 

Käyttöpääomasykliä voidaan pienentää myyntisaamisten nopeamman keräämisen tai ostovelkojen 

myöhäisempien maksujen kautta. Käyttöpääomasyklin pienentyessä yritykselle tarjoutuu oiva 

sisäisen rahoituksen mahdollisuus. (Nobanee et al. 2013) Kuvasta 4 voidaan havaita, kuinka 

käyttöpääoman komponenttien sitoutuvat yrityksen operatiiviseen liiketoimintaan vaihe vaiheelta. 
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Kuva 4: Käyttöpääoman operatiivinen sylki (Berman & Knight 2006, 211) 

Käyttöpääomasykli voidaan hahmottaa jatkuvana pääomien virtana eri käyttöpääomatilien kautta. 

Kuvassa 4 esitetyn syklin avulla yrityksen taloushallinto kykenee hahmottamaan kassavirtojen 

ajoitukset, joista saatavaa informaatiota voidaan hyödyntää muodostettaessa selkeää kokonaisuutta 

käyttöpääomaan liittyvien rahoituspäätösten osalta. Tällöin puhutaan kassavirtanäkökulmasta, joka 

on tasenäkökulmaa informatiivisempi lähestymistapa käyttöpääoman hallintaan, sillä siinä otetaan 

huomioon myös rahan aika-arvo. (Niskanen & Niskanen 2007, 369) Yritysten kohtaamat 

kassavirtojen eriaikaisuudet aiheuttavat yritykselle kassan ylijäämiä tai alijäämiä, joista seuraa 

likviditeettiongelmia. Näiden ongelmien vaikutuksia voidaan pyrkiä minimoimaan tehokkaan 

käyttöpääoman hallinnan avulla. (Niskanen & Niskanen 2007, 368)  

Käyttöpääoman tehokkaan hallinnan kannalta on tärkeää määritellä ne käytännöt, joita 

käyttöpääoman hallinnassa tullaan toteuttamaan. Näissä käytännöissä tehdään valintoja yrityksen 

maksuvalmiuden, kannattavuuden ja riskisyyden suhteen. Nämä käytännöt voidaan jaotella niiden 

luonteiden perusteella aggressiivisiin, kohtalaisiin ja hillittyihin strategioihin. Aggressiivisen 

käyttöpääoman hallinnan strategian omaava yritys pyrkii pitämään maksuvalmiuden alhaisena, 

liiketoiminnan kannattavuuden ja sen riskisyyden korkeana. Tällöin yritys toimii alhaisella pääoman 

tasolla suorituskykyään tehostaen. Hillittyä strategiaa toteuttava yritys toimii taas päinvastoin 

aggressiiviseen strategiaan nähden, kun taas  kohtalainen strategia sijoittuu näiden kahden strategian 

välimaastoon.  Käyttöpääoman hallinnan strategioiden osalta laajalti ollaan todettu, että yritysten 

tulisi pääsääntöisesti soveltaa aggressiivisia käytäntöjä. Yritysten tulisi kuitenkin olla 

muuntautumiskykyisiä hallinnallisten käytäntöjen suhteen, sillä taloudessa tapahtuvat muutokset 

vaikuttavat huomattavasti käyttöpääoman komponenttien käyttäytymisiin. (Meszek & Polewsk 2006; 

Bolek 2013; Marttonen et al. 2013; Yadav et al. 2009) 
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2.5 Ostovelkojen ja myyntisaamisten hallinnan tehokas johtaminen 
 
Ostovelat ja myyntisaamiset ovat yrityksen rahaprosessin vastakkaisia toimenpiteitä, joita usein 

tarkastellaan kauppaluoton näkökulmasta. Yritykset siis tarjoavat kauppaluottoa ja myös 

vastaanottavat sitä vastineena toisen osapuolen toimittamasta tuotteesta tai palvelusta. Kauppaluotto 

on nykypäivänä liiketoiminnassa, etenkin kahden yrityksen välisessä kaupassa lähes välttämätön 

väline käteiskaupan merkityksen pienentyessä lähes olemattomiin. Kauppaluoton hallinnalla koetaan 

olevan merkittävä vaikutus liiketoimintaan, sillä kauppaluotto toimii erittäin keskeisenä 

liiketoiminnan rahoituksen lähteenä. Hallinnan kriittisyyttä korostaa myös heikosti hoidettujen 

luottojen mahdolliset negatiiviset, jopa liiketoiminnan kannalta kohtalokkaat seuraukset. (Salmi 

2006, 189; Niskanen & Niskanen 2007, 377; Talonpoika 2016; Ewert 1968) Kauppaluoton hallinta 

nähdään sitä tärkeämpänä voimavarana mitä pienemmästä yrityksestä on kyse (Falope & Ajilore 

2009; Banos-Caballero et al. 2016). Jotta yritys kykenisi ylläpitämään tehokasta kauppaluoton 

hallintaa, tulisi yrityksen kassanhallinnan oltava myös kunnossa. Kassavarojen hallinnassa on kyse 

maksuliikenteen ja pankkiyhteyksien saumattomasta organisoimisesta. Kauppaluoton tehokkaan 

hallinnan edellytyksenä on rahavirtojen viiveetön kahden suuntainen liikenne, joka edellyttää 

pankkiyhteyksien mutkatonta toimimista. Myös mahdollisimman reaaliaikainen informaatio tulevista 

ja lähtevistä rahasuorituksista on maksuliikenteen järjestelyn ja siten myös kauppaluoton hallinnan 

ydinkysymyksiä. (Alhola & Lauslahti 2000, 130-131; Niskanen & Niskanen 2007, 432)  

Myyntisaamiset 

Myyntisaamiset ovat luotonantoa asiakkaille yrityksen myymistä tuotteista tai palveluista. Kyseessä 

on toimitus- ja maksuhetken ajaksi syntyvä velkasuhde, joka on rahoitettava omalla ja pitkäaikaisella 

vieraalla pääomalla. Myyntisaamiset ovat siis käyttöpääomaa sitova erä, joten sitä tulisi pyrkiä 

pienentämään, jotta yrityksen maksuvalmius ja suorituskyky kohenisi. Myyntisaamisten hallinnan 

lähtökohtana on kassanhallinnan näkökulmasta saatavaketjun toimintojen tehostaminen. Tähän 

tehostamiseen tähtääviä keinoja ovat muun muassa omien toimintatapojen kehittäminen, 

pankkiyhteyksien tehokkuuden seuranta, laskutuskäytäntöjen muutokset, käteisalennusten 

tarjoaminen, ennakkomaksujen perintä, perintäkäytäntöjen tiukentaminen sekä saamisten myyminen 

rahoitusyhtiöille. (Salmi 2006, 189; Talponen 2002, 14; Alhola & Lauslahti 2000, 131) Kallunki 

(2014, 130) toteaa, että myyntisaamisten tehostamisessa erityisen tärkeä toimenpide on maksuehtojen 

kiristäminen. Yrityksen kiristäessä maksuehtojaan on kuitenkin huomioitava muun muassa ja 

kilpailijoiden keskimääräiset maksuehdot sekä tuotteiden tai palveluiden kannattavuus erilaisten 

maksuehtojen suhteen. Maksuehtojen yltiöpäinen kiristäminen ei ole kuitenkaan suotavaa, sillä liian 
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tiukat ehdot saattavat alentaa yrityksen myyntiä. Myöskään liian löyhät ehdot eivät ole 

liiketoiminnalle hyväksi, koska niiden takia käyttöpääoman taso kasvaa liiaksi ja pahimmillaan johtaa 

jopa luottotappioihin. Näin ollen maksuehtojen suhteen tulisi löytää yrityskohtainen optimitaso, 

kuten koko käyttöpääoman taso on osoittanut. (Kallunki 2014, 130; Niskanen & Niskanen 2007, 379) 

Jotta maksuehtojen kiristäminen tuottaisi tulosta, tulisi yrityksen huolehtia, että laskupostit 

toimitetaan asiakkaille välittömästi eikä esimerkiksi kerran viikossa tai kuukaudessa. Suurempien 

projektien yhteydessä on jopa järkevintä laskuttaa osissa ja periä asiakkaalta ennakkomaksuja jo heti 

tilauksen yhteydessä, jotta käyttöpääoman sitoma määrä ei koituisi liian raskaaksi yrityksen kassalle. 

