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Tässä tutkimuksessa tutkittiin suomalaisten yritysten valuutanvaihdon toimintamalleja, niiden käytäntöjä 

sekä prosessia. Tämän ohella tutkittiin, millaisia kumppaneita yrityksellä on valuutanvaihtoon liittyen ja 

millainen suhde näihin kumppaneihin on syntynyt. Tutkimuksen tarkastelunäkökulma rajattiin niin, että 

yleinen valuuttariskille altistuminen tai yritysten käyttämien valuuttajohdannaisinstrumenttien käyttö jätettiin 

melkein kokonaan tarkastelun ulkopuolelle. Toisin kuin valuuttakurssiheilahteluilta suojautumiselta, yritysten 

varsinaisista valuutanvaihto käytänteistä on kirjoitettu yllättävän vähän tutkimuskirjallisuutta. Siten voidaan 

todeta, että tähän työhön saatiin kerättyä se aineisto, jota oli aiheesta järkevästi saatavilla. 

Kirjallisuuskatsaukseen yhdistettiin haastatteluaineisto kuudesta valuuttakaupan ammattilaiselta, josta 

saatiin yksityiskohtaista, käytännön tason ja ajankohdan tuoreinta tietoa. Tällä tiedolla voitiin vastata 

tutkimukselle asetettuihin kysymyksiin. 

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että valuutanvaihto käytännöt vaihtelevat voimakkaasti sen 

perusteella, toimiiko suomalaisen yrityksen asiakas tai toimittaja vapaasti vaihdettavan vai säännellyn 

valuutan piirissä. Vapaasti vaihdettavien valuuttojen osalta isoilla yrityksillä on hyvin automatisoidut 

järjestelmät, jonka kautta valuutta vaihdetaan nopeasti, kustannustehokkaasti ja hyvin standardisoidulla 

tavalla. Säänneltyjen valuuttojen osalta valuutanvaihtokäytänteet vaihtelevat, ja valuutta on vaihdettava 

useimmiten liikekumppanin kotimaan sisällä, paikallisen pankin tarkassa ohjauksessa. 

Asiantuntijahaastattelu aineiston perusteella yrityksen oma pankki tai pankit ovat ensisijainen 

valuutanvaihdon toteuttaja. Kävi ilmi, että yrityksen oma pankki toteuttaa vapaasti vaihdettavien valuuttojen 

osalta valuuttakaupat lähes nollakatteella. Aineiston perusteella ei tullut esiin, että valuutanvaihdon voisi 

toteuttaa jokin muu osapuoli kuin pankki. Lisäksi tunnistettiin, että yrityksen suhde valuutanvaihto tarjoajaan 

ei ole kovinkaan henkilökohtainen, vaan lähes kaikki asiointi tapahtuu digitaalisen alustan välityksellä. 
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In this research the aim was to discover the operation model, practices and the process of foreign exchange 

(FX) in Finnish enterprises. In addition the research studied what kind of partners the enterprise utilize and 

what kind of relationship prevails between the enterprise and FX service provider.  

The scope of the research was specified so, that general exposure of FX rates and general use of FX 

derivatives were almost excluded from the research scope. In contrast to written literature of FX derivatives, 

there’s surprisingly limited research literature regarding to actual FX process and its typical practices. 

Therefore, the literature review includes good coverage of written literature from this field. Literature review 

was complemented by six interviews of Finnish FX professionals. The data gather from interview gave 

detailed, practical and latest information from FX industry. Determined research questions were answered 

by insights from literature review and the interview material.  

Based on the executed research, the FX practices varies significantly whether payment transactions are 

performed within floating or regulated currency. Regarding to floated currencies enterprises have very 

automatized systems, which exchange the currency quickly, cost-efficiently and in the very standardized 

manner. However, regarding to regulated currencies the practices varies a lot. In most cases the currency 

must be exchanged inside the business partner’s homeland under a strict guidance of the local central bank. 

Based on FX professional interviews the enterprise’s own bank(s) are very the primary FX service providers. 

Research implied that enterprise’s own banks execute the basic FX transactions practically nonexistent 

margin for their client. According to interviews there was no indication, that FX service provider could be 

some other institution than their own bank. In addition, the research recognized the relationship between 

enterprise and FX service provider is nonpersonal, because most of FX transactions are performed within 

their digital platform.  
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1. JOHDANTO 

 

Kansainvälinen kauppa on ollut yksi tärkeimmistä tekijöistä viime vuosisadan nopeaan 

talouden ja tuottavuuden nousuun. Esimerkiksi logistiikka -ja viestintäteknologian 

kehitys on ollut keskeisessä roolissa vauhdittamassa kansainvälisen kaupan 

kehittymistä. Edellä mainittujen tekijöiden lisäksi, sujuva rajat ylittävä pääomien 

liikkuminen on avainasemassa, joka voi perusteellisesti muuttaa kilpailudynamiikkaa 

toimialalla. Esimerkiksi lohkoketjuteknologia ja muuttuva sääntely-ympäristö haastavat 

perinteisiä maksupalvelun tarjoajia kuten pankkeja. Samoin monet teknologiayhtiöt 

kuten Transferwise, Alibaba ja Amazon tuovat uusia vaihtoehtoja valuuttarajat 

ylittävälle maksuliikenteelle. (SWIFT, 2018, 3-4 )  

 

Useimmissa tapauksissa yritysten hankkimat hyödykkeet maksetaan valtion tai 

talousalueen omalla valuutalla. Nykyisessä kansainväliseen kauppaan pohjautuvassa 

järjestelmässä syntyy kuitenkin usein tilanne, jossa tarvitaan ulkomaan valuuttaa 

kaupallisen transaktion toteuttamiseen. Mahdollistamalla varojen ja ostovoiman 

muuttaminen toiseksi valuutaksi valuuttamarkkinat kiihdyttävät kansainvälistä kauppaa 

ja investointeja (Potter, 2015). 

 

Tässä Pro gradu -työssä tutkitaan suomalaisten yritysten tyypillisiä valuutanvaihto -

toimintamalleja ja yrityksen suhdetta valuutanvaihto palveluntarjoajaan. Tässä työssä 

lähestytään valuutanvaihtotapahtumaa siitä näkökulmasta, että se tehdään puhtaassa 

kaupankäyntitarkoituksessa. Näin ollen valuutanvaihdon spekulatioon liittyvä kauppa 

jää tutkimuksen ulkopuolelle. Aihetta on mielenkiintoista tutkia, sillä kansainväliseen 

kauppaan liittyy aina transaktiokustannuksia, kun poiketaan oman markkina-alueen 

kaupankäyntitottumuksista. Transaktiokustannuksia syntyy kielen, kulttuurin ja 

sääntely-ympäristön eroavaisuuksista. Transaktiokustannukseksi voidaan laskea myös 
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valuutanvaihtoon liittyvät kustannukset. (Oh, Selmier, Lien, 2011, 732) (Petrakis & 

Valsamis, 2013, 57) 

 

Suomessa valuutanvaihtoon liittyvä kuorma keventyi oleellisesti vuonna 2002 

ottaessamme käyttöön yhteisvaluutta euron. Silti edelleen Suomen tärkeimpiiin 

kauppakumppaneihin kuuluvat maat kuten Ruotsi, Venäjä, Iso-Britannia, Yhdysvallat ja 

Kiina käyttävät kukin omaa kansallista valuuttaa. Erilaisista merkittävistä valuutoista 

huolimatta Yhdysvaltojen dollarilla on ylivoimaisesti vahvin asema arvonsa pitävänä ja 

luotettavana kaupankäyntivaluuttana. Euroopassa tavanomainen maksuvaluutta on 

euro, ja euromääräisen maksuliikenteen sääntelyperusta on yhtenäinen 

euromaksualue SEPA, josta tarkempi esittely seuraavassa kappaleessa. 

 

 1.1 Yhtenäinen euromaksualue SEPA 

 

Euroopan Unionin luomalla yhtenäisellä euromaksualue SEPA:lla (Single Euro 

Payments Area) on tavoite purkaa teknisiä ja kaupallisia esteitä euromääräisessä 

maksuliikenteessä Euroopassa. SEPA-järjestelmän pääpiirre on siinä, että SEPA 

maiden välinen maksuliikenne tulisi olla yhtä nopeaa, edullista ja luotettavaa kuin 

jäsenmaiden sisäiset maksut ja tilisiirrot. SEPA -alueeseen kuuluu yhteensä 36 

eurooppalaista valtiota sisältäen jokaisen EU- maan (euroalueeseen kuuluvat ja 

kuulumattomat) sekä EU:hun kuulumattomat Liechtenstein, Monaco, San Marino, 

Vatikaanivaltio, Islanti, Norja ja Sveitsi. Vaikka yhtenäiseen euromaksualueeseen 

kuuluu monia ei-euromaita, SEPA maksualue tiukkoine vaatimuksineen koskettaa vain 

euromääräisiä maksuja ja tilisiirtoja. (Euroopan Keskuspankki, 2019) 
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1.2 Valuuttakauppa murroksen keskellä 

 

Valuutanvaihto on kokenut suuria muutoksia viime vuosikymmenten aikana. Bretton 

Woods -järjestelmän päättyessä useimmat valuutat muuttuivat kelluviksi. 

Valuuttamarkkinoita on silti pitkään leimannut vahva mielikuva tapoihin kangistuneena 

ympäristönä, jossa kaupat on toteutettu henkilökohtaisesti kasvokkain tai puhelimen 

välityksellä. Todellisuudessa nykyään yhä suurempi osa yritysten valuutanvaihdosta 

toteutetaan digitaalisten alustojen kautta (electronic FX-trading platform). Digitaalisten 

alustojen tuoma merkittävä muutos on, että se tuo valuutanostajalle helpon tavan 

vertailla useamman palveluntarjoajan tarjoamia valuuttakursseja. Digitaalisten 

alustojen myötä tekoäly on tehnyt tietä valuuttamarkkinoilla, jolloin ammattilaisten 

sijasta valuuttakauppaa käyvät algoritmit. Suuret edellä kuvatut muutokset ovat 

lisänneet kilpailua, pienentäneet marginaaleja, ajanut toimijoita jopa ulos markkinoilta. 

(The Economist, 2019) 

 

BIS (Bank for International Settlements) tunnistaa keskeisiä rakenteellisia trendejä 

valuuttamarkkinoiden muutoksessa. BIS on Euroopan maiden keskuspankkien 

yhteistyöelin. 

 

1. Teknologinen kehitys on muuttanut valuuttamarkkinoiden luonteen ja fyysisen 

sijainnin välttämättömyyden. Valuuttakauppa fragmentoituu erilaisille kauppapaikoille. 

Samaan aikaan kaupan volyymi nousee ja tietovirran (information flow) nopeus kasvaa. 

(BIS, 2018, 1-3) Myös Lambouriksen mukaan valuuttamarkkinoiden rakenne on 

oleellisesti muuttunut palveluntarjoajien lukumäärän voimakkaan kasvamisen 

seurauksena. Puhutaankin että valuutanvaihto -toimialalle osallistuminen on 

laajentunut (broadening participation in the industry) (Lambouris, 2017). Muutos liittyy 

esimerkiksi siihen, miten perinteisten sähköisten kaupankäynti paikkojen kuten 

Thomson Reuters Matching ja EBS Spot kaupankäynti volyymit ovat laskeneet. 

Volyymia on siirtynyt yksittäisten pankkien alustoille tai muille sähköisille alustoille.   
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2. Kehittyneempi digitaalinen kaupankäynti on luonut suuren määrän tietoa, joka voi 

oikeana ajankohtana olla taloudellisesti hyvin arvokasta. Tämä data saattaa toimia 

esteenä uusille toimijoille, toisaalta se avaa uusia kilpailuetumahdollisuuksia nykyisille 

markkinatoimijoille. Lisäksi loppuasiakkaat voivat uudella tavalla tietoa hyödyntäen 

benchmarkata ja parantaa kaupankäyntitransaktion laatua. (BIS, 2018, 1-3) 

Valuuttakaupan ”loppukäyttäjät” odottavat myös kilpailukykyistä hinnoittelua. Uudet 

kauppapaikat antavat loppukäyttäjille uusia mahdollisuuksia koota yhteen ja vertailla 

useiden välittäjien tarjouksia. (BIS, 2018, 8-10) 

 

3. Euroopan unioni on lanseerannut selkeämpiä ohjeita, tiukempaa valvontaa, 

kovempia sakkoja ja sanktioita valuuttamarkkinoilla tapahtuville väärinkäytöksille. 

Valuutanvälittäjät ovat nyt velvoitettuja takamaan asiakkaan varat ja toteuttamaan 

tiukentuvia rahanpesuun liittyviä menettelyitä. (Lambouris, 2017) Viime vuosien 

tunnetuin EU:n lanseeraama sääntelypaketti on niin sanottu MiFID II (Markets in 

Financial Instruments Directive). Se sisältää tiukempia vaatimuksia läpinäkyvyyteen 

liittyvään raportointiin ja vaatii yhtiötä toimimaan aina asiakkaan parhaaksi. Direktiivi 

antaa uusia ohjeita myös transaktiotositteiden säilyttämiseen. (Van Name, 2017) MiFID 

II on kuitenkin direktiivi, eli valuutanvaihtoa harjoittavat yhtiöt seuraavat ja noudattavat 

kotimaidensa finanssivalvonnan viranomaisen määräyksiä.  

Kun valuuttakaupan muutokseen liittyvä aihealue on käsitelty, siirrytään seuraavaksi 

tutkielman todelliseen ytimeen eli tutkimuskysymyksen esittelyyn.  

 

 

1.3 Tutkimuksessa käytettävät pää -ja alatutkimuskysymykset  

 

Tässä tutkimuksessa on tavoitteena tutkia, miten suomalaiset yritykset toteuttavat 

ulkomaisessa valuutassa tapahtuvaa maksuliikennettä. Ulkomaisen valuutan 

maksuliikenteen logiikan tuntemus on hyvin keskeistä, sillä ilman toimivaa maksuliikennettä 

eivät varsinaiset tuotteet ja palvelutkaan liiku.  Tutkimukselle asettamaamme tavoitteeseen 

päästään (1.) tutkimalla yritysten vakiintuneita toimintamalleja valuutanvaihdon 

toteuttamiseksi ja (2.) tutkimalla yrityksen suhdetta valuutanvaihto-palveluntarjoajaan. 
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Nämä kaksi rinnasteista päätutkimuskysymystä antaa vahvan lähtökohdan tutkia ja 

ymmärtää suomalaisten yritysten valuutanvaihtotottumusten nykytilaa.  

 

Päätutkimuskysymykseen vastaamisessa on tukena neljä alatutkimuskysymystä. 

Ensimmäiseen ja toiseen alakysymykseen odotetaan saavan vastauksia erityisesti 

tutkimuksen empiirisestä osasta. Alakysymyksiin kolme ja neljä voidaan odottaa 

saavan vastauksia niin kirjallisuuskatsauksesta kuin empiirisestä osuudesta. Kaksi 

ensimmäistä alakysymystä auttavat vastaamaan ensimmäiseen (1.) 

päätutkimuskysymykseen ja kaksi seuraavaa alakysymystä auttavat vastaamaan 

toiseen (2) päätutkimuskysymykseen.  