Tilanteissa, joissa asiakas ei ole maksanut eräpäivään mennessä on syytä pyrkiä perimään saatavat 

mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti maksumuistutuksen avulla tai jopa maksamattoman laskun 

perinnän siirtämisellä perintätoimiston vastuulle. (Salmi 2006, 189; Talponen 2002, 14; Alhola & 

Lauslahti 2000, 131) 

Yrityksen myyntisaamisiin ja siinä tapahtuviin muutoksiin vaikuttaa myös tekijät, joihin yrityksellä 

ei ole vaikutusmahdollisuuksia. Näitä tekijöitä ovat muun muassa olla markkinatilanne, yleiset 

myyntiehdot ja niiden muutokset, poikkeamat asiakkaiden maksukyvyssä, kilpailutilanne ja 

rahoitustapojen muutokset. Näihin mahdollisiin muutoksiin tulee kyetä vastaamaan mahdollisimman 

tehokkaasti siten, että kiertoaika pysyisi mahdollisimman lähellä asetettua tavoitetasoa. (Salmi 2006, 

189; Talponen 2002, 14) Kaikilla saatavaketjun toimintojen tehostamiseen tähtäävillä toimenpiteillä 

on kuitenkin lähes aina sama lähtökohta, joka on toimittajien maksuaikojen eli myynnin ja siitä 

saatavien kassaan maksujen välisen aikaviiveen lyhentäminen. (Salmi 2006, 189; Alhola & Lauslahti 

2000, 131) 

Käyttöpääoman tehokas hallinta myyntisaamisten osalta edellyttää myös myyntisaamisten 

päivittäistä seurantaa sekä sen euromääräisen tason että sen kiertoajan ja niiden muutosten osalta. 

Tämä seuranta tarjoaa käyttökelpoista informaatiota muun muassa yrityksen kassanhallintaan 

liittyen. Myyntisaamisten tasojen aktiivisella seurannalla varmistutaan siitä, että maksuehdot 

toteutuvat sovitun mukaisesti. Lisäksi myyntisaamisten jatkuva seuranta mahdollistaa asiakkaiden 

maksukäyttäytymiseen perustuvan analysoinnin kautta mahdollisten maksu- ja luotto-ongelmien 

tunnistamisen. Myyntisaamisten kiertoaikojen perusteella tehtävien johtopäätöksien suhteen tulee 

kuitenkin olla tietoinen keskimääräisten kiertoaikojen vaiheluista tehtäessä yli toimialan välisiä 

vertailuja. (Salmi 2006, 189; Alhola & Lauslahti 2000, 131; Niskanen & Niskanen 2007, 380; 

Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 285) 
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Vaikka myyntisaamisten hallinta tyypillisesti luonnehditaan operatiivisen liiketoiminnan 

tehokkuuden avaimena mahdollisimman lyhyen kiertoajan kautta, nähdään myyntisaamisilla olevan 

myös muitakin liiketoiminnallisia motiiveja. Myyntisaamisten myöntämisellä on muun muassa 

keskeinen rooli yrityksen myynnin edistämisessä, sillä asiakkaan kannalta edulliset maksuehdot 

vaikuttavat yrityksen myyntiin positiivisesti. Yritys käytännössä rahoittaa asiakkaansa toimintaa 

myöntämällä kauppaluottoa, mikä johtaa asiakkaan ja toimittajan väliseen kiinteään liikesuhteeseen 

verrattuna esimerkiksi tilanteeseen, jossa rahoittajan roolissa olisi pankki. Yritys voi myös hyödyntää 

maksuajan myöntämistä hinnoittelun välineenä. Maksuehtojen räätälöinnillä yritys kykenee 

muuttamaan asiakaskohtaisia hintoja merkittävästi bruttohinnan ollessa vakio, esimerkiksi 

käteisalennusten ja ennakkomaksujen avulla. Lisäksi yritys voi, ja sen kannattaa, muokata 

luotonantopolitiikkaansa, mikäli kysynnässä ja taloudellisessa tilanteessa tapahtuu noteerattavia 

muutoksia. (Niskanen & Niskanen 2007, 377-380) 

Ostovelat 

Vastaavasti, kun yritykset myöntävät asiakkailleen myyntisaamisia, ostovelat ovat ostavan yrityksen 

tapa saada maksuaikaa omille hankinnoilleen. Ostovelat ovat keino rahoittaa yrityksen operatiivista 

toimintaa ja niiden merkitys etenkin pk-yritysten kannalta on erittäin kriittinen pankkirahoituksen 

puutteesta johtuen. (Kallunki 2014, 130; Niskanen & Niskanen 2007, 385) Kassanhallinnan kannalta 

yrityksen tulisi kyetä neuvottelemaan maksutapahtuma mahdollisimman pitkälle tulevaisuuteen. 

(Alhola & Lauslahti 2000, 131).  Mitä pidemmän maksuajan yritys saa ostoveloilleen, sitä enemmän 

myyjäyritys rahoittaa yrityksen operatiivista liiketoimintaa korottamalla vieraalla pääomalla, jolloin 

oman pääoman ja korollisen vieraan pääoman tarve vähenee. Liian pitkä ostovelkojen kiertoaika 

saattaa kuitenkin johtaa yrityksen maksuvaikeuksiin sekä hoitamattomiin ostovelkoihin. 

Ostovelkojen kiertoaikojen tasevertailussa tulee ottaa huomioon arvonlisäverojen puuttuminen, 

jolloin todellisuudessa ostovelkojen reaalinen maksuaika on pidempi mitä tunnuslukua antaa 

ymmärtää. (Kallunki 2014, 130; Salmi 2006, 190).   

Tavarantoimittajan valintaa suoritettaessa yrityksen tulee punnita sekä hinnan että maksuehtojen 

merkitystä. Maksuehdot saattavat sisältää myyntisaamisten tapaan useita eri variaatioita. Toimittaja 

saattaa tarjota asiakkaalle maksuaikaa 14-60 päivän väliltä ilman mitään erityisehtoja. Toisaalta 

toimittaja voi myös tarjota käteisalennuksen mahdollisuuden, esimerkiksi 2/10, netto 30, jolloin 

asiakas saa 2% hyvityksen alkuperäisestä hinnasta, mikäli se maksaa laskun 10 päivän kuluessa. 

Mikäli asiakas ei hyödynnä tarjottua käteisalennusta maksaa se maksun tällöin 30 päivän kuluttua. 

Ostovelkojen tehokkaan hallinnan kannalta on tärkeää pyrkiä hyödyntämään toimittajan antama 
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maksuaika kokonaisuudessaan, mikäli mahdollisia käteisalennuksia ei ole tarjolla. Kohdeyrityksen 

tarjotessa käteisalennusta nopeampaan maksusuoritukseen tähdäten tulee yrityksen verrata 

käteisalennuksen todellista vuosikorkoa yrityksen muiden sijoitusvaihtoehtojen korkokantoihin 

nähden. Mikäli käteisalennus osoittautuu kannattavaksi ja yrityksen maksupolitiikka sallii sen 

käyttämisen kannattaa se hyödyntää. Jos yrityksellä ei ole käteisalennuksen mahdollisuutta, ei sen 

tulisi suorittaa maksua ennen eräpäivää, sillä tällöin se menettäisi tuottoja käyttöpääoman 

sitoutumisesta johtuen. Yrityksen tulisi kuitenkin huolehtia siitä, että maksut suoritetaan 

maksuehtojen mukaisesti, sillä myöhästyneistä maksuista aiheutuneiden mahdollisten 

viivästyskorkojen ja mahdollinen luottamuspula yritysten välisissä suhteissa saattaa aiheuttaa 

vaikeuksia tulevissa liiketoimissa. (Alhola & Lauslahti 2000, 131; Mott 2005, 241; Niskanen & 

Niskanen 2007, 386) 

Ostovelkojen tehokas hallinta riippuu useammasta tekijästä. Yrityksen tulee ottaa huomioon 

toimialan yleiset maksukäytännöt, yrityksen rahoitustilanne ja maksupolitiikka sekä toimittajien 

joustavuus. Ostovelkojen tehokkaan hallinnan kannalta on kriittistä selvittää ostovelkojen 

optimaalinen maksuajankohta ottaen huomioon maksuajan ja mahdollisen käteisalennuksen 

vaikutukset. Tämä optimaalinen maksuajankohta saadaan selville nykyarvolaskennan avulla, josta 

ilmenee kustannukset minimoiva taso. Nykyarvolaskennassa selvitään ostovelan pienin nykyarvo 

laskemalla jokaisen mahdollisen maksupäivän nykyarvo erikseen. (Salmi 2006, 190; Niskanen & 

Niskanen 2007, 388) Ostovelkojen seuranta on myyntisaamisten seurannan tapaan välttämätöntä 

pyrittäessä sen tehokkaaseen hallintaan. Ostovelkojen seuranta edellyttää muun muassa ostovelkojen 

kiertoajan aktiivista tarkkailua ja mahdollista reagointia tilanteen näin vaatiessa. (Niskanen & 

Niskanen 2007, 390-391) 

Ostovelkojen ja myyntisaamisten välinen suhde 

Ostovelkojen ja myyntisaamisten kiertoajat tulisi aina suhteuttaa toisiinsa (Salmi 2006, 190). 

Käyttöpääoman kannalta optimaalinen tilanne olisi, että yritys onnistuisi neuvottelemaan 

myymistään suoritteista mahdollisimman lyhyen maksuajan ja vastaavasti mahdollisimman pitkän 

maksuajan omille hankinnoilleen. Näin ollen kassaan maksut tapahtuisivat ennen kuin yrityksen 

velvoitteet kassasta maksuihin olisivat vuorossa. Tällöin käyttöpääoma olisi negatiivinen eli yritys 

rahoittaisi omaa operatiivista toimintaa kyseisin periodin ajan vieraan pääoman turvin. (Alhola & 

Lauslahti 2000, 133) Mitä lyhyempi yrityksen myyntisaamisten kiertoaika on suhteessa ostovelkojen 

kiertoaikaan, sitä parempi on yrityksen likviditeettitilanne ja sitä enemmän käyttöpääoman sitoma 

rahoitustarve pienenee (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 285). Kauppaluoton tehokkaalla 
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hallinnoimisella tehostetaan myös siis yrityksen rahaprosessia. Mitä lyhyempi kiertoaika yrityksen 

rahaprosessilla eli rahavirralla on, sitä vähemmän käyttöpääomaa on sitoutuneena operatiiviseen 

liiketoimintaan. Rahaprosessin pienentyminen johtaa siis automaattisesti yrityksen maksuvalmiuden 

parantumiseen. (Popa 2013) Rahaprosessissa on keskeistä pyrkiä täyttämään myyntisaamisten ja 

ostovelkojen välille syntyvä mahdollinen kassavaje (Seifert & Seifert 2011). 

 

3. Empiirinen osuus  

3.1 Kohdeyritys  
 
Tutkimuksen kohdeyrityksenä on suomalainen teknologiateollisuuden pk-yritys, jonka liiketoiminta 

perustuu teknologisten järjestelmien ja erilaisten projektien tuottamiseen prosessiteollisuuden 

toimijoille. Kohdeyritys toimi pitkään perinteisenä konepajayrityksenä liiketoiminnan keskittyessä 

pelkästään kuljetinlaitteiden valmistamiseen. Sittemmin toimintamalli on muuttunut ja 

monipuolistunut kohdeyrityksen toimiessa systeemitoimittajana tuottaen asiakkailleen kokonaisia 

teknologiaprojekteja. Kohdeyrityksen projektipainotteinen liiketoiminta perustuu kokonaisuuksien 

toimittamiseen, jotka muodostuvat yrityksen omista laitteista sekä alihankkijoilta ostetuista 

rakennuksista, sähköautomaatioista, puolivalmisteista ja osavalmisteista.  Pääpainoalueena 

yrityksessä on tällä hetkellä projektien kokonaisvaltainen hallinta alusta loppuun. (Ostojohtaja 2018)  

 

Kohdeyrityksen vuosikymmenen vaihteessa kohtaamien kriittisten vuosien jälkeen trendinä on 

ollut liiketoiminnan erittäin hillitty, mutta tasainen ja orgaaninen kasvu (Ostojohtaja 2018). Hitaan 

kasvun taustalla on talouskriiseistä johtunut asiakkaiden varovainen suhtautuminen 

investointipäätöksiin (Myyntijohtaja 2018).  Vuosi 2017 oli kuitenkin yrityksessä historian paras 

vuosi liikevaihdon osalta sen kasvaessa 50% vuoden takaiseen verrattuna.  Myös tilikauden 

tuloksessa vuonna 2017 tehtiin huomattava parannus edelliseen vuoteen verrattuna tuloksen 

kasvaessa lähes nollatuloksesta reiluun puoleen miljoonaan euroon. Kohdeyrityksen tavoitteena on 

maltillinen strateginen liikevaihdon kasvu, millä pyritään tuplaamaan liikevaihto vuoteen 2023 

mennessä. (Toimitusjohtaja 2018)  
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3.2 Kohdeyrityksen monimuotoinen asiakas- ja toimittajakanta  
 
Kohdeyrityksen asiakkaat ovat lähtökohtaisesti kaikki huomattavasti suuremmilla liiketoiminnan 

volyymeilla toimivia prosessiteollisuuden toimijoita, joista kaikkein keskeisimmät asiakkaat ovat 

satojen miljoonien tai jopa miljardi liikevaihdon omaavia konserneja. (Toimitusjohtaja 2018) 

Kohdeyrityksen asiakaskunta koostuu kymmenistä sekä kotimaisista että ulkomaisista toimijoista. 

Asiakkaista kotimaisia toimijoita on noin 50%., joista suurin osa toimii kuitenkin myös itse 

alihankkijan roolissa, minkä johdosta kohdeyrityksen tarjoamat ratkaisut päätyvät lopulta usein 

kansainvälisille markkinoille. Yrityksen tavoitteena on selkeä kasvuhakuinen liiketoiminta, jonka 

saavuttamiseksi se on määritellyt asiakaskunnasta strateginen ydinsektori, johon se tulee 

keskittämään fokustaan. Tarkoituksena on aktiivisesti etsiä uusia asiakkaita erityisesti tältä 

määritellyltä ydinsektorilta sekä tehdä mahdollisia uusia aluevaltauksia myös muilla sektoreilla. 

(Myyntipäällikkö 2018; Toimitusjohtaja 2018)  

 

Kohdeyrityksen toimittajakanta muodostuu sadoista eri toimittajista, jotka sijoittuvat ympäri 

maailman. Yritys on pyrkinyt systemaattisesti karsimaan toimittajien määrää muun muassa 

jokapäiväisten kulutustarvikkeiden tuottajien osalta. Toimittajakanta on kuitenkin yleisesti ottaen 

kasvanut viime vuosina projektitoimittajien ja alihankintaan erikoistuneiden toimittajien 

lisääntymisen myötä. Projektitoimittajien määrää on lisätty liiketoiminnan projektiluonteisuuden 

takia, sillä isompien projektien yleistyessä tarvitaan entistä enemmän ulkopuolisesti tuotettuja 

komponentteja. Alihankkijoiden määrän lisäämisellä on myös pyritty ylläpitämään monipuolista 

toimittajakantaa lähinnä suhdanneriippuvuutta ajatellen. Kohdeyritys on näillä toimittajakannan 

muutoksilla pyrkinyt saamaan liiketoimintaan selkeyttä sekä toimitusvarmuutta. (Ostojohtaja 2018) 

 

3.3 Käyttöpääoman hallinnan nykyinen tilanne ja haasteet 
 
Kohdeyrityksessä tiedostetaan, että käyttöpääoman tehokkaalla hallinnalla on elintärkeä merkitys pk-

yrityksen liiketoiminnan rahoituksen ja kasvun kannalta johtuen ulkoisen rahoituksen erittäin 

haasteellisesta saatavuudesta (Ostojohtaja 2018). Käyttöpääoman hallinnasta kohdeyrityksessä 

vastaa käytännössä yksin toimitusjohtaja, jonka vastuulla on myös yrityksen taloushallinto 

(Myyntijohtaja 2018; Ostojohtaja 2018; Toimitusjohtaja 2018). Yrityksen johtoryhmän rooli 

käyttöpääoman hallinnassa on melko mitätön. Kohdeyrityksen johtoryhmään kuuluu toimitusjohtajan 

lisäksi myyntijohtaja, ostojohtaja, suunnittelupäällikkö, projektiosaston päällikkö sekä 

sähköautomaation johtaja. (Ostojohtaja 2018)  Edellä mainittuja johtoryhmän jäseniä ei ole 
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erityisemmin sitoutettu käyttöpääoman hallintaan heidän keskittyessä pitkälti omien toimintojensa 

organisointiin. Myynti- ja ostojohtaja tiedostavat maksuehtojen vaikutukset yrityksen kassan 

kannalta, vaikka heillä ei ole kuitenkaan tapana systemaattisesti tarkastella omien toimintojensa 

vaikutusta suhteessa käyttöpääoman hallintaan. (Toimitusjohtaja 2018; Myyntijohtaja 2018; 

Ostojohtaja 2018) Toimitusjohtaja (2018) toteaa, että ”käyttöpääoman hallintaan kiinnitetään liian 

vähän huomiota”, vaikka toimitusjohtaja (2018), myyntijohtaja (2018) ja ostojohtaja (2018) 

tiedostavat käyttöpääoman liittyvien tekijöiden muodostavan suuria ongelmia yrityksen 

operatiivisessa toiminnassa. Ostojohtajan (2018) mielestä käyttöpääoman hallintaan ollaan käytetty 

paljon ajallisia resursseja ilman, että oltaisiin kuitenkaan saatu aikaan huomattavia parannuksia sen 

selkeyttämisen tai tehostamisen suhteen. 