 

Pääkysymys: 

 

(1.) Mitkä tekijät selittävät yrityksen valintaa eri valuutanvaihtotoimintamallien välillä ja 

(2.) millainen suhde yrityksen ja valuutanvaihto -palveluntarjoajan välillä vallitsee? 

 

Alakysymykset: 

 

1.   Mikä merkitys Yhdysvaltojen dollarin tai euron käytöllä on paikallisten valuuttojen 

korvaajana yritysten välisessä kaupankäynnissä? 

2.  Mitkä tekijät selittävät yrityksen valintaa toteuttaa valuutanvaihto ulkopuolisella 

palveluntarjoajalla tai toteuttaa valuutanvaihto yrityksen sisällä? 

3 . Saavatko yritykset sellaista valuutanvaihtopalvelua kuin he odottavat? 

4. Onko yritysten saama valuutanvaihtopalvelu yrityksen tarpeisiin räätälöityä vai 

jokseenkin standardisoitua?  
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1.4. Tutkimuksen viitekehys  
 

Alla esitetty graafinen kuvaus tutkimuksen tarkastelukohteesta.   

 

Kuva 1. Graafinen esitystapa tutkimuksen tarkastelukohteesta.  

 

 

 

 

1.5 Tutkimuksen rajaus 

 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan yritysten valuutanvaihdon toimintamalleja siinä 

laajuudessa, mitä valuuttaa maksutransaktiossa käytetään sekä miten kotivaluutta 

vaihdetaan kaupankäyntivaluutaksi tai kaupankäyntivaluutta yrityksen kotivaluutaksi. 

Näin ollen tutkimuksesta rajataan ulos esimerkiksi yritysten valuuttasuojaukseen 

käytettävät instrumentit ja toimintamallit. Samoin myös yritysten yleinen altistuminen 

valuuttariskeille jätetään pääasiassa tarkastelun ulkopuolelle. Lisäksi puhuttaessa 

valuuttakaupasta, tarkoitetaan sillä lähtökohtaisesti yritysten ja valuuttakauppa 
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palveluntarjoajan välistä valuuttakauppaa, eikä esimerkiksi pankkien välistä 

valuuttakauppaa. 

 

1.6 Tutkielman rakenne 

 

Tutkielman ensimmäinen kappale on johdantokappale, jossa kuvataan tutkimuksen 

tausta ja motiivi tälle työlle. Johdannon toisessa osuudessa esitetään 

päätutkimuskysymys, jota on täydennetty neljällä alakysymyksellä. 

 

Tutkielman toinen kappale keskittyy kirjallisuuskatsaukseen. Kirjallisuuskatsaus 

käsittelee aiheesta ja sen käsitteistä käytyä tieteellistä keskustelua. 

Kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan ensin yritysasiakkaan ja pankin välistä suhdetta, 

joka myöhemmin tarkentuu yrityksen ja valuutanvaihto -palveluntarjoajan välisen 

suhteen tarkasteluksi. Näiden jälkeen käymme läpi valuutanvaihtoon käytettävien 

digitaalisiin alustoihin liittyvää kirjallisuutta. Lopuksi tarkastelemme eri valuuttojen 

asemaa toisiinsa, miksi tiettyä valuuttaa on tarkoituksellista käyttää tietyssä tilanteessa, 

ja taas toisessa tilanteessa sen käyttö ei ole järkevää tai perusteltua. 

Kirjallisuuskatsauksen lopussa tarkastellaan lisäksi transaktiokustannusteoriaa. 

 

Edellä mainitulla kirjallisuuskatsauksella luodaan teoreettinen perusta, jonka päälle 

rakennetaan tutkimuksen empiirinen osa. 

 

2. KIRJALLISUUSKATSAUS 
 

 

2.1 Yrityksen ja pankin välinen liikekumppanuussuhde 

 

Seuraavaksi tarkastellaan tutkimusta yritysasiakkaan ja pankin välisestä suhteesta. 

Englannin kielessä puhutaan käsitteestä ”banking relationship”. Seuraavissa 

kappaleissa käännämme tämän termin suomeksi ’pankkisuhteeksi’. Pankkisuhteeseen 
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liittyvän kirjallisuuden tarkastelun jälkeen tarkennetaan kirjallisuuskatsauksen 

tarkastelua yleisestä pankkisuhteesta suhteeseen valuutanvaihtopalvelutarjoajaan.  

 

Pankkisuhdetta voi ymmärtää arvioimalla sitä, miten luottamus rakentuu 

yritysasiakkaan ja pankin välille. Pankkisuhteen alkaessa luottamusta saatetaan alkaa 

rakentaa nollasta (zero trust) tai tietyn matalan luottamustason pohjalta (initial trust). 

Monesti pankkisuhde aloitetaan pienistä transaktioista, ja luottamuksen rakentuessa 

siirrytään syvempään suhteeseen. (Bhati & Zhoysa, 2013, 3) 

 

Brian toteaa pankin voivan rakentaa asiakastyytyväisyyttä yritykseen onnistumalla 

viidellä osa-alueella. 1. Tuntemalla asiakas, profiloimalla hänet, tunnistamalla hänen 

piilevät tarpeensa ja arvioimalla ovatko pankin tarjoamat palvelut oikeasti relevantteja 

tälle asiakkaalle. 2. Kuuntelemalla asiakasta erityisellä tarkkaavaisuudella, ja olemalla 

valmis jopa suosittelemaan hänelle ulkopuolista palveluntarjoajaa. Asiakas ei unohda 

tavallisesta poikkeavaa palvelua. 3. Olemalla aktiivinen ja pyrkimällä kaikissa 

sosiaalisissa tilanteissa tutustumaan uusiin ihmisiin, sillä juuri he saattavat olla 

tulevaisuuden tärkeitä asiakkaita pankille. 4. Korostamalla organisaation sisällä 

yhteistyön merkitystä. Hyvät henkilösuhteet organisaation sisällä tekevät yrityksen 

ilmapiiristä vapautuneemman ja menestyksekkäämmän. 5. Ei pidä tyytyä tekemään 

hyvästä asiakaspalvelusta vain pankin tavoitetta, vaan luomalla siitä ennemminkin 

pankin elämäntapa. (Brian, 2006, 16-17) 

Kin mukaan nykyään pankit ovat erityisen kiinnostuneita rakentamaan ja viljelemään 

vahvoja asiakassuhteita pitääkseen kiinni nykyisistä asiakkaistaan. Orientaatio 

vahvaan asiakas-pankkisuhteeseen nähdään myös yhdistyvän asiakkaan positiiviseen 

mielikuvaan pankistaan. Toisaalta asiakkaan pankkimielikuvaan vaikutti negatiivisella 

tavalla se, jos asiakas koki pankilla olevan vaikutusvaltaa tai vahva neuvotteluasema 

asiakkaaseen nähden. Tähän havaintoon hieman ristiriitainen tulos oli se, että 

asiakkaan kokemalla ”voimaantumisella” (empowerment) oli negatiivinen vaikutus 

asiakkaan pankkimielikuvaan. Voidaanko tästä tehdä johtopäätös, että asiakas toivoo 

pankilta tasa-arvoista suhdetta, mutta haluaa luottaa kuitenkin siihen, että pankki 
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kykenee tiukan paikan tullessa ikään kuin suojelemaan asiakastaan. (Ki, 2013, 216-

218) 

 

Ki kuitenkin toteaa, että huolimatta pyrkimyksestä vahvempaan henkilösuhteeseen, 

yhä vähemmän asiakkaan ja pankin suhdetta hoidetaan kasvotusten. Suurin osa 

asiakassuhteen rakentamisesta tehdään hyödyntäen digitaalisia palveluja. (Ki, 2013, 

218) 

 

Myös Boot ja Thakor tunnistavat trendin, jossa transaktioihin perustuva liiketoiminta saa 

yhä enemmän piirteitä vahvoista asiakassuhteista (from arms-length transactions to 

relationship based banking). Voidaan todeta, että pankkialan kehitys hämärtää 

transaktiopankkitoiminnan ja suhdeperustaisen pankkitoiminnan rajaa. Nykyään tekijät 

kuten teknologia, kilpailu ja sääntely muuttavat toimialaa, jossa yritykset pyrkivät 

löytämään omien etujensa mukaisen strategian ja kestävän kilpailuedun. Vaikka 

suhteeseen perustuvassa pankkitoiminnassa on ajoittain omat korkeat kustannukset, 

vahva asiakassuhde myös suojelee pankkia kovalta kilpailulta. (Boot & Thakor, 2000, 

679-682) 

 

Pankkikumppanin on ymmärrettävä asiakasyrityksensä liiketoiminta ja olla valmis 

vastaamaan laajentumiseen liittyviin palvelutarpeisiin. Pankkien välinen kilpailu on 

myös kiristynyt voimakkaasti. Aiemmin monet liikepankit keskittyivät palvelemaan 

suuria yrityksiä, mutta nykyään samat yritykset näkevät välttämättömänä räätälöidä 

palvelujaan myös pienille yrityksille. (Nielsen, Trayler, and Brown, 1995, 99) 

 

Pankkialan kehityksessä on havaittavissa trendi, jossa pienet ja -keskisuuret yritykset 

ovat nousemassa yhdeksi tärkeimmistä kasvumahdollisuuksiksi pankeille. Syystä tai 

toisesta monet pienet ja keskisuuret yritykset eivät ole olleet tyytyväisiä saamaansa 

pankkipalveluun. Nämä yritykset ovatkin avoimia uudelleenarvioimaan saamiaan 

pankkipalveluja. Walter ja Engel kannustavat pankkeja kiinnittämään huomiota 

seuraaviin asioihin lähestyessään tätä asiakasryhmää. Luo asiakassuhdetta 



10 
 

kasvotusten, ymmärrä asiakkaasi liiketoimintaa, tunnista kipukohdat ja tarjoa niihin 

lääkkeitä. Viimeisenä kohtana kehotetaan suunnittelemaan yhä kokonaisvaltaisempia 

ratkaisuja asiakasyritykselle. Ne voivat olla hankalampia toteuttaa, mutta tällaisista 

asioista asiakas on valmis myös maksamaan enemmän. (Walter & Engel, 2014, 12) 

 

Yrityksen harjoittaessa paljon kansainvälistä liiketoimintaa, on pankin valinnassa 

luontevaa painottaa erityisesti rajat-ylittäviä pankkipalveluja (cross-border banking 

services). Rajat-ylittävät pankkipalvelut tarkoittavat esimerkiksi kansainvälisiä tilisiirtoja, 

vientiperittäviä, nettoamista ja taloudellista raportointia. Kansainvälistä liiketoimintaa 

ajatellen pankin laaja correspondent- verkosto katsotaan suureksi eduksi. 

Kansainvälisten tilisiirtojen ongelma on, että ne ovat hitaita ja kalliita. Kuitenkin pankeilla, 

joilla on laaja sivukonttoriverkosto, tilisiirrot ovat nopeampia ja edullisempia. (Griffiths, 

1994) 

 

Tyypillinen tapa, miten yritys voi vähentää valuutanvaihdosta syntyneitä kuluja, on niin 

sanottu nettoaminen. Nettoamisessa lasketaan yhteen esimerkiksi kahden yksikön 

väliset saamiset ja velat, näin saadaan tietty nettoarvo, joka tilitetään toiselta yksiköltä 

toiselle. Samalla vapautuu huomattava määrä taloushallinnon työaikaa. (Griffiths, 1994)  

 

Helppi ja Paloheimo toteavat,että ulkomaankauppaa tekevä yritys ja pankki tekevät 

monitasoista yhteistyötä ulkomaankaupan prosessin eri vaiheissa. Pankista riippuen 

palvelut kattavat asioita kuten tili ja maksuliikepalvelut, valuutanvaihto, takaukset ja 

erilaiset riskien hallinta sekä neuvonta. (2005, 23) 

 

2.2 Yrityksen ja valuuttakauppapalveluntarjoajan välinen suhde 

 

Tarve ulkomaanvaluutan vaihtoon voi liittyä siihen, että kansainvälinen asiakas haluaa 

ostaa yritykseltä tuotteita, mutta tehdä kauppatransaktion omassa kotivaluutassaan. 

Tai yrityksen alihankkija haluaa laskuttaa asiakasta omalla kotivaluutalla. Tyypillinen 
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tapaus on, että konserniin kuuluva tytäryhtiö lähettää tai vastaanottaa maksun 

valuutassa, joka on eri kuin emoyhtiön valuutta. (Scott, 2015) 

 

Lähes kaikki keskeisimmät pankit tarjoavat jonkinlaista sähköistä kaupankäyntialustaa 

yritysasiakkailleen. Yritysasiakkaat ovat myös tottuneet tai alkaneet vaatia sähköistä ja 

helppoa asiointia valuuttakauppaan liittyvissä asioissa. (Large, 1999) 

 

Sähköiset kaupankäyntialustat ovat merkittävällä tavalla helpottaneet yrityksiä 

ulkomaisen valuutan maksuliikenteen hoidossa ja hallitsemaan valuuttakauppaan 

liittyviä riskejä. Warson toteaa, että keskikokoisesta yrityksestä voi tuntua jopa 

haastavalta arvioida niin monia erilaisia palveluntarjoajia, niiden tuotteita, hinnoittelua 

ja luotettavuutta. Monesti yritykset ovat kiinnostuneita sellaisesta valuuttakauppa 

palveluntarjoajasta, joka tarjoaa monenlaisia rahoitukseen ja maksuliikenteeseen 

liittyviä palveluita. Silloin yritys voi hoitaa asiat helposti ”yhdeltä luukulta”. Esimerkiksi 

ulkomaisen valuutan osto -ja myynti, valuuttakaupan suojaus johdannaisilla, uusimmat 

raportit valuuttakaupasta olisi tärkeää saada mieluiten yhden portaalin kautta. Tärkeä 

kriteeri on myös palvelun luotettavuus ja kattava asiakastuki. Parhaassa tapauksessa 

palveluntarjoaja tunnistaa asiakasyrityksen tarpeet ja kykenee kasvamaan yrityksen 

mukana ja tarjoamaan palveluita asiakasyrityksen muuttuvaan tarpeeseen. (Warson, 

2001, 54-55) 

 

Palveluntarjoajan tulisi ymmärtää valuuttakaupan monimutkaisuus ja samalla olla 

tietoinen mitä tavoitteita asiakkaalla on. Yleensä yrityksillä ei ole kiinnostusta perehtyä 

valuuttakaupan monimutkaisuuksiin, vaan yrityksen ydinliiketoiminnan johtaminen 

vaatii kaiken keskittymisen. Olisi kuitenkin tärkeää kehittää johdonmukainen strategia 

valuuttakaupalle, sillä valuutan arvon heilahteluilla saattaa olla merkittävä vaikutus 

taloudelliseen tulokseen. Valuuttakauppaan erikoistunut kumppani auttaa seuraamaan 

markkinaa ja parhaassa tapauksessa suojelemaan yrityksen taloudellista tulosta. 