 

Kohdeyrityksellä ei ole käytössä varsinaista käyttöpääoman hallintaan suuntautuvaa strategiaa. 

Käyttöpääoman hallinta on tähän asti pitkälti perustunut toimittajien ja asiakkaiden asettamien 

ehtojen mukaiseen toimimiseen. Kohdeyritys ei omaa käyttöpääoman hallintaan suunnattua 

systemaattisen tarkkailun kohteena olevaa mittaristoa. Käyttöpääomaan liittyvä mittaus perustuu 

tilinpäätöstiedoista saatujen erilaisten tunnuslukujen, kuten ostovelkojen ja myyntisaamisten 

kiertoaikojen tarkasteluun. Näiden tunnuslukujen analysointi tapahtuu toimitusjohtajan toimesta 

johtoryhmätason tarkastelun jäädessä toissijaiseksi. (Toimitusjohtaja 2018) 

 

Merkittävä osa yrityksen tarjoamista projekteista ei ole asiakkaiden joka vuotisten 

investointitarpeiden kohteena, mistä johtuen niiden menekki riippuu täysin asiakkaiden 

investointisykleistä. (Myyntijohtaja 2018) Tämä projektiluontoinen liiketoiminta on raskasta 

yrityksen pääomarakenteen kannalta. Kohdeyrityksen toimittamien suurimpien projektien arvo 

saattaa kohota miljooniin euroihin asti yksittäisen projektin arvon ollessa jopa 1/3 yrityksen 

liikevaihdosta. Näiden suurimpien projektien yhteydessä yrityksen operatiiviseen liiketoimintaan 

sitoutuneen pääoman määrä kasvaa räjähdysmäisesti, mikä johtaa yrityksen kassavarojen lähes 

hälyttävään niukkuuteen. Vastaavasti myynnin kannalta hiljaisempina periodeina, jolloin sitoutuneen 

pääoman määrä on minimissä, kassan rasitteena on taas yrityksen kiinteät kulut. Yrityksen kassan ja 

maksuvalmiuden kannalta tilanne on siis haasteellinen sekä hiljaisten että projektipainotteisten 

periodien aikana. (Toimitusjohtaja 2018) Aikaisempaan konepajaluonteiseen liiketoimintaan 

verrattuna nykyinen projektiluonteinen liiketoiminta sitoo käyttöpääomaa huomattavasti enemmän ja 

sitoutuneen käyttöpääoman määrä vaihtelee suuresti projektien määrästä ja valmistumisasteesta 

riippuen. Vanhassa liiketoimintamallissa kohdeyritys valmisti laitteensa omalla pajallaan alusta 

alkaen aina lopputuotteeksi asti; raaka-aineita ja komponentteja lukuun ottamatta. Tällöin 
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kustannukset muodostuivat pääosin laitteiden valmistuksesta aiheutuvista työvoimakustannuksista, 

kun taas nykyään alihankintojen osuus suhteessa liikevaihtoon on huomattava. (Ostojohtaja 2018; 

Toimitusjohtaja 2018)  

 

Kohdeyrityksen toimitusjohtajan (2018) mukaan suurimpana ongelmana koko liiketoiminnan 

kannalta on, että ”kassavarat ovat jatkuvasti lopussa, vaikka yrityksen liikevaihto ja tulos ovat 

kasvaneet.” Kuvasta 5 nähdään kohdeyrityksen käyttöpääoman määrä ja käyttöpääoman suhde 

kohdeyrityksen liikevaihtoon tilikausilta 2012-2017. Käyttöpääoman määrä ja sen osuus 

liikevaihdosta on laskenut selvästi viimeisien vuosien aikana.  

 

 

Kuva 5: Kohdeyrityksen käyttöpääoman kehitys 2012-2017 (Kohdeyrityksen tilinpäätöstiedot) 

Ongelma juontaa juurensa operatiivisen liiketoiminnan organisointiin ja erityisesti yrityksen osto- ja 

myyntipuolen maksuehtoihin. Ostopuolella kassasta maksut suoritetaan keskimäärin liian 

etupainotteisesti, kun taas vastaavasti myyntipuolelle saatavat maksusuoritukset yrityksen kassaan 

tapahtuvat liian takapainoisesti. Tehokkaan liiketoiminnan kannalta tilanteen tulisi olla juuri 

päinvastoin. Heikot osto- ja myyntiehdot näkyvät useimpien projektien aikana negatiivisina 

kassavirtoina, jolloin projekteihin sitoutuu huomattava määrä käyttöpääomaa. Kohdeyrityksen 

kannalta epäedulliset myynti- ja ostoehdot johtuvat kohdeyrityksen heikohkoista neuvotteluasemista 

suhteessa asiakkaisiin ja toimittajiin. Nämä heikot ehdot sekä myynnin että ostojen suuntaan 

perustuvat pitkälti neuvotteluiden vastakkaisten osapuolten koko eroon suhteessa kohdeyritykseen. 

Myyntineuvotteluissa asemaa huonontaa entistä enemmän asiakkaiden projektien kilpailutuksen 
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elementti. Vastaavasti myös toimittajat ovat useimmiten kohdeyritystä huomattavasti suurempia 

toimijoita, jolloin myöskään hankintapuolen sopimuksia tehtäessä ei kohdeyrityksellä tarjoudu 

juurikaan valttikortteja. (Toimitusjohtaja 2018) 

 

3.4 Ostovelkojen hallinnan nykyinen tilanne ja haasteet 
 
Kohdeyrityksen ostojen operatiivisesta puolesta vastaa ostojohtaja sekä kaksi muuta ostajaa.  

Ostajien vastuualueet painottuvat osto- ja tilausneuvotteluiden hoitamiseen ostojohtajan keskittyessä 

toimitussopimusten solmimisiin. (Ostojohtaja 2018) Ostopuolen työkaluina toimii pitkälti yrityksen 

laatujärjestelmä, josta pystytään seuraamaan muun muassa toimittajien kriittisyyttä yrityksen 

liiketoiminnan kannalta. (Toimitusjohtaja 2018). Toimittajiin liittyvien toimitusaikavarmuuden sekä 

toimitusvarmuuden seuranta tapahtuu manuaalisesti tehtyjen kirjausten kautta. (Ostojohtaja 2018; 

Toimitusjohtaja 2018)  

 

Kohdeyrityksen ostojohtaja (2018) näkee yrityksen osto-osastolla olevan erittäin keskeinen rooli 

ostovelkojen hallinnassa osto-osaston toimiessa hyvin itsenäisesti.  Kohdeyrityksen tekemät 

ostosopimukset toimittajien kanssa ovat usein projektiluonteiselle liiketoiminnalle tyypillisiä 

yksittäisiä sopimuksia (Ostojohtaja 2018). Näin ollen lähes jokainen sopimus määräytyy 

tapauskohtaisesti.  Ostajilla on käytössä ostotilauksiin kahdenlaisia ehtoja, NLM-ehdot ja Orgalime-

ehdot. Näistä jälkimmäistä ehtoa noudatetaan, kun ostetaan ulkomaisilta toimittajilta. Tämän lisäksi 

alihankintaostoja varten on räätälöity omat ostoehdot, jotka määräytyvät kuitenkin tyypillisesti hyvin 

pitkälti alihankkijatoimittajan myyntiehtojen mukaan. Kyseessä on tilanne, jossa lähes  poikkeuksetta 

on tyydyttävä vahvemman osapuolen asettamiin ehtoihin. (Ostojohtaja 2018)  

 

Kohdeyrityksellä on yleinen käytäntö, jonka mukaan hankintoja tulisi kilpailuttaa aina 

kokonaissumman noustessa yli tietyn rajan (Toimitusjohtaja 2018). Käytännössä kilpailuttamisen 

suhteen toimitaan kuitenkin hyvin tapauskohtaisesti. Mikäli tunnistetaan, että jonkin hankinnan 

kohdalla on potentiaalia kilpailuttaa, niin silloin pyydetään tarjouksia useammilta toimittajilta. 

Kilpailuttamisessa ostajien hintavertailun työkaluna käytetään excel’iä.  (Toimitusjohtaja 2018; 

Ostojohtaja 2018) Ostajilla on suhteellisen vapaat kädet maksuehtojen hyväksymisen suhteen 

ostoehtojen ollessa hyvin usein vakioita. Mikäli ostaja kuitenkin havaitsee, että toimittaja tarjoaa 

kohtuuttoman epäedullisia maksuehtoja, täytyy tapauksesta välittää tieto ostojohtajalle, jonka kanssa 

sovitaan jatkotoimenpiteet tapauksen osalta. Usein ostohenkilöt joutuvat kuitenkin tekemään 

hankintoihin liittyvät päätökset hyvin lyhyellä varoitusajalla projektien suunnitteluvaiheen 
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valmistuttua, jotta projekti pysyisi mahdollisimman hyvin aikataulussa. Tällöin ei ole juurikaan aikaa 

spesifioida ostoehtoja, esimerkiksi toimitusaikojen eikä sitoutuneiden pääomien osalta. (Ostojohtaja 

2018) Toimitusjohtaja (2018) näkee hankintojen tapahtuvan täysin  asiakkaiden tilaamien projektien 

ehdoilla, jolloin ostoehdoissa kassavirtojen näkökulmaa ei oteta huomioon.  

 

Kohdeyrityksen ostohenkilöitä ei ole koulutettu maksuehtojen neuvotteluun käyttöpääoman 

näkökulmasta. Heitä kuitenkin säännöllisesti informoidaan yrityksen kassavirtatilanteesta ja 

kehotetaan neuvottelemaan mahdollisimman pitkiä maksuaikoja. Toteutuneiden ostoehtojen suhdetta 

liiketoiminnan tehokkuuteen ja kannattavuuteen ei mitata systemaattisesti, sillä yrityksellä ei ole 

käytössä käyttökelpoista mittaristoa tai työkalua kyseiseen tarkoitukseen. Kohdeyrityksellä ei ole 

myöskään tapana analysoida toimittajien muille asiakkaille antamia maksuehtoja heidän omien 

maksuehtojen suhteen. Eikä kohdeyritys näin ollen pyri siis hyödyntämään toimittajien muille 

asiakkaille tarjoamia maksuehtoja omissa neuvotteluissaan. Ostajat seuraavat henkilökohtaisten 

sopimusten toteutumisia manuaalisesti. (Ostojohtaja 2018; Toimitusjohtaja 2018) 

 

Ostoehtojen suhteen pyritään tyypillisesti tavoittelemaan 60 ja 45 päivän maksuaikoja. Lähes 

poikkeuksetta joudutaan kuitenkin tyytymään 30 päivän maksuehtoihin (Toimitusjohtaja 2018; 

Ostojohtaja 2018) Ulkomaisilta toimittajilta ensimmäistä kertaa tilattaessa ensimmäinen hankinta 

tapahtuu ennakkomaksua vastaan, jolloin koko hankintahinta joudutaan maksamaan etumaksuna. 

Tyypillisimmät ostot ovat yleensä maksimissaan muutaman kymmenen tuhannen euron arvoisia eikä 

niistä lähestulkoon ikinä vaadita ennakkomaksuja. Isoimmissa projekteissa joudutaan ostamaan 

toimittajilta kokonaisuuksia, jolloin mahdollisesti vaaditaan ennakkomaksuja. Viimevuosina 

kohdeyrityksen saamat ostoehdot ovat hieman parantuneet neuvotteluaseman muuttuessa parempaan 

suuntaan kehittyneiden luottotietojen ansiosta. (Ostojohtaja 2018) Kuvasta 6 nähdään kohdeyrityksen 

ostovelkojen määrä ja ostovelkojen kiertoajat tilikausilta 2012-2017. Ostovelkojen määrä on selvästi 

kehittynyt liiketoiminnan kasvun myötä. Lisäksi kohdeyritys on myös onnistunut kasvattamaan 

ostovelkojen kiertoaikaa tilikaudesta 2014 17 päivästä tilikauden 2017 50 päivään.  
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Kuva 6: Kohdeyrityksen ostovelkojen kehitys 2012-2017 (Kohdeyrityksen tilinpäätöstiedot) 

Kohdeyrityksessä ostovelkojen kannalta suurimpina haasteina nähdään hankintojen maksuehtojen 

lähes poikkeukseton etupainoisuus. Ongelman taustalla on jo aikaisemmin käsitelty kohdeyrityksen 

ja toimittajien välinen epäsuhta neuvotteluasemissa. Kohdeyritys on lähes aina sopimusneuvottelussa 

altavastaajan asemassa. Yrityksen kannalta heikkoja ostoehtoja maksuaikojen suhteen tulisi 

kohdeyrityksen tapauksessa pystyä kompensoimaan mahdollisimman etupainotteisilla myynnin 

maksuajoilla. Näin ei kuitenkaan ole, sillä vastaavasti myös myynnistä saatavat maksuajat ovat 

yrityksen kannalta tehottomat ja epäedulliset niiden ollessa liian takapainoisia. Tästä johtuen 

yrityksen ahdinko syvenee entisestä ja rasittaa yrityksen kassavaroja, mikä on suureksi vaaraksi 

yrityksen liiketoimintavalmiuden kannalta. Tilannetta ei myöskään helpota se, että osto- ja 

myyntisopimusten suhteen ei tehdä keskinäistä synkronointia osto- ja myyntiosastojen toimiessa 

täysin erillään toisistaan. (Toimitusjohtaja 2018; Ostojohtaja 2018) 

 

3.5 Myyntisaamisten hallinnan nykyinen tilanne ja haasteet 
 
Kohdeyrityksen myyntipuolen organisoinnista vastaa myyntijohtaja. (Myyntipäällikkö 2018; 

Myyntijohtaja 2018; Toimitusjohtaja 2018) Myyntijohtajan vastuulla on suurimpien projektien ja 

muiden kauppojen hallinta, myynnin kehittäminen sekä tilauskannan kehittymisen että  

potentiaalisten asiakkaiden seuranta. Lisäksi myyntijohtajan tulee myös systemaattisesti raportoida 

myynnin tilanteesta yrityksen johtoryhmälle.  (Myyntijohtaja 2018) Pienimmistä tilauksista vastaavat 

niin sanotut myyntipäälliköt, joiden vastuualueet on jaettu asiakkaiden maantieteellisten sijainnin ja 

asiakasluokkien mukaan (Myyntipäällikkö 2018). Kohdeyrityksessä on nimitetty myös myynnin 

kontrolleri, joka vastaa muun muassa laskujen kirjoituksen ja toimitusten välisten aikaviiveiden ja 
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sovittujen maksuehtojen tarkastelusta (Toimitusjohtaja 2018). Kaiken kaikkiaan yrityksen 

myyntipuoli on organisoitu varsin joustavasti myyntitoimenpiteiden jakautuessa myös tarvittaessa 

myyjien työkuormien perusteella riippumatta siitä, kenen alkuperäiseen asiakassegmenttiin kukin 

asiakas kuuluu (Myyntipäällikkö 2018). Vuoden 2018 alusta yrityksen liiketoimintaan mukaan tullut 

uusi myyntijohtaja uudisti välittömästi myyntitavoitteiden periaatteet. Ennen uuden myyntijohtajan 

saapumista myyntiosaston tavoitteet oli asetettu henkilökohtaiselle tasolle. Nykyään myyntitavoitteet 

perustuvat tiimikohtaisiin merkkipaaluihin. (Myyntijohtaja 2018)  

 

Myyntisaamisten hallinnasta vastaa pääosin yrityksen toimitusjohtaja (Myyntijohtaja 2018; 

Toimitusjohtaja 2018; Myyntipäällikkö 2018). Toimitusjohtaja (2018) tarkkailee myyntisaamisten 

kokonaissaldoa ja sen kehittymistä excel työkalunaan yleensä päivittäin tai vähintään joka toinen 

päivä. Toimitusjohtajan rooli myyntisaamisten osalta keskittyy kassavirta-ennusteiden tekoon sekä 

myyntijohtajan informointiin asiakkaiden suorittamien maksujen suhteen. Toimitusjohtaja tiedottaa 

ostojohdolle sen ketkä maksavat laskunsa ajallaan ja ketkä eivät. Myyntijohdon vastuulla on ottaa 

vastaanotettu informaatio huomioon tulevia myyntisopimuksia tehtäessä. (Myyntipäällikkö 2018; 