(Express Foreign Exchange Services, 2014A) 
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Borkowski toteaa useimpien yritysten maksavan ostolaskunsa jopa kuukausia tilauksen 

jälkeen. Tänä aikana on merkittävä riski valuuttakurssin heilahtelulle. Huonossa 

tapauksessa valuuttakurssin negatiivinen muutos voi aiheuttaa ongelmia esimerkiksi 

lainanmaksussa pankille tai osinkojen maksussa sijoittajille. Yritysten tulisikin pohtia 

valuutansuojauksen mahdollisuutta, jolloin tärkeä kassavirtojen ennustaminen ainakin 

valuuttakurssin osalta helpottuu. (Borkowski, 2010, 12) 

 

Borkowski toteaa myös, että yritysten on oltava tarkkana valuuttakurssiin piilotetuista 

kuluista ja kannustaa yrityksiä reilusti vertailemaan palveluntarjoajia keskenään. Hyvän 

palveluntarjoajan löytäminen keventää yrityksen oman taloushallintoyksikön 

kuormitusta, säästää aikaa ja voi parantaa taloudellista tulosta. (Borkowski, 2010, 12) 

 

Aiemmin vain suurimmilla finanssikeskittymillä oli varaa tarjota valuutanvaihtopalveluita. 

Teknologian kehittyminen on tehnyt valuutanvaihto palvelun tarjoamisen mahdolliseksi 

kaiken kokoisille pankeille. Merkittävä trendi on ollut pankkien valuutanvaihdon 

ulkoistaminen siihen erikseen keskittyneelle yritykselle, mutta niin, että palvelu on 

luontevasti käytettävissä pankin omille asiakkaille. Ulkoistamisella pyritään esimerkiksi 

tarjoamaan asiakkaille parempia valuuttakursseja hyödyntämällä entistä enemmän 

tukkukursseja. Ulkoistamisella on onnistuttu suoraviivaistamaan ja automatisoimaan 

tuotetta, palvelua ja transaktion toteuttamisprosessia. (Mcelwaine, 2004, 24)  

 

Ulkoistaminen on ollut myös nopea tapa päästä käsiksi alan parhaimpaan osaamiseen. 

Palveluntarjoajat ovat kiinnostuneita säilyttämään, seuraamaan ja lähettämään 

asiakkaan tietoja analyyttisessä tarkoituksessa. Palveluntarjoajan valinnassa 

arvioidaan huolellisesti kumppanin tarjoamaa kokemusta ja luotettavuutta. 

Valuutanvaihtoon liittyvissä ulkoistuksissa asiakkaan ja ulkoistuksen tekevän pankin on 

arvioitava huolellisesti, onko vaaraa luottamuksellisten tietojen vuotamisesta 

ulkopuolisille. (Mcelwaine, 2004, 24) 
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Sopivimman valuutanvaihtoon erikoistuneen palveluntarjoajan löytäminen voi tehdä 

suuren merkityksen yrityksen taloudelliseen tulokseen ja samalla vähentää valuutan 

arvon heilahteluun liittyviä riskejä. Menneisyydessä kansainvälisen maksun 

toteuttaminen vaati asioimista paikallista pankissa, päivän vaihtokurssin hyväksymistä, 

jonka jälkeen asiakasta odotti vielä huomattava erilaisten lomakkeiden täyttäminen, 

tämä oli hyvin hidasta ja kallista. (Express Foreign Exchange Services, 2014B)  

 

Digitaalisten valuutanvaihto alustojen tavoitteena on tarjota asiakkaille palvelu, joka 

säästää kustannuksia ja nopeuttaa valuutanvaihtoprosessia. Ennen digitaalisia alustoja 

yrityksen edustajan oli soitettava pankkiin, josta heidät ohjattiin valuuttakauppa linjalle, 

jossa he vastaanottivat tarjouksia valuuttakaupasta. Nopeuden ja paremman 

käyttömukavuuden lisäksi yritykselle avautuu uudenlainen mahdollisuus vertailla 

parhaita kursseja. Asiakkaiden tarpeiden palvelu ei kuitenkaan todennäköisesti toteudu 

vain digitaalisia järjestelmiä tarjoamalla, vaan henkilökohtaisellakin palvelulla on 

paikkansa.  Pankit jakautuvat Hoogesterin mukaan tällä hetkellä teknologiajohtajiksi ja 

teknologiaseuraajiksi. (Hoogester, 2000)   

 

Teknologinen edistys ja läpinäkyvämpi rahoitusala tarjoaa yhä useampia 

palveluntarjoajia ja tapoja toteuttaa kansainvälisiä maksuja. Yritysasiakkaat voivat 

saavuttaa huomattavan edun vertaillessaan palveluita ja tarjottuja valuuttakursseja. 

Palveluntarjoajan valintaa ei tulisi kuitenkaan tehdä vain tuijottamalla palvelun 

hinnoittelua, vaan arvioida kokonaisuutta. Esimerkiksi, onko palveluntarjoajan 

ohjelmisto luotettava ja riittävän helppokäyttöinen. Olisi tärkeää käydä keskustelu 

palveluntarjoajan kanssa, mistä kustannukset syntyvät. Rahoitusalan tuotteet 

noudattavat samaa logiikkaa kuin minkä tahansa teollisuuden, eli että halvin ei ole aina 

paras. Esimerkiksi yritys voi olla valmis maksamaan enemmän voidessaan 

digitaalisesti seurata maksutransaktion etenemistä. (Express Foreign Exchange 

Services, 2014B) 

 

Huolimatta valuuttamarkkinoiden OTC (over the counter) luonteesta, valtaosa 

kaupankäynnistä tapahtuu niissä hinnoissa, joilla suuret pankit toteuttavat 
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valuuttakauppa transaktiot. Tämä toteutuu siksi, että mikäli markkinoilla olisi merkittäviä 

hintaeroja, arbitraasihyödyn etsijät hyödyntäisivät tämän mahdollisuuden hyvin 

nopeasti. On aivan keskeinen seikka ymmärtää, että suurin osa valuuttakaupasta 

toteutuu pankkien välisillä markkinoilla. Yritykset ja pienemmät rahoituslaitokset 

tavallisesti käyttävät suurta pankkia välittäjänään valuuttamarkkinoilla. (Pontikis, 2012, 

4) Muiden kuin pankkien välisestä (non- interbank) valuuttakaupasta yritysten osuus on 

noin 30 %. (Turner, 2000, 31) 

 

Valuuttakauppa ei ole vain ulkomaisen keskuspankin luoman rahan vaihtamista. 

Valuuttakauppa voi ottaa muotonsa käteisenä, shekkeinä, tilisiirtoina, puhelinsiirtona 

(telephone transfer) tai sopimuksena, jossa sovitaan valuuttakaupasta tiettynä hetkenä 

tulevaisuudessa tiettyyn kurssiin. Yritysten välillä tyypillisin ulkomaisen 

maksutransaktion muoto on ulkomainen pankkishekki (foreign draft). Toisin sanoen, 

kun yritykset tekevät valuuttakauppaa, ne tarvitsevat valuuttakaupan toteutukseen 

pankkia, jolla on pääsy suurivolyymiselle pankkien välisille valuuttamarkkinoille 

(interbank foreign exchange). Yritykset maksavat pankeille tämän palvelun käytöstä. 

(Collinson, Narula & Rugman, 2017, 221–222) 

Tchetvertakov toteaa keskeiseksi ohjenuoraksi yrityksille selvittää huolellisesti, 

millaisen palveluntarjoajan kanssa yritys on aloittamassa yhteistyötä. Jokaisella 

valuutanvaihto palveluntarjoajalla on myös omat yhteistyökumppanit, jossa se säilyttää 

tilejään, hankkii valuuttaa ja toteuttaa maksutransaktiot. Loppuasiakkaan on oltava 

tietoinen, mihin hänen liiekumppaninsa liiketoiminta perustuu. Toiseksi Tchetvertakov 

mainitsee oikean ajoituksen merkityksen. Hänen mielestään liian moni yritys suorittaa 

valuuttatransaktion niin sanotulla spot-hinnalla, sen sijaan että käytettäisiin 

johdannaisinstrumenttia, jolloin suojaudutaan valuutan arvon voimakkailta heilahteluilta. 

Nykyaikana asiakkaalle tarjotaan digitaalisia alustoja valuutanvaihdon toteutukseen. 

Niiden käyttöön tutustuminen ja käytön harjoittelu ennen varsinaisia transaktioita olisi 

arvokasta. (Tchetvertakov, 2019) 

 

Tchetvertakov on laittanut merkille pankkeihin kohdistuneen mielikuvan, jossa niiden 

valuutanvaihtoon liittyvät kulut on koettu korkeiksi. Valuutanvaihdon palveluntarjoajaan 



15 
 

liittyy kuitenkin monia varteenotettavia piileviä riskejä kuten luotettavuus ja 

taloudellinen vakaus. Näin ollen hieman kalliimpi, mutta iso ja luotettavaksi koettu 

pankki ei ehkä olekaan niin huono vaihtoehto.  Nyrkkisäännöksi voidaan laskea, että 

mitä isompi on valuutanvaihtoon liittyvä volyymi sitä todennäköisemmin pankin 

tarjoamat palvelut ovat sinulle parempia. Jos olet pieni tai keskikokoinen yritys, 

valuuttameklari on todennäköisesti sinulle paras vaihtoehto. Palveluntarjoajan valinta 

vaatii näin ollen aina tilannekohtaista harkintaa. (Tchetvertakov, 2019) 

 

Kansainvälisen maksun ulkoistaminen palveluntarjoajalle on hyvä vaihtoehto 

yritykselle, joka ei halua jättää ainoatakaan ulkomaista kauppaa toteuttamatta samalla 

minimoiden kansainväliseen maksujärjestelmän hyödyntämiseen liittyvät kulut ja riskit. 

Yritysten ei ulkomaisten maksujen takia kannata alkaa perustaa suhteita lukuisiin 

paikallisiin pankkeihin, vaan mieluummin hyödyntää yhtä luotettavaa kumppania. 

(IOMA's report, 2004, 14) 

  

Eniten vaihdettujen valuuttojen arvot voivat vaihdella jopa 18 000 kertaa päivässä. 

Aiemmin valuuttamarkkinat palvelivat lähinnä vientiä ja tuontia harjoittavia yrityksiä, 

joita palveli muutama maailmanlaajuinen pankki, jotka olivat irrallaan kansallisista 

rahoituskeskittymistä. Nykyään valuuttamarkkinat ovat muodostuneet integroituneeksi 

kansainväliseksi markkinapaikaksi. Ilmiö ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen. Mirekin 

mukaan pankkien välinen valuutanvaihto (Interbank Foreign Exchange Market) on 

muodostunut hyvin tehokkaaksi sähköisten kaupankäyntialustojen myötä. Toisaalta 

pankkien ja yritysten välinen valuutanvaihto kaupankäynti on säilynyt tehottomana 

ollessaan riippuvainen ei- kilpailukykyisten pankkien omista järjestelmistä. Nämä 

prosessit ovat jääneet varsin epätehokkaiksi niiden koko historiansa ajan. Useita tunteja 

voi kulua toteuttaen ja järjestäen valuuttakauppaa, ja samaan aikaan kaupan 

seuraaminen ja monitorointi on käytännössä ollut mahdotonta. (Mirek, 2000) 

 

Useita perinteisiä ongelmia valuuttakaupassa pankkien kanssa oli, että varoja ei ollut 

lupauksista huolimatta saatavilla tai ostajalla ei ollut varoja nopeaan maksutransaktioon. 

Valuuttakauppaan liittyvät ennalta mainitut ongelmat luovat merkittäviä 



16 
 

vaihtoehtokustannuksia ja esteen tuottavuuden parantamiselle. Paljon henkilöstön ja 

infrastruktuurin resursseja menee hukkaan siitä syystä, että pankin ohjeistus 

valuuttatransaktioihin on olematonta tai virheellistä. (Mirek, 2000) 

 

Uusimpien internetpohjaisten palveluiden kautta valuuttakaupan transaktiot voidaan 

toteuttaa vain muutamalla klikkauksella, minimoiden virheet, suoraviivaistaen 

prosessia ja luomalla täydellinen tarkastusjälki (audit trail). Sähköinen kaupankäynti tuo 

nopeuden ja mukavuuden valuuttakauppa transaktioihin. Palvelun käyttäjät näkevät 

hinnan muutokset välittömästi ja voivat tarkastella useampaa tarjousta ennen kuin 

valitsevat itselleen parhaan ratkaisun. Yritysten ei tarvitse myöskään rakentaa 

järjestelmää yrityksen sisälle, vaan se voidaan ulkoistaa. Silloin erikoistunut 

palveluntarjoaja toteuttaa halutun transaktion toimeksiannosta lopulliseen 

täsmäytykseen (from initial bid to final settlement). (Mirek, 2000, 39-40) 

 

Valuutanvaihto palveluntarjoajan valinnassa tärkeitä asioita on varmentaa täydellinen 

(full-access) pääsy kattavaan internet-pohjaiseen kaupankäyntialustaan, josta löytyy 

reaaliaikaiset valuuttakurssit. Järjestelmästä on löydyttävä ne valuutat, joita asiakas 

eniten tarvitsee ja järjestelmän maksujärjestelmät tulisi olla synkronoituneita yrityksen 

maksujärjestelmien kanssa. Kaupankäynti alustan tulisi myös tarjota spot -

transaktioiden lisäksi valuutankurssin suojaukseen liittyviä järjestelyjä. (Oanda, 2017)  

 

Scott peräänkuuluttaa yhtiöitä suunnittelemaan heille räätälöityä valuutanvaihto 

politiikkaa (FX policy), joka koostuu ohjenuorista, jotka kuvaavat organisaation 

tavoitteita, strategiaa ja toimintatapoja valuuttariskin hallintaan. Tähän paperiin 

kirjattaisiin relevantit riskit, ja taktiikka jolla näihin riskeihin vastataan ja tarvittavat 

työkalut, jolla taktiikka voidaan toteuttaa. (Scott, 2015)  

 

Oikea aika valuutanvaihdon politiikan luonnille, on silloin kun markkina on jossain 

määrin vakaa. Vakaan ympäristön aikana kyetään ajattelemaan selkeämmin, joka on 

keskeistä, kun valuutanvaihto strategiaa rakennetaan niin, että se kestää aikaa. Towner 
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myös korostaa omien riskien arvioimista. Valuutanvaihtoon liittyvät riskit jakautuvat 

kahteen komponenttiin, toisaalta valuutan vaihdon volyymiin toisaalta vaihdettavan 

valuutan volatiliteettiin. Yrityksen hallituksen tehtävä on arvioida, miten paljon se on 

valmis ottamaan riskiä tai ottaa valuuttakurssin suojausinstrumentteja käyttöön. 