Toimitusjohtaja 2018) Kohdeyrityksen myyntijohtaja (2018) näkee, että myyntisaamisten hallinnan 

vastuuta tulisi siirtää enemmän myyntijohdon puolelle, jotta hän voisi seurata maksujen ajankohtia ja 

tehdä niihin liittyviä analyysejä. Myyntijohtaja ei kuitenkaan näe kyseistä siirtymää vielä 

ajankohtaisena, sillä se edellyttäisi myyntijohtajalta yrityksen liiketoiminnan dynamiikan parempaa 

tuntemusta. (Myyntijohtaja 2018)  

 

Yrityksellä on tapana antaa joillekin säännöllisille ja kannattaville asiakkaille tietyt asiakaskohtaiset 

vuosittaiset hinnastot. (Myyntijohtaja 2018) Kohdeyritys pitää asiakkaiden maksukykyä kaikkein 

tärkeimpänä mittarina. Se pyrkiikin systemaattisesti tarkastelemaan asiakkaiden maksukykyä 

toteutuneiden kauppojen avulla yrityksen CRM-järjestelmän asiakastietokannasta. Useimmiten 

yrityksen asiakkaat on varustettu hyvällä maksuvalmiudella asiakaskannan muodostuessa pääosin 

suurista korporaatioista, joilla kassavarojen hallinta on hyvällä mallilla. Asiakkaiden maksukyvyn 

osalta ollaan erityisen tarkkoja uusien asiakkaiden suhteen. Uusista asiakkaista pyritään löytämään 

tietoa asiakastietokannoista ja mahdollisuuksien mukaan konsultoidaan luottovakuuttajia 

mahdollisista maksuvaikeuksista. Maksukyvyn lisäksi yritys pyrkii arvioimaan uusien asiakkaiden 

kokoa sekä asiakkuuksien tarjoamia potentiaalisia hyötyjä. (Myyntipäällikkö 2018; Toimitusjohtaja 

2018)  
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Kohdeyrityksen myyntipuolta ei ole, ostopuolen tapaan koulutettu maksuehtojen ja 

myyntisopimusten neuvotteluun käyttöpääoman näkökulmasta. Myyjät ovat kuitenkin tietoisia siitä, 

mihin maksuehdoissa tulee tähdätä ja mitä kassavirrat yleisesti ottaen merkitsee operatiiviselle 

liiketoiminnalle.  (Myyntipäällikkö 2018; Toimitusjohtaja 2018; Myyntijohtaja 2018) Yrityksen 

toimitusjohtaja (2018) myyntisaamisten hallinnasta vastaavana tarkkailee excel’in avulla 

säännöllisesti erilaisten maksuehtojen, esimerkiksi etumaksujen siirtämisen merkityksen 

loppulaskuun  vaikutuksia myyntisaamisten tehokuutteen nähden.  Myyntipäällikkö (2018) kuitenkin 

toteaa, että myös myyjillä on satunnaisesti tapana tarkastella erilaisten maksuehtojen vaikutuksia ja 

eroavaisuuksia. Kuvasta 7 nähdään kohdeyrityksen myyntisaamisten määrä ja myyntisaamisten 

kiertoajat  tilikausilta 2012-2017. Kuvasta voidaan havaita, että myyntisaamisten määrä on kasvanut 

liiketoiminnan volyymin noustessa tilikaudesta 2016 tilikauteen 2017. Myyntisaamisten arvon 

huomattavasta kasvusta huolimatta myyntisaamisten kiertoajan suhteen ei koettu yhtä voimakasta 

muutosta myyntisaamisten kiertoajan kasvaessa ainoastaan neljällä. 

 

 
Kuva 7: Kohdeyrityksen myyntisaamisten kehitys 2012-2017 (Kohdeyrityksen tilinpäätöstiedot) 

 

Kohdeyrityksen asiakkaat ostavat tyypillisesti yksittäisiä, räätälöityjä hankintoja, joten näin ollen 

myös näiden asiakkaiden sopimusehdot määräytyvät tapauskohtaisesti (Myyntijohtaja 2018; 

Myyntipäällikkö 2018). Myyntisopimusneuvotteluihin osallistuvien tahojen määrä riippuu täysin 

tulevan kaupan suuruudesta. Yksinkertaisissa laitekaupoissa myyjä hoitaa neuvottelutilanteet lähes 

poikkeuksetta itsenäisesti. Projektiluonteisissa kaupoissa myyjän lisäksi myyntineuvotteluihin 

osallistuu projektista vastaava projektipäällikkö, jonka rooli neuvotteluissa perustuu teknisten 

käytäntöjen hallintaan. Asiakkaan hankinnan arvon noustessa yli 100 000 euron kaupanteon vastuu 

siirtyy enemmän myyntijohtajalle tai toimitusjohtajalle. Puhuttaessa yli miljoonan euron kaupoista 
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tulee konsultoida yrityksen hallitusta. (Myyntipäällikkö 2018) Muuten myyjät saavat toimia 

myyntisopimusten osalta melko itsenäisesti. Tapauksissa, jossa asiakas vaatii huomattavan  

poikkeuksellisia maksuehtoja, tulee myyjän konsultoida myyntijohtajaa. (Myyntijohtaja 2018) 

Mikäli asiakas ei myyntisaamiset eivät realisoidu yrityksen kassaan sopimusehtojen mukaiseen 

päivämäärään mennessä, ottaa toimitusjohtaja yhteyttä asiakkaaseen usein viikon kuluttua laskun 

päivämäärän umpeutumisesta. Yhteydenotto asiakkaaseen tapahtuu sähköpostin välityksellä tai 

soitolla. Myöhästyneeseen maksupostiin liittyvät perintätoimenpiteet hoidetaan talon sisäisesti. 

Käytännössä erittäin harvoin tulee vastaan tilanne, jolloin asiakas maksaa myöhässä. 

(Toimitusjohtaja 2018) Yleensä kun asiakas tiedostaa, että maksuposti ei mahdollisesti tapahdu 

ajallaan, informoidaan asiakasyrityksestä mahdollisesta viiveestä (Myyntijohtaja 2018).  
 

Yrityksen myyntisopimukset perustuvat erittäin harvoin tiettyihin vakiintuneisiin maksuehtoihin. 

Maksuehdot räätälöidään lähes aina tapauskohtaisesti. Kaikkien maksuehtojen kohdalla kuitenkin 

pätee FCA-toimitusehto, minkä mukaan maksuehto on voimassa silloin, kun toimitus on 

lähtövalmiudessa asiakkaalle. (Toimitusjohtaja 2018) Yleisesti ottaen myynti pyrkii saamaan kassaan 

maksut 30 päivän maksuehdoilla. Yleensä yritys joutuu kuitenkin tyytymään heikompiin ehtoihin. 

Mikäli asiakkaat vaativat hankinnoilleen yli 60 päivän maksuaikoja, joudutaan niistä kieltäytymään 

lähes poikkeuksetta. Kohdeyrityksellä on käytäntönä vaatia kaikista yli 50 000 euron hankinnoista 

jonkin suureinen ennakkomaksu, johon asiakkaat myös lähes aina suostuvat. Kun kauppahinta ylittää 

100 000 euron rajan, kohdeyritys ei suostu kaupantekoon ilman ennakkomaksuja. Kohdeyrityksellä 

on käytössä vakiotarjouspohja ennakkomaksujen suhteen, jossa 30% tulisi maksaa tilauksen 

yhteydessä ja loput toimituksen yhteydessä. (Toimitusjohtaja 2018; Myyntipäällikkö 2018) 

Tyypillisesti asiakkaat eivät kuitenkaan suostu 30% ennakkomaksuvaatimuksiin keskimääräisen 

ennakkomaksun osuuden ollessa noin 20% koko kauppahinnasta. (Myyntipäällikkö 2018). 

Ennakkomaksujen suurus ja ajankohta määräytyvät projektista aiheutuneiden kustannusten mukaan. 

Tarkoituksena olisi saada maksut samassa suhteessa yrityksen kassaan, mitä projektiin hankittava 

pääoma synnyttää kustannuksia, jotta ei syntyisi kassavajetta. (Myyntijohtaja 2018)  

 

Kohdeyrityksen tarjoamien isoimpien laitteiden ja projektien hinnoittelussa on keskeisenä 

elementtinä alkuperäisestä lähtöhinnasta annettava alennus sen perusteella, kuinka paljon asiakas on 

valmis maksamaan etumaksua ja millä ehdoilla. Mitä etupainotteisemmin maksu yritykseen kassaan 

realisoituu, sitä enemmän alennusta asiakas saa alkuperäisestä hinnasta.  Annettavalla alennukselle 

on kuitenkin aina jokin tietty katetasoon perustuva maksimimäärä, minkä alle ei suostuta 

neuvottelemaan. Kyseistä alennusmetodia ei pidä kuitenkaan sekoittaa käteisalennukseen, sillä 
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etumaksut ja alennukset määritellään jo myyntisopimuksessa.  (Toimitusjohtaja 2018; 

Myyntipäällikkö 2018) Tarjoaman lopullinen hinta ja maksuaika linkittyvät siis vahvasti keskenään 

myyntineuvotteluissa (Toimitusjohtaja 2018; Myyntijohtaja 2018).  

 

Myyntipäällikkö (2018) näkee myyntiehtojen viimeaikaisen kehittymisen kohdeyrityksen kannalta 

heikkona. Maksuehdot ovat huonontuneet, minkä taustalla on kilpailun kiristyminen ja yleinen 

maksuehtojen pidentymisen trendi (Myyntijohtaja 2018; Myyntipäällikkö 2018; Toimitusjohtaja 

2018). Kohdeyrityksessä ollaan koettu, että yrityksen kannalta heikompiin maksuehtoihin 

myöntyminen voi olla eräänlainen valttikortti voitettaessa tarjouskilpailuita. Toisaalta toinen 

mahdollinen selittävä syy maksuehtojen lisääntyneeseen takapainoisuuteen ollaan arveltu olevan 

kohdeyrityksen mahdollinen puoliensa pitämättömyys neuvottelutilanteissa. (Myyntipäällikkö 2018) 

Maksuehtojen kehittymisen tulevaisuuden näkymät nähdään jokseenkin myös synkkänä 

toimitusjohtajan (2018) kokiessa, että maksuehdot tulevat olemaan jatkossa entistä takapainoisempia. 

Kohdeyrityksen myyntijohtaja (2018) on myös sitä mieltä, että asiakkaat tulevat sanelemaan pitkälti 

maksuehdot myös tulevaisuudessa, vaikka hän kuitenkin kokee, että ”kyseinen trendi ei voi jatkua 

loputtomiin, sillä lopulta kukaan toimittajista ei enää suostu myymään maksuaikojen käydessä liian 

pitkiksi.”  

 

Kohdeyrityksen kannalta mahdollisten luottotappioiden vaikutus nähdään erittäin kohtalokkaana 

liiketoiminnan kannalta (Myyntijohtaja 2018). Luottotappiot ovat olleet yrityksen historian saatossa 

kuitenkin hyvin harvinaisia. Tällä hetkellä yrityksellä on ongelma yhden suhteellisen merkittävän 

asiakkaan maksamattomuuden kanssa. Lisäksi on muutama yksittäinen ulkomaalainen asiakas,  

joiden maksut saattavat olla pahimmillaan jopa 100 päivää myöhässä. (Myyntipäällikkö 2018; 

Toimitusjohtaja 2018) Näihin ongelmiin on pyritty varautumaan kassavirran seurannan suunnittelun 

avulla, minkä koetaan olevan erittäin kriittinen työkalu yritykselle. (Myyntijohtaja 2018)  

 

3.6. Käyttöpääoman hallinnan kehittäminen 
 

Toimitusjohtaja (2018), myyntijohtaja (2018) sekä ostojohtaja (2018) ovat kaikki yhtä mieltä siitä, 

että käyttöpääoman hallintaa tulisi tehostaa. Kohdeyrityksen operatiivisen liikejohdon 

organisoinnissa käyttöpääoman hallinnalliset toimenpiteet on hyvin pitkälti yksin toimitusjohtajan 

vastuulla. Toimitusjohtaja (2018) onkin ajatellut, että yrityksen muu johto tulisi sitouttaa paremmin 

käyttöpääoman hallintaan. Taloushallinnon ja ylipäätään operatiivisen liiketoiminnan 
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selkeyttämiseksi ollaan myös harkittu erillisen talousjohtajan hankkimista, mikäli taloushallinnon 

rooli ja vastuualueet kasvaa liiketoiminnan kasvun myötä (Toimitusjohtaja 2018). 

 

Käyttöpääoman hallinnan merkityksen korostuessa kohdeyritys yhdessä kumppaneidensa sekä 

rahoittajiensa kanssa on käynyt säännöllisesti läpi erilaisia menetelmiä, joilla yrityksen operatiivista 

liiketoimintaa voitaisiin tehostaa. Keskeisimpänä tekijänä tässä kehityksessä nähdään olevan erilaiset 

työkalut, kuten esimerkiksi käyttöpääoman hallintaan soveltuva mittaristo. (Toimitusjohtaja 2018) 

Yrityksen myyntijohtaja (2018) kokee, että esimerkiksi reaaliaikainen kassanhallintajärjestelmä 

mahdollistaisi kassavirtojen, kauppojen ehtojen ja muiden releventtien tietojen seurannan. Tällaisesta 

järjestelmästä saatavan käyttökelpoisen tiedon avulla voitaisiin huomattavasti tehostaa yrityksen 

operatiivista liiketoimintaa (Myyntijohtaja 2018) Toimitusjohtaja (2018) on vakuuttunut siitä, että 

käyttöpääoman hallintaan suunnattuja mittaristoja olisi tulossa operatiivisen johtamisen tueksi 

kuluvan vuoden aikana.   

 

Ostovelkojen osalta käyttöpääoman hallintaa pyritään kohdeyrityksessä tehostamaan keskittämällä 

hankintoja samoille nykyisille toimittajille. Näiden keskitettyjen hankintojen avulla saatettaisiin 

mahdollistaa paremmat neuvotteluasemat asiakassuhteen mahdollisen syventymisen kautta. 

(Ostojohtaja 2018) Myynnin puolella mahdollisena kehityskohtana yrityksen operatiiviseen 

toimintaan ollaan mielletty olevan uuden osaston perustaminen, jonka päätehtävänä olisi palveluiden 

ja varaosien myynti yrityksen projektiasiakkaille. Osaston tekemät kaupat perustuisivat pitkälti 

vuosisopimuksiin, millä saattaisi olla yrityksen operatiivista toimintaa selkeyttävä vaikutus. 

Lisäksi ollaan harkittu mahdollisten viivästyskorkojen konkreettisen perinnän käyttöönottoa. Tähän 

asti kohdeyrityksellä on ollut sopimuksen pykälänä tietyt viivästyskorot, mutta käytännössä näitä ei 

ole koskaan pantu käytäntöön. (Toimitusjohtaja 2018) 
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4. Yhteenveto ja johtopäätökset 

4.1 Vastauksia tutkimusongelmiin 
 
Käyttöpääoman hallinta on organisoitu kohdeyrityksessä melko perinteisesti sen vastuun ollessa 

yrityksen talousvastaavalla, joka kohdeyrityksen tapauksessa on myös yrityksen toimitusjohtaja.  
Kohdeyrityksessä käyttöpääoman hallinnan vastuu on ollut lähes yksinomaan toimitusjohtajalla 

muun yritysjohdon roolin ollessa lähes mitätön sen hallinnan suhteen. Jotta käyttöpääoman tehokasta 

johtamista voitaisiin alkaa kehittää kohdeyrityksessä, edellyttäisi se ensinnäkin myyntijohdon ja 

ostojohdon sitouttamista käyttöpääoman hallintaan. Lisäksi yrityksen myynti- ja ostojohdon sekä 

niiden osastojen välistä koordinoitua yhteistyötä tulisi alkaa systemaattisesti rakentamaan, sillä tällä 

hetkellä myynti- ja osto-organisaatiot toimivat täysin erillään toisistaan. Edellytykset ostovelkojen ja 

myyntisaamisten tehokkaaseen johtamiseen on kuitenkin hyvät, sillä yrityksen matala byrokratian 

taso mahdollistaa tehokkaan tiedon kulun sekä vertikaalisesti että horisontaalisesti. 