(Towner, 2018) 

 

2.3 Valuuttakauppaan liittyvän sääntelyn tunteminen  

 

Valuuttamarkkinat toimivat periaatteessa yksinkertaisella tavalla, valtiossa tai 

talousjärjestelmässä on käytössä tietty valuutta, jota vaihdetaan toisiinsa markkinoiden 

määräämällä hinnalla. Teoriassa näin, mutta todellisuudessa valuuttamarkkinoiden 

toimintaan liittyy myös monia monimutkaisia rakenteita, josta yrityksen varainhoitajan 

on syytä olla tietoinen. (OANDA, 2017) 

 

Yksi merkittävimmistä on kunkin valuuttamarkkinan sääntelyn tunteminen. Jokaiseen 

valuuttaan liittyvä sääntely poikkeaa merkittävästi toisistaan. Sääntelyyn liittyviin 

olennaisimpiin seikkoihin kuuluu, 1. onko paikallisen valuuttamarkkinan valuuttakurssi 

kiinteä, kelluva tai kiinnitetty toiseen valuutan valuuttakurssiin. 2. Onko tiettyyn 

valuuttaan sidottu merkittäviä pääomien liikkeeseen sidottuja rajoituksia. 3. Millaista ja 

kuinka paljon niin sanottua paperityötä saatetaan tarvita ja viimeisenä 4. onko 

vaihtoehtoa siinä, että voitaisiin käyttää kauppavaluuttana omaa kotivaluuttaa? 

(OANDA, 2017) 

 

2.4 Valuuttatili valuuttakaupan instrumenttina 

 

Mikäli yritys harjoittaa euroalueen ulkopuolelle suuntautuvaa kauppaa, voidaan 

yritykselle suositella valuuttatilin avaamista. Valuuttatiliä käytetään sekä kotimaisen, 

että ulkomaisen yrityksen valuuttamääräisen maksuliikenteen toteuttamiseen, 

kassaylijäämän sijoittamiseen ja valuuttariskien hallintaan. Valuuttatilin tyypillisimpiä 

muotoja ovat avistavaluuttatili ja valuuttamääräinen sijoitustili. Valuuttatilin kantava 
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ajatus on, että tilin omistaja voi tiliehtojen puitteissa päättää, milloin valuutta vaihdetaan 

euroiksi tai eurot joksikin muuksi valuutaksi. Pienissä valuuttakaupoissa käytetään 

pankkien noteeraamia tilivaluutan listakursseja, suuremmissa valuuttakaupoissa 

kursseista on usein mahdollista neuvotella. Valuuttatilejä voidaan avata kaikissa 

Suomessa noteeratuissa vaihdettavissa valuutoissa. Valuuttatilin ehdottomana 

hyötynä voidaan pitää luontevaa laskujen maksu mahdollisuutta sekä sitä, että varat 

voi nostaa milloin tahansa. Valuuttatiliin on lisäksi mahdollista kiinnittää luottolimiitti, 

jolla voi hoitaa maksuvalmiuden ylittäviä valuuttamenoja. (Melin, 2011, 116-117) 

 

Valuuttatilin käytössä pyritään usein siihen, että niin ulkomaankaupassa syntyneet 

velat kuin ulkomaankaupassa syntyneet saatavat veloitetaan ja maksatetaan samalta 

tilitä. Tämä vaatii velkojen ja saatavien osalta tarkkaa seurantaa. Tarvittaessa 

kassaylijäämää voidaan sijoittaa tai alijäämää on katettava ulkomaisella lainalla. 

(Kananen, 2009, 55)   

Maksujen välityksen hoitamiseksi suomalaiset pankit ovat avanneet tilejä ulkomaisiin 

pankkeihin. Samalla tavalla ulkomaisilla pankeilla on tilejä suomalaisissa pankeissa. 

Suomalaisella pankilla on dollarimääräinen tili amerikkalaisessa pankissa ja 

amerikkalaisella pankilla on euromääräinen tili suomalaisessa pankissa. Näitä tilejä ja 

niiden varoja hyödyntämällä maksutoimeksiannot voidaan hoitaa kohtuullisen nopeasti 

ja tehokkaasti. (Helppi & Paloheimo, 2005, 94) 

 

2.5 Valuutanvaihtoon liittyvät kulut 

 

Pienet yhtiöt ovat yleensä haastavammassa valuutanvaihdon asemassa kuin suuret 

yhtiöt. Pienemmillä yrityksillä on taipumus maksaa huomattavasti enemmän valuutan 

siirtämisestä tai palauttamisesta. Tämän lisäksi kyseisillä yhtiöillä ei ole vahvaa 

osaamista valuuttariskin hallintaan liittyviin asioihin. Pienet yhtiöt eivät yleensä käytä 

valuutan vaihtoon liittyvää konsulttiapua, eikä heillä ole helppoa pääsyä pankkien 

valuuttakauppa järjestelmiin ja siten toteuttaa valuuttatoimeksiantoja nopeasti ja 

parhaalla marginaalilla. (Small Business, 2016) 
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Suosituimmille valuuttapareille oletuskate on 1,5 prosenttia. Jos valuutan vaihdon 

volyymi on satoja tuhansia dollareita vuodessa, voi yrityksellä olla mahdollisuus 

neuvotella marginaali jopa 0,5 prosenttiin. Marginaaleilla on väliä, sillä esimerkiksi 500 

000 punnan muuntamisessa voi parhaalla kurssilla säästää nopeasti 10 000 puntaa. 

Valuutanvaihto kumppanin odotetaan myös ymmärtävän yrityksen tarpeita, ja tuoden 

yritykselle merkittävää rahan ja ajan säästöä. Valuutanvaihto kumppanin tulee myös 

olla valmis palvelemaan vaihtuvissa tilanteissa, mikäli esimerkiksi valuutanvaihdon 

volyymi voimakkaasti laskee tai nousee tai vaihdettava valuutta vaihtuu. Usein 

unohtuva näkökulma on, että valuutanvaihtokumppania hyödyntävä yhtiö pystyy tällöin 

itse keskittymään omaan ydinliiketoimintaan ja jättää valuutanvaihtoon liittyvät asiat 

kolmannen osapuolen harteille. (Small Business, 2016) 

 

Kun valuutanvaihdon preemiot (FX spreads) ovat voimakkaasti supistuneet, pankit ovat 

ryhtyneet panostamaan ja korostamaan muita valuutanvaihtoon liittyviä palveluita. 

Koventuneessa kilpailussa selviävät ovat suuret pankit, joilla ylivertaiset verkostot 

ympäri maailmaa, ja voivat siten parhaalla tavalla palvella globaalia asiakaskuntaa. 

(Ensor, 1997) 

 

Sen sijaan että puhuttaisiin parhaasta kurssista, on asiakkaan kannalta olennaisempaa 

"hyvä ja johdonmukainen hinnoittelu". Aika ajoin jokin pankki voi yrittää tarjota 

poikkeuksellisen kilpailukykyisiä valuuttakursseja, mutta käytännössä joutuu 

myöhemmin palaamaan tavallisiin markkinahintoihin. Jos valuutanvaihdon suurimmilta 

asiakkailta kysytään, harvan mielestä suurimpien pankkien hinnoittelussa olisi suuria 

eroja. Palveluntarjoajien erot tulevat käytännössä siinä, millaisen asiakassuhteen ne 

pystyvät tarjoamaan verrattuna kilpailijan tarjoamaan asiakassuhteeseen (overall 

context of client relationship). Asiakassuhteen säilyttäminen vaatii onnistumista 

monella osa-alueella kuten transaktion hinnoittelu, palvelun nopeus, kommunikaatiosta 

ja kyky toteuttaa poikkeuksellisen isoja transaktioita.  Peruspalvelut toteutuvat hyvin 

samalla tavalla ja samanlaisella hinnoittelulla. (Ensor, 1997) 
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Halvimman hinnan sijasta ’hyvä ja johdonmukainen hinnoittelu’ on vahva ase niin 

toimialan kilpailukyvyn kuin kannattavuudenkin näkökulmasta. Yleensä pankit kokevat, 

että valuutanvaihto on niin kilpailtu ala, ettei sen sisällä tehdä merkittäviä katteita. 

Katteet pitäisi tehdä massasta erottuvalla erinomaisella palvelulla. Parhaat pankit 

näkevät paljon vaivaa asiakaspalvelun eteen. Pankki saattaa haluaa varmistaa, että 

asiakkaalla on välittömästi kontakti, vaikka asiakkaalle tutuin kontakti ei olisi välittömästi 

saatavilla.  (Ensor, 1997) 

 

Kun valuutanvaihdon preemiot (FX spreads) ovat voimakkaasti supistuneet, pankit ovat 

ryhtyneet panostamaan ja korostamaan muita valuutanvaihtoon liittyviä palveluita. 

Koventuneessa kilpailussa vahvimmassa asemassa ovat suuret pankit, joilla 

ylivertaiset verkostot ympäri maailmaa, ja voivat siten parhaalla tavalla palvella 

globaalia asiakaskuntaa. (Ensor, 1997) 

 

 

2.6 Yhdysvaltojen dollarin ja euron  asema kansainvälisessä kaupassa 

  

Yhdysvaltojen dollari on USA:n kansallisen valuutan lisäksi erittäin merkittävä 

kansainvälinen valuutta. Syyt dollarin vahvaan asemaan kansainvälisessä kaupassa 

ovat Yhdysvaltojen suuri talous sekä kehittyneet ja likvidit pääomamarkkinat. 

Yhdysvaltojen dollarin arvoa voidaan tarkastella sisäisesti inflaation näkökulmasta ja 

ulkoisesti valuuttakurssin arvoa tarkastelemalla. Dollarin käyttö on yleistä 

ulkomaankaupan laskutus- ja hinnoitteluvaluuttana sekä valuuttakurssin 

kiinnitysvaluuttana. (Kotilainen, Kaitila, Nikula ja Suni, 2009, 43-46) 

 

Valuutta dominoi muita valuuttoja, kun se on yleisemmin käytetty mittaamaan saldon 

määrää, vaihdon välineenä tai arvon säilyttäjänä. Paikallisilla valuutoilla on tapana 

dominoida ulkomaisia valuuttoja, sillä suurin osa maksutransaktioista on paikallisia ja 
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toiseksi valtion hallinnolla on tapana suosia sitä valuuttaa, jota he laskevat liikkeelle. 

Kansainvälisellä tasolla, jossa kansallisilla laeilla on vähemmän merkitystä, ja valuutat 

ovat enemmän samalla viivalla, kauppatransaktiot ovat taipuvaisia määrittymään 

kansainvälisesti tunnetulla valuutalla. Tunnetun valuutan käyttäminen parantaa 

markkinan läpinäkyvyyttä ja vähentää transaktiokustannuksia. (Fratianni, 2009, 305) 

 

Esimerkiksi Belgiassa Yhdysvaltojen dollari ja euro ovat kiistatta eniten käytetyimmät 

valuutat niin vienti kuin tuonti-laskutuksessa. Belgiassa sijaitsevien yritysten viennistä 

ja tuonnista peräti 90 prosenttia laskutetaan jommalla kummalla edellä mainituista 

valuutoista. Viimeaikainen kirjallisuus on perustellusti korostanut Yhdysvaltojen dollaria 

ensisijaisena kaupankäyntivaluuttana. Tämä tietenkin pitää paikkansa, vaikka toisaalta 

voidaan havaita, että tutkimuksissa on keskitytty lähinnä maihin, jotka ovat jo valmiiksi 

riippuvaisia (exclusively rely) dollarista niiden viennissä ja tuonnissa. Täten esimerkiksi 

euro valuutan laajaa käyttöä ei ole tuotu riittävän paljon esiin. Euro pitääkin edelleen 

käsittää lähinnä alueellisena valuuttana ja sen käyttö Euroopan ulkopuolisessa 

pääoman liikkeissä on edelleen vähäistä. (Amiti, Itskhoki ja Konings,  

2018, 1-2) Myös Kotilaisen mukaan euro ei ole vallannut merkittävää asemaa 

kaupankäyntivaluuttana esimerkiksi Etelä-Amerikassa tai Aasiassa. (2009, 46-48) 

 

Eurovaluutan myötä dollarin käyttö Euroopan sisäisessä kaupassa on luonnollisesti 

laskenut. Euro onkin viimeisen vuosikymmenen aikana vahvistunut suhteessa dollariin 

ja ollut arvonsäilymiseltään (matala inflaatio) rinnastettavissa Yhdysvaltojen dollariin. 

(Kotilainen, 2009, 46-48) 

 

Laskutusvaluutan käyttäytyminen vaihtelee voimakkaasti Euroopan valtiosta toiseen. 

Erot euron käytössä ovat loppupeleissä voimakkaasti sidoksissa siihen, millainen 

vientiteollisuusrakenne tietyllä maalla on. Yritysten laskuttaminen euroissa heijastaa 

tiettyjen Euroopan maiden taloudellista mahtia, kuten Saksaa ja Ranskan. Euron 

dominanssia vahvistaa se, miten pienemmät euromaat ovat vahvasti integroituneet 

Saksan talouteen. Euron käyttö liittyy myös markkinan sen hetkiseen 

kilpailutilanteeseen, vientiyrityksen neuvotteluasemaan, myytävien tavaroiden 
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erilaistamisen asteeseen. Erilaistamisella tarkoitetaan sitä, että esimerkiksi 

saksalainen koneteollisuus, joka myy räätälöityjä tuotteitaan vain hyvin rajatulle 

asiakasjoukolle, on taipuvainen käyttämään euroja, kun taas homogeeniset tuotteet, 

parhaana esimerkkinä raakaöljy, jonka kauppaa käydään käytännössä vain 

Yhdysvaltojen dollareilla. (Faudot, 2015, 65) 

 

Yhteinen valuutta euro on joka tapauksessa pienentänyt valuuttakurssien merkitystä 

Suomen kansantaloudessa. Silti edelleen Yhdysvaltojen dollarilla on merkittävä asema 

suomalaisessa viennissä ja tuonnissa. Dollari on esimerkiksi edelleen hyvin yleinen 

kaupankäyntivaluutta Suomen metsä -ja öljyn jalostusteollisuudessa. (Kananen, 2009, 

47) 

 

Makar ja Wang toteavat, että heidän amerikkalaisten yhtiöiden keskuudessa tehdyssä 

tutkimuksessaan euro on ulkomaisista valuutoista johdonmukaisesti seuratuin valuutta 

amerikkalaisille yrityksille. Kaukaisena kakkosena tulee Iso-Britannian punta ja 

kolmantena Kanadan dollari. Alle 10 prosenttia tutkimuksen vastaajista piti Japanin 

jeniä tärkeänä seurattavana. (Makar & Wang, 2013, 44) 

 

2.6.1 Aasialaiset valuutat  

 

Viime vuosina on puhuttu myös Kiinan juan (RMB) valuutan käytön lisääntymisestä. 

Kiinan talouden noustessa juan valuutan käyttö kaupankäyntivaluuttana on lisääntynyt. 