 

Toimitusjohtaja sekä osto- ja myyntijohtaja kokevat, että käyttöpääoman hallinnalle ei anneta 

läheskään riittävästi fokusta siihen nähden miten teknologiateollisuuden pk-yrityksissä sille kuuluisi 

antaa. Kohdeyrityksellä ei ole tällä hetkellä käytössä käyttöpääoman hallintaan liittyvää selkeää 

strategiaa eikä se myöskään omaa käyttöpääoman hallintaan liittyviä mittaristoja, lukuun ottamatta 

kassavirtaennusteisiin perustuvia kassalaskelmia sekä vuosittain laskettavia tunnuslukuja, jotka ovat 

tyypillisesti ainoastaan toimitusjohtajan henkilökohtaisen tarkastelun kohteena. Tilikausilta saatavat 

tunnusluvut eivät anna tarpeeksi yksityiskohtaista informaatiota kohdeyrityksen käyttöpääoman 

tilasta, sillä operatiivisen liiketoiminnan kohtaamat tilikauden aikaiset myyntijaksot ja niiden 

aiheuttamat kassavajeisiin liittyvät ongelmat eivät käy näistä tunnusluvuista ilmi. Käyttöpääoman 

hallinnan tehostamiseen liittyvät toimenpiteet nähdäänkin sekä toimitusjohtajan, että osto- ja 

myyntijohdon mielestä kriittisinä tekijöinä liiketoiminnan tulevaisuuden kannalta. Kohdeyritys on jo 

pidempään kohdannut suuria ongelmia käyttöpääoman sitoutumisen suhteen. Suurimpana ongelmana 

nähdään kassavarojen jatkuva niukkuus. Huomionarvoista on, että vaikka yrityksen liikevaihto ja -

tulos ovat kasvaneet, niin kassavarat ovat projektikaudesta riippumatta erittäin vähissä. Kassan 

niukkuudella ja myyntipuolen kassaan maksujen takapainoisuudella ja ostopuolen kassasta maksujen 

etupainotteisuudella on selvä keskinäinen yhteys. 

 

Ostovelkojen osalta kohdeyritys kohtaa jatkuvasti epäedullisia maksuehtoja. Toimittajilla on lähes 

poikkeuksetta dominoiva asema neuvottelutilanteissa, jolloin kohdeyritys joutuu hankittavan kohteen 
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kriittisen luonteen takia myöntymään heikkoihin maksuehtoihin. Ostojohdolla eikä talousjohdolla ole 

riittävästi informaatiota ja infrastruktuuria ostovelkojen tehokkaan hallinnan näkökulmasta, minkä 

takia hankintoja ei kyetä tekemään tehokkaita käytänteitä ja työkaluja hyödyntäen. Tehokkaiden 

käytänteiden puuttumisen takia ei ole mahdollisuutta toimittajien käyttäytymisen ohjaamiseen, 

kustannussäästöjen luomiseen, maksuehtojen optimoimiseen eikä maksuvirtojen täsmälliseen 

ennustamiseen.   

 

Myyntisaamisten kohdalla tilanne on hyvin samankaltainen. Kohdeyritys kohtaa myyntipuolella 

jatkuvasti takapainotteisia maksuehtoja, joihin ei ole tähän asti pystytty vaikuttamaan. 

Neuvotteluiden vastakkainen osapuoli on lähes aina etulyöntiasemassa liiketoiminnallisen skaalan 

eroavaisuuden takia suhteessa kohdeyritykseen. Myyntijohdolla ei ole käytössä tehokkaaseen 

myyntisaamisten hallintaan liittyviä käytänteitä eikä työkaluja, joilla voitaisiin optimoida 

myyntipuolen maksuehdot ja siten tehostaa kassaan maksuja.  

 

4.2 Kohdeyrityksen kehittäminen 
 
Kohdeyrityksen tulee systemaattisesti ja määrätietoisesti pyrkiä tehostamaan ostovelkojen ja 

myyntisaamisten hallintaa operatiivisen johdon koordinoidun yhteistyön kautta. Jotta käyttöpääomaa 

voidaan lähteä tehokkaasti johtamaan, tulee yrityksen toimitusjohtajan yhdessä muun johdon kanssa 

rakentaa selkeä käyttöpääoman hallinnan strategia, joka on täysin operatiivisen johdon 

ymmärrettävissä. Kokonaisvaltaisen käyttöpääoman hallinnan kannalta strategiassa pitäisi myös ottaa 

huomioon vaihto-omaisuuden hallinta, vaikka toimitusjohtajan (2018) mukaan ”vaihto-omaisuuden 

merkitys yrityksen liiketoiminnassa on melko vähäinen”. Näin ollen strategian pääpainoalue olisi 

ostovelkojen ja myyntisaamisten tehokkaassa hallinnassa ja lisäksi käyttöpääoman komponenttien 

hallinnallisessa kokonaisuudessa. Kuvasta 8 käy ilmi kuinka kohdeyritys voi lähestyä käyttöpääoman 

hallinnan johtamista. 
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Kuva 8: Käyttöpääoman hallinnan johtamisen kehittäminen kohdeyrityksessä 

 

Lähdettäessä johtamaan käyttöpääoman tehokasta hallintaa yrityksen johdon tulee asettaa selkeät 

tavoitteet ostovelkojen ja myyntisaamisten suhteen. Käyttöpääoman hallinnan ensisijaisena 

tavoitteena on yrityksen kassavirtojen tehostaminen, mikä edellyttää tavoitteiden asettamista koko 

yrityksen arvoketjun osalta, sillä käyttöpääomaa sitoutuu yrityksen operatiivisen liiketoiminnan joka 

vaiheessa. Tavoitteet pitää asettaa koko operatiivista johtoa kattavasti sekä erikseen myynti- ja osto-

organisaatioille. Lisäksi tavoitteiden tulee olla ymmärrettäviä ja realistisia, jotta osto- ja 

myyntihenkilöstöt voivat ne sisäistää ja saavuttaa. 

 

Tavoitteiden käytäntöön vienti edellyttää myynti- ja ostopuolen henkilöstön sekä niiden johdon 

perinpohjaista kouluttamista käyttöpääoman tehokkaaseen hallintaan. Koulutuksen tulee kattaa 

käyttöpääoman hallinnan perusperiaatteet, mittaristot sekä työkalut ja keinot käyttöpääomaan 

liittyviin neuvottelutilanteisiin. Yrityksen tulee ottaa useita yksittäisiä mahdollisesti pieneltä tuntuvia 

keinoja ostovelkojen ja myyntisaamisten hallintaan. Tällaisia keinoja voisivat olla esimerkiksi 

asiakkaiden ja toimittajien tilinpäätöstietojen analysointi, jotta saadaan ymmärrys millaisilla 

maksuehdoilla ne toimivat muiden yritysten kanssa. Tämän lisäksi sekä myyjille että ostajille on hyvä 

rakentaa faktapohjaiset argumentit erilaisiin neuvottelutilanteisiin, joilla voidaan vaikuttaa 

asiakkaiden ja toimittajien päätöksiin. Myyjillä ja ostajilla on myös hyvä olla selkeät työkalut, joilla 

he voivat vertailla eri maksuehtojen vaikutuksia myynnin ja hankintojen kannattavuuteen. 

 

Käyttöpääoman hallinnan tavoitteiden seurannan ja kontrolloinnin tulee olla systemaattista ja 

mahdollisimman tiheästi tapahtuvaa toimintaa. Seurannan ja kontrolloinnin kohteena tulee olla 
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käyttöpääoman komponenttien tasojen sekä käyttöpääoman hallinnallisten keinojen ja työkalujen 

vaikutusten tarkkailu. Mikäli nämä käytänteet osoittautuvat tehottamiksi, tulee operatiivisen johdon 

yhdessä pohtia menetelmien kehittämistä tai vaihdosta. Tehokas seuranta ja kontrollointi edellyttää 

toimiakseen mahdollisimman reaaliaikaista raportointia ja kommunikaatiota operatiivisen 

liiketoiminnassa.  

 

4.3 Relevanttius ja jatkotutkimusehdotukset 
 
Tämä tutkimusaihe on erittäin relevantti kohdeyritykselle, sillä käyttöpääoman tehokkaalla 

hallinnalla on elintärkeä merkitys pk-yrityksen liiketoiminnan rahoituksen ja kasvun kannalta. Pk-

yritykset ovat hyvin usein riippuvaisia liiketoiminnan sisäisestä rahoituksesta ulkoisten 

rahoitusmahdollisuuksien ollessa niukkoja. Tämän näkökulman toivat esille myös kohdeyrityksen 

toimitusjohtaja (2018), myyntijohtaja (2018) sekä ostojohtaja (2018). Myös liiketoiminnan kasvu 

juontaa usein juurensa pk-yrityksen kohdalla operatiivisen liiketoiminnan tehostumiseen.  

Yritys voisi harkita jatkotutkimuksia siitä, kuinka ostovelkojen ja myyntisaamisten tavoiteasetantaa, 

keinoja, työkaluja ja koulusta sekä seurantaa ja koulutusta voitaisiin käytännössä toteuttaa. Lisäksi 

voitaisiin tehdä toimialakohtaisia tutkimuksia liittyen tulevaisuuden ydinsektoreihin, jonka avulla 

saataisiin käyttökelpoista tietoa, esimerkiksi toimialalle tyypillisistä maksuehdoista. 
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