Juanin kansainvälistymisellä tarkoitetaan sen laajempaa käyttöä rajat ylittävässä 

kaupassa ja pääomasijoituksina (financial/capital transactions). Kiinan keskushallinto 

on tehnyt uudistuksia, joilla juanin käyttöä voidaan edistää. Valuuttauudistuksista 

huolimatta Kiinan juan on edelleenkin kaukana täysin vaihdettavissa (fully convertible) 

olevasta valuutta, ja sitä sitoo pääoman liikkeen rajoitukset. Tästä syystä esimerkiksi 

japanilaiset monikansalliset yritykset käyttävät Kiinassa Yhdysvaltojen dollaria. 

Monikansalliset japanilaisyritykset käyttävät silti juania konsernin sisäisessä 

laskutuksessa.  (Sato & Shimizu, 2018, 287) Wongin mukaan Kiinan juanin 
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omaksuminen laskutusvaluuttana on hyvin hidasta juuri siksi, että juan on tiukasti 

säännelty valuutta, eikä esimerkiksi vapaasti muunnettavissa. Ottaakseen Kiinan 

juanin laskutusvaluuttana käyttöön pitäisi sen tarkoittaa huomattavia etuja transaktiolle, 

koska esimerkiksi Yhdysvaltojen dollarin likviditeetti ominaisuutta on mahdotonta lyödä. 

(Wong, 2012) 

 

Saton ja Shuimuzun mukaan edes Aasian maiden välillä Japanin jeni ei ole laajassa 

käytössä. Yksi syy tähän on, etteivät Aasian valuuttamarkkinat ole vielä riittävän 

kehittyneitä paikallisten valuuttojen käyttämiseen. Aasian paikalliset valuutat sidottu 

Yhdysvaltojen dollarin arvoon, ja tästä syystä dollarilla on niin vahva asema Aasian 

valtioiden rajat ylittävässä kaupassa. (Sato & Shimizu, 2018, 292-293)  

 

Seuraavaksi siirrytään yrityksen ja valuuttakauppa palveluntarjoajan suhteen 

tarkastelusta valuutanvaihdon luonteeseen keskeisesti liittyvää 

transaktiokustannusteoriaa. 

 

2.7 Transaktiokustannusteoria 

 

Hennart johdattelee transaktioteoriaa seuraavasti: Kaksi toisistaan kaukana olevaa 

toimijaa ovat kiinnostuneita toistensa resursseista ja uskovat hyötyvänsä, jos he voivat 

älykkäällä tavalla yhdistää omat vahvuutensa. Vahvasta yhteisestä visiostaan 

huolimatta toimijoiden on otettava huomioon riskit kuten rajattu rationaalisuus ja 

opportunismi. Lisäksi neuvottelemisesta ja yhteistyön toteutuksesta syntyy vääjäämättä 

kustannuksia. (Hennart, 2010, 259) 

 

Hennartin mukaan uusklassisen talousteorian oletus mitättömistä 

transaktiokustannuksista rajoittaa kansainvälisen liiketoiminnan teoreettista perustaa. 

Kansainväliseen kauppaan erikoistuneet tutkijat näkevät transaktiokustannuksia 

syntyvän yritysten välille, jotka ovat keskinäisriippuvaisia toisistaan ja sijaitsevat eri 
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maissa, joiden välillä on suuri maantieteellinen, kielellinen ja kulttuurinen etäisyys. 

Kansainväliset kaupan teoriat olettavat, että tavaroilla on täydellinen liikkuvuus. Siitä 

huolimatta yleisesti myönnetään, että liiketoiminta ulkomaisessa maassa aiheuttaa 

lisäkustannuksia verrattuna kaupantekoon kotimarkkinalla. (Hennart, 2010, 259) 

 

Vega ja Keenan toteavat, että hyvän hallinnollisen rakenteen luoma järjestys tarjoaa 

kaupan osapuolille keskinäistä hyötyä. Hallinnollisen rakenteen tarkoituksena onkin 

vähentää opportunistista käyttäytymistä. Opportunistista käyttäytymistä pidetään 

yhtenä suurimpana tekijänä transaktiokustannusten syntymiselle. 

Transaktiokustannusten katsotaan syntyvän, kun kaupan osapuolet kiistelevät, 

neuvottelevat, etsivät ja tulkitsevat tietoa. Erilaisilla prosesseilla kuten työn uudelleen 

organisoinnilla ja jatkuvalla oppimisella voidaan vähentää transaktiokustannusten 

määrää. (2014, 1) 

 

Yigitbasioglun mukaan transaktiokustannus teoriaa antaa selityksen sille, miksi jotkin 

kaupalliset prosessit on järkevää tuottaa yrityksen sisällä ja toiset prosessit on järkevää 

ostaa markkinoilta. Hänen mukaansa transaktiokustannuksen voi jakaa kahteen osaan: 

Koordinaatiokustannukseen sekä transaktioriskiin. Koordinaatiokustannukset 

tarkoittavat suoria kustannuksia siitä, miten erilaiset prosessit yhdistetään toimivaksi 

kokonaisuudeksi ja transaktioriskillä tarkoitetaan taas sitä, mikä on kauppatransaktion 

altistumisriski opportunistiselle hyväksikäytölle. Yleinen epävarmuus sekä edun 

erityisyys (asset specificity) ovat selkeitä riskitekijöitä transaktiokustannusten synnylle. 

(550-552) 

Transaktiokustannusteoriaa on myös kritisoitu. Esimerkiksi Sumantra ja Moran toteavat, 

että transaktiokustannusteorian perustelut eivät ole vain vääriä, vaan myös vaarallisia 

liike- elämälle, sillä niiden taustalla oleva logiikka ja oletukset ovat kyseenalaiset. On 

nähtävissä, että organisaatiot eivät ole vain tapoja mahdollistaa transaktio, vaan pitäisi 

ennemminkin oivaltaa miten ainutlaatuisen nerokkaalla logiikalla yrityksessä osataan 

koordinoida tietyt taloudelliset prosessit. Tämä erityisen nerokas tapa saattaa poiketa 

markkinoiden perinteisestä logiikasta. Transaktiokustannus teoria on siis kyvytön 

huomioimaan yritysten uniikkia luonnetta, siinä siis teorian yksi heikkous. (1996, 13) 
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3. EMPIIRINEN OSIO 

 

 

3.1 Haastattelumenetelmä 

 

 

Tutkimuksen asetettuihin kysymyksiin vastataan kirjallisuuden lisäksi 

asiantuntijahaastatteluilla. Asiantuntija haastattelu on tässä tutkimusongelmassa 

tarkoituksenmukainen tiedonkeruumenetelmä, sillä tutkimuskysymysten luonteet ovat 

selvittäviä, eli etsitään tietoa valuutanvaihdon nykytilasta. Valuuttakaupan ammattilaisten 

näkemys 2020 -luvun valuutanvaihdon toimintamalleista on kirjallisuuden ohella avain 

tutkimusongelman ratkaisemiseen. Seuraavassa esitetään tutkimuskirjallisuutta 

valitsemastamme tutkimusmenetelmästä 

.  

Laadullista tutkimusta on vaikea määritellä tarkasti, koska sillä ei ole omaa teoriaa tai 

paradigmaa. (Metsämuuronen, 9, 2008) Laadulliselle tutkimukselle on ominaista 

ilmaisullinen rikkaus, monitasoisuus ja kompleksisuus (Alasuutari, 2011,85). 

Puolistrukturoidun haastattelumuodon luonteessa on tyypillistä, että osa haastattelun 

näkökulmista on lyöty lukkoon, mutta haastattelutilanteessa on myös tilaa esimerkiksi 

tarvittaville tarkentaville kysymyksille. Puolistrukturoidussa haastattelumuodossa 

kysymysten tarkka muotoilu ja niiden järjestys voivat vaihdella. (Ruusuvuori & Tiittula, 

2005,11). Metsämuuronen toteaa, että haastattelu kohdistuu ennalta määritettyyn 

teema-alueeseen, mutta teeman sisällä voidaan käyttää tilannekohtaista harkintaa. 

Puolistrukturoitu haastattelu tarjoaa syvää tietoa, mutta vaatii tutkijalta huolellista 

paneutumista ennen haastattelua, ja huomattavaa työmäärää myöhemmässä 

haastattelun analyysivaiheessa. (Metsämuuronen, 2008, 41) Alasuutari toteaa 

kvalitatiivisen tutkimuksen olevan kuin tutkisi yhtä palaa maailmasta, joskin on 

keskeistä tuntea, ”mistä kulmasta” palaa on lohkaistu. (2011, 86)  
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Tutkija tekee havaintoja haastateltavasta henkilöstä, samalla hän arvioi tilannetta sekä 

huomioi haastateltavan aseman ja taustan. Tällaista ajattelutapaa kutsutaan 

kulttuuriseksi paikaksi (Alasuutari, 2011, 85). Tutkimushaastattelu on aina 

vuorovaikutustilanne, jossa haastattelija ja haastateltava kommunikoivat (Ruusuvuori 

& Tiittula, 2005,29). Tutkimushaastattelulla on aina tarkoitus ja sen osallistujilla on omat 

määritellyt roolit. Tutkija on haastattelutilanteessa tietämätön osapuoli, mutta suuntaa, 

ohjaa, ja kannustaa haastateltavaa esittämänsä tutkimuskysymyksen sisällä.  

 

Haastattelu eroaa arkisesta keskustelusta siinä, että sillä on tietty tavoite. 

Kirjallisuudessa puhutaan käsitteestä ”tiedon intressi”. (Ruusuvuori & Tiittula, 2005,23) 

Jotta haastattelu voi onnistua, haastattelijan on rakennettava luottamuksen ilmapiiri, 

jossa molemmat osapuolet kunnioittavat toisen roolia haastattelutilanteessa. 

Luottamusta kannattaa rakentaa lyhyellä alkukeskustelulla ennen virallista haastattelua. 

Samoin helpot avauskysymykset yleensä laskevat haastateltavan jännitystä. 

Luottamuksen rakentamisessa toimitaan raamissa, jossa osapuolia yhdistää 

empaattisuus ja yhdessä olo, mutta toisaalta heitä erottaa haastattelun tavoite seka 

osapuolten hyvin erilaiset roolit. Vaikka haastattelu saattaa hetkittäin muistuttaa 

arkikeskustelua, tutkijan on jatkuvasti keskityttävä ja pitää roolinsa tarkasti mielessä. 

Tutkija ei saa vaikuttaa haastateltavaan johdattelevilla kysymyksillä, vaikka se 

haastattelun luonteen ja tavoitteen takia voi olla haastavaa. (Ruusuvuori & Tiittula, 

2005,31-42) 

 

3.2 Johdatus haastatteluaineistoon 

 

Tutkimuksen teoreettista tieteelliseen kirjallisuuteen perustuvaa tarkastelua täydennettiin 

empiirisellä tiedolla. Empiirinen tieto kerättiin asiantuntijahaastatteluilla, joita toteutettiin 

yhteensä 6 kappaletta. Haastattelujen kesto vaihteli 45 minuutista reiluun tuntiin.  

Haastateltaviksi valittiin henkilöitä, joilla oli usean vuoden kokemus valuuttamarkkinoilla 

työskentelystä. Sopivia haastateltavia etsittiin pääasiassa LinkedIn – yhteisöpalvelusta.   
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Haastateltavien etsintäprosessista voidaan todeta se, että asiantuntijoiden saaminen 

haastatteluun sujui odotettua paremmin. Haastattelupyynnöistä noin puolet johti todelliseen 

haastatteluun. Haastattelupyyntöjen korkeaa onnistumisprosenttia saattoi edesauttaa se, 

että jokainen haastattelupyyntö räätälöitiin erikseen kunkin asiantuntijan taustan mukaisesti. 

Haastateltavat olivat poikkeuksetta hyvin aktiivisia haastattelun aikana ja pystyivät 

antamaan vastauksia esitettyihin kysymyksiin. Osaan haastattelupyyntöihin ei vastattu tai 

asiantuntija kertoi, ettei ole aihe-alueessa riittävän pätevä osallistumaan tutkimukseen.   

 

Haastattelut toteutettiin etäyhteydellä käyttäen Microsoft Teams -palvelua. Haastateltavien 

nimiä tai heidän työnantajiaan ei mainita tutkielmassa, vaan haastattelut toteutetaan 

anonyymeina. Voidaan kuitenkin todeta, että kaikki haastateltavat työskentelivät 

suomalaissa keskisuurissa ja suurissa teollisuusyrityksissä. Kaikki haastattelut nauhoitettiin, 

kaikilta haastateltavilta saatiin myös nauhoittamiseen lupa.   

 

 Koska emme voi erotella asiantuntijoita heidän omilla nimillä, kutsutaan haastateltavia 

seuraavasti. Asiantuntija 1, asiantuntija 2, asiantuntija 3, asiantuntija 4, asiantuntija 5. 

Poikkeuksen haastateltaviin tekee 6. haastateltava, kuka työskenteli suomalaisessa 

pankissa yritysten valuuttariskiin ja valuutanvaihtoon liittyvissä tehtävissä. Koska hänen 

tulokulmansa muihin haastateltaviin on erilainen, emme kutsu häntä asiantuntija 6. vaan 

pankkiasiantuntijaksi. Alla olevassa taulukossa tarkennetaan asiantuntijan asemaa, 

kuitenkaan tekemällä haastateltavan tarkan tunnistamisen hyvin vaikeaksi.  

 

Taulukko 1. Haastattelututkimukseen osallistuneet henkilöt  

Asiantuntija 1 Rahoitusmarkkinaoperaatioiden johtaja 

Asiantuntija 2 Kassanhallinnan päällikkö 

Asiantuntija 3 Markkina ja rahoitus vastaava 

Asiantuntija 4 Valuuttajohtaja 

Asiantuntija 5  Rahoitusmarkkinajohtaja  

Pankki asiantuntija Vanhempi myyntijohtaja  

 



28 
 

 

Kuten todettu asiantuntijat työskentelivät haastatteluhetkellä suurissa suomalaisissa 

teollisuusyrityksissä ja pankkiasiantuntija nimenmukaisesti suomalaisessa pankissa. 

Käytännössä kaikkien 1-5 asiantuntijoiden päätoimenkuvana oli vastata edustamiensa 

yhtiöiden valuuttariskistä. Haastateltaville oli yhtenäistä, että he näkivät yritysten 

valuutanvaihdon ensin valuuttariskin ja siltä suojautumisen näkökulmasta. Koska tämä Pro 

gradu työ keskittyy tietoisesti tutkimaan valuutanvaihtotoimintamallia ja suhdetta 

valuutanvaihto palveluntarjoajaan, keskustelua onnistuneesti ohjattiin pysymään määritellyn 

tutkimusongelman sisällä.  

Valuuttakurssiriskiin ja siltä suojautumiseen liittyvää tietoa ja aineistoa esitetään Pro-

gradutyössä sen verran kuin se auttaa varsinaisiin tutkimuskysymyksiin vastaamisessa.  

 

Saadakseen vastauksia tutkimuskysymyksiin laadimme haastattelulomakkeen 

haastateltaville. Haastattelulomakkeessa suunnittelussa on pyritty siihen, että 

haastattelutilanteessa saamme haastattelusta parhaan hyödyn irti. Esimerkiksi ennen 

tutkimuksen kannalta tärkeimpien kysymysten esittämistä, on tärkeää ymmärtää 1. 

haastateltavan henkilön työnantajan liiketoiminta, 2. haastateltavan osasto tai työympäristö 

sekä 3. haastateltavan tarkka työnkuva. Ilman tätä taustatietoa ymmärrys ja hyöty 

haastatteluaineistosta jäisi hyvin pintapuoliseksi ja vaikeasti hahmotettavaksi. Vaikka 

empiirisen tiedonkeruun tarkoituksena on teoria osaa täydentävänä vastata suoraan 

esitettyyn tutkimuskysymykseen, esitetään ns. taustatietoa tässä työssä siinä suhteessa ja 

siinä tiiviydessä kuin sen esittäminen tarpeellista.  

 

 

 3.3 Haastateltavien rooli ja työnkuva 
 

 

Seuraavaksi kuvataan lyhyesti haastateltavien työtehtäviä. Asiantuntija 1 kuvaa 

työnkuvaansa seuraavasti.  
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”Olen *Rahoitus Ja Riskienhallinta* yksikössä, tämä on globaali keskitetty toiminto, tehdään 

siis koko konsernin puolesta rahoitusta ja riskienhallintaa. Itse työskentelen ns. front-office 

toiminnossa. Siihen kuuluu kaupankäynti eri instrumenteilla, valuuttakauppaa, korkoriskiin 

liittyviä instrumentteja sekä kolmantena vastaan lyhyen ajan kassanhallinnasta. ” 

 

Asiantuntija 2 kuvailee omaa työnkuvaa.  

 

”Minä olen täällä konsernin treasuryssa controllerina, olen hoitanut likviditeettiä ja 

kassanhallintaa 10 vuotta, mutta nyt vastaan enemmän valuutta, korko -ja hyödykeriskistä. 

Tunnen siis hyvin molemmat puolet, valuuttariskin ja likviditeetin hallinnan. ” 

 

Asiantuntija 3 kuvailua työtehtävästään. 

 

”5 vuotta sitten vaihdoin controllerin hommista rahoituksen puolelle, tällä hetkellä vedän 

treasuryn operaatioita, se kattaa lähinnä kaiken operatiivisen toiminnan mitä 

rahoitusorganisaatiossa tehdään. Tiimini siis vastaa yhtiön rahoituksesta. Vastataan 

valuuttariskistä, korkoriskistä, maksamiseen ja kaikkeen tytäryhtiöiden rahoitukseen 

liittyvästä asioista. ” 

 

Asiantuntija 4 

 

”Toimin konsernin Treasuryssa eli vastaan konsernin kokonaisvaluuttariskistä, 

kassanhallinta ja pitkän rahoituksen varmistamista. Minun tehtäväni on katsoa erityisesti 

valuuttariskin perään. Meillä on yli 50 maassa porukkaa töissä, siellä rakennetaan 

komponentteja, sitä kautta syntyy valuuttariskiä. ” 

 

Asiantuntija 5 

 

”Olen tehnyt valuuttasiirtoja ja niiden täsmäytyksiä, eli likviditeettiin liittyviä asioita, samalla 

olin mukana taloudellisessa raportoinnissa ja kirjanpidossa. Myöhemmin siirryin tekemään 

valuuttakauppaa. Toteutan valuuttariskin suojausjärjestelyjä. Joka kuukausi nettoan meidän 

konsernin sisäiset valuuttavirrat, jonka jälkeen tiedämme konsernin tasolla meidän 

valuuttapositiot. Tällä hetkellä työskentelen organisaation sisällä kuunnellen meidän 

tytäryhtiöiden tarpeita, ja olen niiden perusteella yhteydessä kollegoihini, jotka tekevät 

ulkoisia rahoitusmarkkinaoperaatioita.”  
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Pankki asiantuntija  

 

” Olen valuuttatiimissä, tässä on ollut paljon organisaatiomuutoksia, että hyvä kun pysyy itse 

perässä. Edustan FX sales -tiimiä. Minun tehtävä myynnissä on tunnistaa meidän 

asiakkaista niitä, joiden kanssa ei olla oltu niin paljoa tekemisissä, ja mitä palveluja me 

voitaisiin heille tarjota.” 

 

Näiden kuvailujen kautta saadaan ymmärrys haastateltavien omasta työnkuvasta, joka 

auttaa meitä ymmärtämään syvemmin heidän antamiaan näkemyksiä tutkimusongelmaan 

liittyvissä vastauksissa. Empiirisessä osassa ei ole päätarkoitus esittää mekaanisesti, mitä 

haastateltavat ovat vastanneet mihinkin kysymykseen, vaan käydä läpi yksi aihealue 

kerrallaan, ja koota sen ympärille haastateltavien näkemykset. Tällä tavoin pyritään 

rakentamaan haastatteluaineisto lukijaystävälliseen muotoon.  

 

 

3.4 Haastateltavien luonnehdinta heidän tyypillisimmistä valuutoista 

 

Seuraavaksi esitetään haastateltavien näkemyksiä, millaisten valuuttojen kanssa he ovat 

omassa työssään tekemisissä. Ennen tarkempaa esittämistä voidaan todeta, että kaikkien 

haasteltavien yritykset edustivat yrityskonsernia, jotka raportoivat tilinpäätöksensä euroina 

kotivaluutassaan. 

 

Asiantuntija 1 kuvailee kaupankäyntivaluuttojaan seuraavasti.  

 

”Euroa käytetään ylimääräisesti eniten. Jenkkitaala on meille taas eniten suojattavin valuutta, 

sitten Japanin jeni ja Englannin punta. Sitten seuraavina Uruguayn pesoa, ei ihan niin paljoa, 

mutta se on hyvin spesifimarkkina. 5 miljoonan ihmisen maa ja pieni markkina. Se on 

haastavaa ja sitä pitää tehdä hyvin eri tavalla kuin euro-taalaa.  Venäjän ruplaa tehdään 

suhteessa aika vähän, saatetaan sopia, ettei myydä ruplina, jolloin ei synny ruplariskiä. ” 
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Asiantuntija 2 

 

”Olemme toimialamme sisällä ehkä enemmän eurooppapainotteinen, meillä on valtavasti 

euromääräistä myyntiä. Mutta meidän tytäryhtiö myy tuotteita Yhdysvaltoihin ja toinen 

tytäryhtiö myy sellua. Sellun kauppa on hyvin dollaripohjaista.  

 

Konsernilla on kaksi ruotsalaista tytäryhtiötä, joilla on Ruotsissa tehtaita, joudumme siis 

ostamaan Ruotsin kruunua, jotta sen toiminta saadaan pyörimään. Jonkun verran puntaa, 

mutta katsotaan tämä Brexit, että mikä on puntamyynnin tulevaisuus. Suojaamme muutamia 

Itä-Euroopan valuuttoja, mutta se on selkeästi pienempää. Euro, dollari, ruotsin kruunu ja 

englannin punta ovat meidän päävaluutat. Kiinaan ja muihin Aasian maihin kauppaa 

tehdään yleensä euroissa tai dollareissa. Kuten todettu sellua tehdään aina dollareissa. ” 

 

 Asiantuntija 3 

 

”Ollaan euroyhtiö, meidän osake kaupataan euroissa, maksetaan euroissa meidän osingot, 

tehdään tilinpäätös euroissa, tällöin muissa valuutoissa toimiminen on meille riski. Kuitenkin 

koko maailman öljymarkkina pyörii yhden dollari noteerauksen ympärillä, joka on brent. 

Öljymaailma on taala ja me olemme euro. Meillä on siis siinä selvä euro -taala riski. No nyt 

viimeisen kymmenen vuoden aikana sekä maailman öljymarkkina, että yhtiön toiminta on 

muuttunut. Viimeisen 10 vuoden aikana tuolla Aasian suunnalla alkaa olla aika vakiintuneita 

raakaöljy noteerauksia. Se tuo vähän uutta kulmaa ja hieman syrjäyttää dollaria. Uusiutuvien 

polttoaineiden puolella ostetaan raaka-aineita, jotka eivät ole missään sidoksissa brentiin, 

vaan esimerkiksi australialaisten lehmänruhojen hintoihin. Homma on pirstaloitumassa. 

Siinä missä ennen tämä oli eurotaalaa aika pitkään, niin nyt tämä on euroa ja 

kymmenkuntaa muuta.  Joskin euro-taala on ylivoimaisesti suurin niistä. Venäjän kanssa 

käydään kauppaa dollareissa, joka on kaupan molemmille osapuolille hyvä käytäntö, hyvin 

harvoin liikkuu ruplat näissä hommissa. ” 

 

Asiantuntija 4 

 

”No siis perusajatus on se, että myydään asiakkaalle sen maan valuutassa, mikä siellä on. 

Oli se sitten Indonesiassa, Ruotsissa tai Jenkeissä. Jenkki taala vastaa 70 % koko 

valuuttavirrasta, Amerikka tietysti meille iso markkina, ja meidän asiakkaamme ovat isoja 

kansainvälisiä toimijoita, he haluavat tehdä tarjouksen taaloissa ja maksaa taaloissa. Se on 

vakiintunutta, että meidän asiakkaat kuten satama-operaattorit tai valtiot toimii euroissa tai 

taaloissa.  He ovat hyvin tietoisia, ettei kukaan näin isoissa satojen miljoonien projekteissa 
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toimi heidän omalla valuutallaan. Kuitenkin kun myydään vaikka siellä Indonesiassa 

pienemmälle asiakkaalle, myydään yleensä siinä paikallisessa valuutassa”  

 

Asiantuntija 5 

 

”Meidän yhtiössä meillä on myyntiorganisaatioita 50 eri maassa, jotka toimivat maan sisällä 

ja omassa kotivaluutassaan. Ja he ostavat tuotteita meidän tehtailtamme, Kiinasta, USA:sta 

ja myös Suomesta. Nämä myyntiorganisaatiot maksavat tehtaille pääosin euroina, 

dollareina ja juaneina.” 

 

”Kiina on absoluuttisesti isoin markkina meille, koska meillä on siellä paljon tuotannollista 

toimintaa ja myyntiä Kiinan sisällä tietysti. Kiinan juan on tärkein valuutta, jolle altistumme.” 

 

Pankkiasiantuntija 

 

”Se, että mitä valuuttaa meidän asiakasyritykset eniten käyttää, on ensin pohdittava 

tarkoitetaanko vientiä vai tuontia. Ruotsin kruunu on aika yleinen, Yhdysvaltojen dollari, 

euro-alueella ei tietysti joudu valuutanvaihdon kanssa hirveästi painimaan. Aika paha sanoa, 

riippuu niin paljon toimialasta, missä ne asiakkaat on. Jos jokin marssijärjestys on sanottava 

niin euron jälkeen, dollari, punta, jeni, Ruotsin kruunu ja Kanadan dollari. 

 

3.5 Valuutanvaihdon tarpeen syntyminen ja sen havaitseminen  

 

Näistä asiantuntijahaastattelujen otteista saamme peruskuvan millaisten valuuttojen kanssa 

suomalaiset yritykset esimerkiksi toimivat. Edellä esitetyn valuuttakuvausten jälkeen 

siirrymme syvemmälle tutkimuskysymykseen, ja lähdemme selvittämään suomalaisten 

yritysten valuutanvaihdon toimintamallia. Kuten todettu kappaleessa 1.4 

tutkimusongelmastamme rajataan pois valuuttariskiin ja ja valuuttariskin suojaamiseen 

liittyvät kysymykset. Sanat valuuttariski ja ja suojaus vilahtelevat esitetyssä 

haastatteluaineistossa, mutta vain siinä laajuudessa kuin esittäminen on välttämätöntä 

saadaksemme vastaukset tutkimuskysymyksiin. Valuutanvaihdon toimintamalli 

tutkimuskysymykseen haimme vastauksia kysymällä haastateltavilta valuutanvaihdon 1. 

tarpeen syntymisestä ja 2. valuutanvaihdon prosessista. Seuraavaksi esitetään 

haastateltavien näkemyksiä valuutanvaihdon tarpeen havaitsemisesta.  
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Asiantuntija 1 

 

”Tyypillinen tilanne on se, että meidän eurossa toimiva yhtiö on myynyt tavaraa 

Yhdysvaltoihin, ja saa toimitusta vastaan dollareita.” 

 

Asiantuntija 2  

 

”Me keräämme ennusteita meidän tytäryhtiöistä, mitä sellaisia valuuttamääräisiä 

kassavirtoja heillä on, jotka eivät ole heidän kotivaluuttaansa. Valuuttakauppaa tehdään 

kassanhallinta mielessä joka päivä.” 

 

”Me havaitaan valuutanvaihdon tarve niin, että hahmotetaan konsernin näkökulmasta 

paljonko meidän pitäisi ostaa tiettyjä valuuttoja tai mitä voisimme myydä euroiksi. Me 

käytetään valuutanvaihdossa digitaalisia alustoja, käytännössä 360T ja FXall, siellä 

määritetään myytävä tai ostettava määrä valuuttaa, ja periodi kassanhallinnassa, tänään tai 

sitten spot.” 

 

 

Asiantuntija 3 

 

”Me teemme molempia spotti kauppaa ja termiinivaluuttakauppaa. Spot -kaupan osalta 

toimitaan tietyllä tapaa kuten suomalainen turisti, eli jos meidän pitää maksaa jokin lasku 

Brasilian reaaleissa, meidän pitää jostain se valuutta myös ostaa. Nämä on tällöin aika 

pienimuotoista, hieman yllättäviä, suuruusluokaltaan aika pientä, mutta jotain miljoonia tai 

kymmeniä miljoonia meidän pitää ostaa vaikka Tanskan kruunuja yhtäkkiä. Tällöin puhutaan 

juuri likviditeetin hallinnasta.”  

 

”Meidän toiminta on huonosti suunniteltu, jos meille joka päivä tulee tieto, että meidän pitää 

ostaa eri määriä valuuttoja. Silloin herää kysymys, että miksi emme ole ostaneet näitä 

valuuttoja valuuttatermiinillä jo aikaisemmin. Välillä voi tapahtua kuitenkin jotain yllättävää, 

esimerkiksi laiva jää jumiin Kööpenhaminan satamaan koska kova myrsky, meidän pitää 

maksaa satamamaksua Tanskan kruunuissa, sitten me ostetaan ne Tanskan kruunut. ” 
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Asiantuntija 4 

 

”Tavallinen valuutanvaihto tarve syntyy esimerkiksi siinä, kun me lainaamme rahaa 

Yhdysvaltojen operaatioihin.  Toinen esimerkki on se, että firma myy tavaraa jossain 

toisessa valuutassa, jolloin teemme termiinisopimuksen eli sovitaan pankin kanssa hinta, 

kun saadaan vuoden päästä asiakkaalta rahat, miten myydään vieraat valuutat pankille, ja 

saadaan muutettua ne euroiksi. ” 

 

 

Asiantuntija 5 

 

”Valuutanvaihto tarve syntyy, kun paikallinen myyntiorganisaatio ostaa esimerkiksi tehtaalta 

uuden komponentin, mutta heillä ei ole valuuttaa valmiiksi käytössä, jolloin he tekevät 

spottikaupan.  Osingot ovat hyvä esimerkki tällaisesta valuuttakaupasta, jota ei suojata.” 

 

”Esimerkiksi australialainen myyntiorganisaatio haluaa ostaa komponentin Kiinan tehtaalta. 

Tai tytäryhtiö maksaa osinkoa emoyhtiölle tai tytäryhtiö maksaa franchise -maksua 

ulkomaisessa valuutassa, nämä ovat tyypillisiä esimerkkejä, sinulla on velka ulkomaisessa 

valuutassa, tai on saamisia.”  

 

”Valuuttakaupan suunnittelu lähtee liikkeelle yhtiön tilauskirjasta ja ulkomaisten 

kassavirtojen ennustamisesta. Analysoidaan yhtiön tilauskirjaa. Tästä meille syntyy 

ymmärrys kuinka paljon me tarvitsemme ulkomaista valuuttaa per kuukausi, kuinka paljon 

meidän pitää ostaa esimerkiksi Kiinan CNH valuuttaa. Tällaisessa tilanteessa kun 

tunnemme tulevan kassavirran, voimme laittaa meidän valuuttapolitiikan mukaiset 

suojausmenetelmät käyttöön. ” 

 

Pankkiasiantuntija  

 

”Tarve valuutanvaihdolle syntyy käytännössä silloin kun yritys tekee ulkomaankauppaa 

muuta kuin euroa käyttävän yrityksen kanssa. Eli on tullut tilanne eteen, että on muun 

valuuttamääräistä myyntiä, tai vieläkin yleisempi tilanne, että on tuontiyritys, joka ostaa 

tuotteita tai palveluita.” 
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3.6 Valuutanvaihdon prosessi  

 

Valuutanvaihdon tarpeen syntymisen ja tarpeen havaitsemisen esittämisen jälkeen 

siirrytään valuutanvaihdon prosessin kuvaamiseen. Haastatteluissa kävi ilmi, miten 

valuutanvaihdon prosessi on hyvin erilainen, toimitaanko vapaasti vaihdettavien kelluvien 

valuuttojen piirissä vai ns. eksoottisten säänneltyjen valuuttojen piirissä. Tämän 

merkittävän eron vuoksi, käsitellään eksoottisia valuuttojenvaihdon prosessia erillään 

kelluvista valuutoista.  

 

 3.6.1 Eksoottisten valuuttojen valuutanvaihto prosessi 

 

Haastatteluissa kävi ilmi, että suomalaiset yritykset ovat aika ajoin tekemisissä 

eksoottisten valuuttojen kanssa kuten Kiinan juan, Indonesian rupia, Uruguayn peso. 

Yhteistä näille säännellyille valuutoille on, ettei niitä voi siirtää kohdemaan rajan yli, ja siten 

paikallinen valuutta pitää muuttaa esimerkiksi dollariksi kohdemaan sisällä. Kohdemaan 

sisällä käytävää valuuttakauppaa kutsutaan yleisesti englanninkielisellä termillä ”onshore”. 

Seuraavassa kuvataan asiantuntijoiden näkemyksiä eksoottisten valuuttojen kanssa 

toimimisesta. Osalla asiantuntijoista ei ollut kokemusta eksoottisten valuuttojen kanssa 

työskentelystä.  

 

 

 

Asiantuntija 1 

 

”Uruguaysta pitää vielä sanoa sen verran, että meidän yhtiössä kotivaluutta on taala, eli 

yhtiöllä on paljon myyntiä taaloissa ja paljon ostoja taaloissa. Tässä yhtiössä esimerkiksi 

vain palkat ja tehtaan ylläpito pitää maksaa pesoissa. Siitä lähtee pesovirtaa meiltä. ” 

 

”Yksi juttu tässä kansainvälisessä työssä on se, että Uruguayhyn päin on oltava 

yhteydessä vasta iltapäivällä, koska ne herää vasta silloin. Se on vähän sellaista torilla 

tehtävää kauppaa, neuvottelemista ja vääntämistä.” 
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Asiantuntija 4 

 

Toimintatapa Kiinassa 

 

”Indonesian rupia ja Manner-Kiinan Juan on molemmat säänneltyjä, paitsi Juan on 

käytännössä meille helpompi. Me pystytään täällä Helsingissä avaamaan CNH tili, eli me 

voidaan sitä ostaa meidän pankiltamme ja lähettämään se Hong-Kongin kautta Kiinaan.  

Eli voidaan tehdä jo valuuttatransaktio täällä, Indonesian tapauksessa näin ei voinut 

menetellä. Siellä joudutaan tekemään se paikallisesti. Vaikka Kiinan juani on muuten hyvin 

säännelty valuutta, tämän CNH version kautta sen siirtely on aika helppoa.”  

 

”Itse asiassa sitä CNY:täkin pystyy tietyllä raameilla liikuttelemaan, me pystytään teoriassa 

avaamaan myös CNY tili, hallitsemaan maksuliikennettä, jos on bisnes transaktioita, mutta 

se on hyvin reguloitua, mitä sä voit maksaa ja millä ehdoilla. On tavallaan tietty lukumäärä 

syitä, miksi voi maksaa. Sitten taas Brasilian reaali tai Chilen peso, et voi avata tiliä 

Suomessa. Näissä maissa paikallinen keskuspankki käy melkein jokaisen maksun läpi, 

että mitä siinä on takana.”   

 

Mahdollinen toimintatapa Indonesiassa 

 

”Jos valuutat eivät ole vaihdettavia, silloin se vaihtaminen tapahtuu kohdemaassa.  Eli 

esimerkkinä vaikka meidän Indonesian yhtiö, heitä laskutetaan Saksan tehtaalta 

Indonesian rupiassa. Käytännössä se valuuttakauppa menee niin, että meidän Indonesian 

yhtiö menee paikalliseen pankkiin, näyttää laskun ja toimittaa vielä muita dokumentteja, 

vahvistaa siten, että kyseessä on oikea liiketoimi, eikä kukaan spelukoi heidän 

valuutallaan. Kun se on ok, indonesian yhtiö myy paikalliselle pankille laskun verran rupiaa 

ja saa vastikkeeksi euroja. Todellisuudessa Indonesian yhtiö ei koskaan saa niitä euroja, 

vaan ne siirtyy suoraan pankista konsernin Saksan yhtiön eurotilille. Eli koska Indonesian 

rupiaa ei voida siirtää sinne Saksaan, vaan valuutta vaihdetaan siellä paikallisesti johonkin 

vaihdettavaan valuuttaan. Tällaisessa tapauksessa se valuutanvaihto tapahtuu siellä 

lokaalisti. Oikeastaan aika pitkälti Aasia ja Etelä-Amerikka on näitä ei-vaihdettavia 

valuuttoja.”  

 

Tässä vaiheessa kysyttiin haastateltavalta, että miten voi olla mahdollista, että saksalainen 

tehdas laskuttaa asiakastaan Indonesian rupioissa.  
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”Meidän myyntiyhtiömme on käytännössä aika pieniä, eli siellä voi olla vain muutama 

tyyppi, jotka hoitaa sitä. Näin pienellä organisaatiolla ei ole resursseja irrotettavaksi 

valuuttariskin suojaukseen, jonka takia ollaan siis keskitetty valuuttariski meidän isolle 

tehtaalle, joka yksistään pyörittää satojen miljoonien liikevaihtoa. Kun valuuttariski on 

keskistetty yhteen paikkaan, sitä on myös helpompi johtaa.”  

 

Mahdollinen toimintatapa Intiassa 

 

”Yksi sellainen konkreettinen asia missä pankki on meitä auttanut, on esimerkiksi sellainen 

järjestely, jossa meidän on pitänyt avata Intian rupia tili. Se on juuri säännelty valuutta, eli 

ei voi perustaa tiliä tai liikuttaa valuuttaa Intian ulkopuolelle. Tehtiin niin, että meidän 

suomalainen pankki kuitenkin avasi Intian pankissa itselleen tyhjän tilin, johon meidän 

Intian yhtiö maksaa rupia määräistä laskua. Eikä raha siirry siis milloinkaan Intian 

ulkopuolelle. Me päästään kuitenkin katsomaan, että tilille on tullut rahaa Intian rupioissa.  

Sen jälkeen me soitetaan pankkiin, me halutaan nuo teidän tilillä olevat, mutta meille 

kuuluvat rupiat meille euroina meidän eurotilille. Intian rupian tapauksessa menee niin, että 

pankki pitää ne Intian rupiat, mutta maksaa meille eurot. Intian rupiat ei siis siirtynyt 

maasta, mutta me saatiin tavallaan Intian rupian tili meille käyttöön. Tämä on aika luova 

idea pankilta. ” 

 

 

 

 

Asiantuntija 5 

 

”Meillä on liiketoimintaa kaikkialla maailmassa, eli olemme tekemisissä esimerkiksi 

Kaakkois-Aasian maiden valuuttojen kanssa. Esimerkiksi Malesian ringgit, Indonesian 

rupia; Thaimaan baht, ne ovat aika eksoottisia. Voit käydä niillä kauppaa vain onshore, eli 

kohdemaan sisällä. Eli teemme valuutanvaihdon paikallisen pankin kanssa yhteistyössä. 

Euroopassa meillä on samanlaisia tapauksia, Balkanin alue, Kroatia, Serbia. Tai Afrikassa, 

Kenia, Uganda nämät ovat kaikki hyvin eksoottisia. Mutta pitää sanoa, että volyymi 

yhteensäkin on meille verrattain pieni.” 

 

”Kiinan juan on hyvin säännelty valuutta, sitä ei voi siirrellä helposti maasta sisälle ja 

maasta ulos. Kiinan CNY valuutta on käytettävissä ainoastaan maan sisällä, kun valuutta 

siirtyy rajojen ulkopuolelle, siitä tulee automaattisesti CNH. Kaikki rahaliikenne miten me 

konsernissa toimimme Kiinan kanssa liikkuu CNH:ssa.  Käytännössä se on sama valuutta, 
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niiden on-shore ja off-shore kauppaa käydään vaan eri markkinoilla. Me toimimme täältä 

Helsingistä käsin CNH:ssa. Kun me lähetämme rahan CNH tililtä, ja kun he Kiinassa 

vastaanottavat rahan, siitä tulee CNY, eli silloin raha saapuu Manner-Kiinaan.  Se on 

hieman erikoinen konsepti, mutta voit ajatella sen olevan yksi valuutta, mutta sitä 

kutsutaan eri nimellä eri markkinapaikalla. ” 

 

” Jos siirrät rahaa Manner-Kiinasta maan ulkopuolelle, käyttäen CNH -offshore valuuttaa, 

silloinkin ’supporting documents’ pitää olla mukana, mutta jos siirrät CNH:tä vaikka 

Lontoon ja Suomen välillä, tällöin kyseisille dokumenteille ei ole tarvetta. Eli dokumentit 

pitää olla mukana vain silloin kun valuutta ylittää Manner-Kiinan rajan.” 

 

”Vaikka säännellyssä valuutassa toimiva asiakkaamme tekisi valuutanvaihdon paikallisesti, 

niin dollari tilisiirto lähtee Aasiasta kohti Eurooppaa. Tässäkin tapauksessa paikallinen 

valuuttaviranomainen tutkii valuuttakaupan ja sen takana olevan liiketoimen. 

Viranomaiselle pitää toimittaa liiketapahtumaan liittyvä lasku sekä rahtikirja, jolla 

varmistutaan, että valuuttakauppa liittyy todelliseen liiketapahtumaan, eikä kukaan ole 

muuten vain siirtämässä valuuttaa maan ulkopuolelle, esimerkiksi spekulointimielessä. 

Sama kaava toistuu konsernin sisäisten lainojen takaisinmaksussa tai osingoissa. ”  

 

Pankkiasiantuntija 

 

”Esimerkki on vaikka Brasilian reaali, me ei pystytä fyysisesti siinä valuutassa toimimaan, 

me ei pystytä vaihtamaan sitä. Mutta miten siinä tilanteessa toimitaan, niin se varsinainen 

maksu tapahtuu vaikka euroissa tai dollareissa. Voidaan kuitenkin sopia, että se 

kauppahinta perustuu brasilian reaaliin.” 

 

3.6.2 Vapaasti vaihdettavien valuuttojen valuutanvaihtoprosessi 

 

Haastatteluaineiston perusteella kelluvien eli vapaasti vaihdettavien valuuttojen 

vaihtaminen on hyvin suoraviivaista, helppoa, nopeaa ja kustannustehokasta. 

Seuraavassa teemme yksityiskohtaisemman katsauksen hyödyntäen haastatteluaineistoa.  
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Asiantuntija 1 

 

”Se on aika elektroniseksi mennyt, aika vähän tulee tarvittua henkilökohtaista palvelua. 

Käytämme Bloombergin ohjelmaa. Voin käyttää chattia ja soitella pankkeihin, mutta 

oikeastaan ollaan yhteydessä pankkiin vain ongelmatilanteissa. Meillä on siis portaali, 

josta saadaan valuuttakauppatarjouksia 15 pankista. sitten valitsen niistä edullisimman 

hinnan. Algoritmi laskee ja tarjoaa nuo hinnat. Mutta jos käydään eksoottisimmissa 

valuutoissa kauppaa, niin se ei mene ihan noin suoraviivasesti välttämättä. ” 

 

”Tämä normikauppa on kuitenkin aika jouhevaa, elektroninen kauppa syntyy klikkaamalla. 

Se siirtyy suoraan meidän rahoitusjärjestelmäämme. Meillä on vielä kaupanvahvistus, 

jossa varmistetaan että pankin eli vastapuolen ymmärtämä kauppa vastaa meidän 

ymmärrystä. Sitten meidän back office suorittaa vastaavat maksut sovittuna settling 

päivänä. Näin se tapahtuu. ” 

 

Asiantuntija 2 

 

”Joo, me käytetään digitaalisia alustoja, käytännössä 365T nimistä ja sitten FXall. Siellä 

siis määritellään myytävä tai ostettava määrä ja period, milloin raha halutaan tilille. Sitten 

valitaan palvelusta edullisimman tarjouksen tehnyt pankki ja oikeastaan vasta siinä 

vaiheessa indikoidaan että, ostetaanko vai myydäänkö. Se on ihan puhtaasti klikkauksia 

sen jälkeen, se on niin nopeata, siellä on toki kone siellä vastapuolellakin.” 

 

”Meillä on standardiohjeet maksamiselle, jos olen myynyt sinne miljoona dollaria, niin me 

maksetaan täältä se summa, ja pankki maksaa meille eurot sille tilille, minne me halutaan 

ne. Tämä on hyvin sovittu, säännönmukainen toiminta. Kun me tehdään valuuttakauppoja 

meidän rahoittajapankkien kanssa, meillä on jo maksuehdot sovittu, ne maksetaan ihan 

verkkopankista. ” 

 

”Valuuttakauppaan liittyvät maksunsiirrot saapuvat juuri silloin kuin on sovittu. Jos tehdään 

spot kauppaa, niin me maksamme kahden päivän päästä, saadaan kahden päivän päästä. 

Jos tehdään ns tämän päivän kauppaa, niin silloin me maksetaan pikamääräyksellä ja ne 

myös maksaa meidän tilille. On tärkeää, että rahat on meidän tilillä juuri silloin oikeana 

päivänä. ” 
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Asiantuntija 3 

 

”Ajatellaan, että me tarvitaan ensi viikon keskiviikkona miljoona dollaria. Silloin 

käytännössä meidän operationaalinen liiketoiminta toimittaa meidän rahoitusosastolle 

tällaisen tarpeen. Näinä päivinä se tapahtuu aika automaattisesti. Meidän 

rahoitusosastolla syttyy lamppu, miljoona dollaria, sen jälkeen meidän tiimi käynnistää 

360T ohjelman, joka on sähköinen valuuttakaupankäynnin järjestelmä. Sinne syötetään 

valuuttakauppaan liittyvät perustiedot, mitä valuuttaa halutaan ostaa ja millä valuutalla 

kyseinen valuutta ostetaan. Sen jälkeen alkaa järjestelmässä algoritmien suorittama 

huutokauppa, niistä me valitaan edullisin hinta. Käytännössä ne, jotka hintojaan palvelussa 

meille tarjoavat ovat myös meidän rahoittajapankkeja.”  

 

 

Kuva 2. Haastattelun aikana haastateltava näytti koneeltaan hänen valuuttakaupankäynti -

ohjelmaansa. Kuvassa näkyy erilaisia myytävänä olevia valuuttapareja, joiden sisällä voi 

tehdä myynti ja ostopäätöksiä.  
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Asiantuntija 4 

 

”Me avataan meidän sähköinen kaupankäyntijärjestelmämme, klikataan sinne speksit, 

kymmenen pankin algoritmit tekee sinne tarjouksen, ja me valitaan niistä edullisin. Sitten 

kun transaktio on tehty, se ui meidän Treasury järjestelmään, jonka jälkeen se siirtyy 

kolmanteen järjestelmään, jossa se kauppa vahvistetaan. Kun se on vahvistettu, rahavirrat 

settlataan, sitten ne realisoituneena tapahtumana siirtyy kirjanpitoon. Tämä on käytännössä 

se koko prosessi.  

 

Asiantuntija 5 

 

”Jos me emme suojaa tulevaa valuuttavirtaa, vaan teemme ns. spot kaupan, teemme 

kaupan emoyhtiönä suoraan rajapinnassa pankin kanssa. Se sopii meille hyvin, koska 

käytämme digitaalista valuuttakauppa-alustaa, jossa noin 10 partneripankkia ovat 

tarjoamassa meille valuuttakursseja. Kun me haluamme tehdä valuuttakaupan, me 

syötämme haluamamme tiedot, mitä valuuttaa haluamme ostaa ja kuinka paljon. Millä 

valuutalla maksamme ostettavan valuutan. Asetamme haluamamme valuuttakaupan 

aikataulun. Tämän jälkeen digitaalinen automaattijärjestelmä suorittaa pankkien välisen 

huutokaupan, ja tarjoaa meille erilaisia valuuttakursseja, josta me valitsemme edullisimman. 

Eli meidän yhtiöllä ei ole erityistä kolmatta osapuolta, vaan toimimme suoraan pankkeihin 

päin. ” 

 

”Vaikka järjestelmä laskee tarjoukset sekunnissa, se ei tarkoita, että saisimme haluamamme 

ostettavan valuutan välittömästi käyttöömme, vaan se on asia erikseen. Rahojen haluttu 

saapumispäivä määritellään valuuttakauppa-alustassa. Spot kaupassa rahat perinteisesti 

liikkuvat kahden päivän päästä kaupantekohetkestä. Mutta sinä voit käytännössä itse valita, 

milloin haluat vastaanottaa valuutan. ” 

 

”Niin kuin meilläkin, myös pankeilla on omat valuuttapositiot, eli on mahdollista, että he 

hylkäävät ehdottamamme valuuttakaupan, tällaisessa tapauksessa suoritamme transaktion 

jossain toisessa pankissa. Tässä digitaalisessa alustassa se on aika helppoa.” 

 

Jos teemme poikkeuksellisen suuri volyymisen valuuttakaupan, silloin ei ole järkevää 

käyttää automaattista huutokauppajärjestelmää, vaan meidän kannattaa neuvotella siitä 

suoraan pankin kanssa. Tämä on tyypillistä etenkin toimiessamme pienempien valuuttojen 

kanssa, koska meidän valuuttakauppa voi heilauttaa kyseisen valuutan markkinaa. ” 
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Pankkiasiantuntija  

 

”Eurotililtä voi lähettää maksuja muissa valuutoissa ja sinne pystyy vastaanottamaan 

maksuja muissa valuutoissa, mutta silloin valuutanvaihto toteutuu automaattisesti. Eli 

liikkeelle lähdettäessä ei tarvita mitään erikoisia ratkaisuja ja asiantuntemusta, mutta tottakai 

jos ulkomaankauppa näyttää hyvin selvää osaa, silloin katsotaan yrityksen kanssa 

uudestaan, mika valuuttojen käsittely olisi heille paras vaihtoehto. Eli jossain vaiheessa, 

pelkästään euro tilin kanssa operoiminen, ei ole enää järkevintä. Sinulla on vaikka 

dollareissa myynti ja lähteviä maksuja. Tällaisessa tilanteessa avataan tietysti valuuttatili, eli 

saat silloin netotettua meno ja tulovirtaa keskenään. ” 

 

3.7 Yrityksen suhde valuutanvaihto -palveluntarjoajaan 

 

Haastatteluaineistosta kävi ilmi, että haastatteluotokseen sisältyneet yritykset käyttivät 

valuutanvaihtopalveluihin käytännössä vain heidän omia rahoittajapankkejansa. 

Haastatteluissa ei tullut esille tilanteita, jossa valuutanvaihtoa tarjoaisi jokin muu taho. Pitää 

kuitenkin todeta, että asiantuntija 4 ja pankkiasiantuntija otaksuivat uusien toimijoiden 

tulevan valuuttamarkkinoille. Uusilla toimijoilla tarkoitetaan fintech (Financial Technology) 

yrityksiä, jotka pystyvät palveluissaan hyödyntämään esimerkiksi pankkien pankkitilejä, ja 

samalla tarjoten jotain heidän omaa palveluaan. Pähkinänkuoressa siis esimerkiksi 

valuuttakauppaan liittyviä palveluita voisi tehdä fintech -yritys, ilman että  fintech -yritys on 

pankki. Tällaiset järjestelyt ovat mahdollisia pankkien käyttöliittymiin koodatuilla  API – 

(application programming interface)  moduuleilla. Mutta seuraavassa tarkemmin 

haastateltavien näkemyksiä heidän suhteesta valuutanvaihtopalvelun tarjoajaan.  

 

Asiantuntija 1 

 

 

”Valuuttakauppaa ei voida tehdä kuitenkaan ihan kenen tahansa pankin kanssa, koska 

maksuehdot pitää olla aina sovittu etukäteen. ” 
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Asiantuntija 2 

 

”Me tehdään valuuttakauppaa niiden pankkien kanssa, jotka meidän yhtiötä rahoittaa. Meillä 

on myös varsinainen pääpankki, jossa meidän kaikki tilit on, mutta meillä esimerkiksi 

toimintaa Itä-Euroopassa, jossa meidän pääpankki ei ole läsnä. Joudutaan siis siltä osin 

täydentämään toisen pankkiryhmän tileillä.  Yksi pankki ei pysty tarjoamaan meille sitä koko 

peittoa.”  

 

”Isojen yritysten kanssa pankki saa palkkansa isoista rahoitusjärjestelyistä, esimerkiksi tämä 

valuutanvaihto on niille ihan vaan palvelua. Eli esimerkiksi monet pankit eivät edes halua 

tehdä valuuttakauppaa meidän kanssa, koska ne ei oikein saa siitä mitään hyötyä. ” 

 

Asiantuntija 3 

 

”Kyllä me tiedetään, ettei tämä ole hyvää bisnestä heille, mutta tarjotkoon he meille tämän 

palvelun. Sitten jos tehdään jokin valuuttaoptio järjestely, se alkaa olemaan pankille hyvää 

liiketoimintaa.” 

 

”Ajattelen niin, että minun pitää palkata niin hyviä ihmisiä, että he eivät tarvitse pankin 

puolelta minkäänlaista palvelua. Tämä on siinä mielessä aika erilaista kuin vaikka 

kuluttajakauppa. ” 

 

”Enemmän se palvelu, mitä me saadaan, kaivataan ja pyydetään pankilta apua, se liittyy 

siihen, että mennään uudelle markkinalle, vaikka Intia on hyvä esimerkki. Meillä ei ole siitä 

markkinasta hirveästi käsitystä. Esimerkiksi millaisia valuuttatuotteita on saatavilla ja 

millaisia tiliratkaisuja sen ympärille on rakennettavissa. ” 

 

 

Asiantuntija 4  

 

”Luonnollisesti hinta on meille tärkeä, siitä se kaikki lähtee, sitten näiden eksoottisten 

valuuttojen osalta pankki pystyy tarjoamaan aika paljonkin tuotteita meille. Me tottakai 
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toivomme, että he tuntisivat meidän liiketoiminnan. Heidän pitäisi ymmärtää missä me ollaan, 

mitä me tehdään, millaisia riskejä meihin kohdistuu, mitä tarpeita meillä on, millainen on 

meidän Treasury politiikka. ” 

 

”Se on välillä aika turhauttavaa, kun joku pankki tulee meille ilmoittamaan, että heillä on 

kuningasidea, miten me voitaisi tehdä fyrkkaa heidän keksimällä eksoottisella swap 

valuuttajärjestelyllä. Mutta meillä ei ole mitään siihen liittyvää bisnestransaktiota, emme voi 

lähteä vaan spekuloimaan tällaista valuuttakauppaa. Meidän Treasury politiikkakin kieltää 

sen. Eli he ei siis tunne meitä tai ymmärrä meidän tarpeita. Tällaisten kanssa ei päästä niihin 

hedelmällisempiinkään keskusteluihin. Jos pankit ymmärtää meidän tarpeet, he pystyy 

silloin auttamaan meitä, ja silloin me mielellämme myös heidän kanssa asioidaan.” 

 

 

Asiantuntija 5 

 

”Odotamme pankkien tarjoavan meille parhaan markkinahinnan, emme halua maksaa 

yhtään ylimääräistä. Jos otamme yhteyttää pankkiin chatilla tai soittamalla, haluamme 

saada heiltä tarjoukset nopeasti. Odotamme, että he maksavat rahat meidän tileille tarkasti 

ja oikea-aikaisesti. He voivat kertoa meille heidän erityistietämystään valuuttamarkkinasta, 

esimerkiksi miksi tämä valuutta juuri nyt sukeltaa. Yleensä yhteistyö toimii aika hyvin. ” 

”90 % kaupoista me teemme tietokoneohjelmassa, koska hinta-erot pankkien välillä on niin 

pieniä. Otamme yhteyttä pankkiin yleensä vain jos kyseessä on hyvin eksoottinen valuutta 

tai puhutaan poikkeuksellisen suurivolyymisestä valuuttakaupasta. ” 

 

Pankkiasiantuntija  

 

”Nykypäivänä jos puhutaan siitä prosessista, miten vaihdetaan valuuttaa, kyllä se on 

yksinkertaisesti tehty. Todella suuri osa meidän palveluista on automatisoinnin piirissä. 

Varsinkin isot yritykset, heille nämä perusvaluuttakaupat ja termiinisuojaukset on aika 

vakiintuneita. He tietysti toivovat meiltä sitten edullista valuutanvaihto hintaa ja 

helppokäyttöiset toimintavarmat alustat. ” 

 

”Me ollaan esimerkiksi luotu meidän asiakkaille selainpohjainen alusta, joka voidaan 

yritykselle avata, sinne yhdistetään yrityksen valuuttatilit, ja pystyy esimerkiksi niiden tilien 

välillä vaihtamaan valuuttaa aika helposti reaaliaikaisilla kursseilla, ja tekemään jopa 

yksinkertaisia suojauksia täysin itse. Tätä alustaa voi käyttää niin pörssiyritys kuin 

pienyrityskin. ” 
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”Yhtenä esimerkkinä voisin nostaa, että sellainen instituutio sijoittaja, joka ei varsinaisesti 

itse tee reaalitaloudessa kauppaa, vaan eläkeyhtiö, joka tekee sijoituksia. He haluavat 

meidän kanssa tarkemmin suunnitella optiojärjestelyjä, eli toisin sanoen keskustellaan 

vähän monimutkaisemmista asioista.” 

 

 

3.8 Yleinen kokemus valuuttakaupassa toimimisessa 

 

Saadaksemme lisää ymmärrystä yritysten valuutanvaihto toimintamallista, kysyimme 

haastattelun päätteeksi haastateltavilta, millainen heidän yleinen kokemus alalla toimisesta 

on. Seuraavaksi esitetään haastateltavien näkemyksiä aiheesta. 

 

Asiantuntija 1  

 

”Meillä on päivän aikana jonkun verran rutiinityötä, mutta sitten on sellaisia 

monimutkaisempia juttuja, mitä pitää pohtia ja laskea. Ei ole päivät koskaan samanlaisia. 

Valuuttamarkkinoillakin voi olla jännittäviä päiviä, esimerkiksi koronakriisi heilauttelee 

valuuttakursseja. ” 

 

Asiantuntija 2 

 

”Tässä perusvaluuttakaupassa ja kassanhallinnassa ne on kyllä niin vakiintuneita ne 

käytännöt.”  

 

Asiantuntija 3 

 

”Työ valuuttamarkkinoilla on aika sekamelskaa, eikä niin suoraviivaista kuin saan sen ehkä 

kuulostamaan. On ehkä hyvä pitää mielessä, että me valuuttakauppa-ammattilaiset ei olla 

opportunisia, vaan kiltisti seurataan meidän omistajien eli käytännössä hallituksen 

asettamaa valuuttariskipolitiikkaa, minkä puitteissa meidän tulee toimia. Eli me emme pyri 

aavistamaan tai hyväksikäyttämään nopeita markkinaliikkeitä. Olemme siis vain 

hallitsemassa riskejä. Asetettu valuuttakurssipolitiikka antaa meille kuitenkin aika paljon 

liikkumavaraa. Ja se tekeekin tästä työstä mielenkiintoisen. ” 
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Asiantuntija 4 

 

”Valuuttakaupan suhteen, se on spesifi rajattu määrä ammattilaisia, jotka sen tekee. Siellä 

on hyvin selvät säännöt, markkinat ja vakiintuneet käytännöt. Automatisaatio on pitkälle 

vietyä. Kaupat vahvistuu, rahat ui suoraan järjestelmiin, se on aika aukotonta. Jos jonkun 

pankin kanssa alkaa olemaan ongelmia, rahoja ei näy, sellaisen vastapuolen kanssa 

toimiminen aika nopeasti loppuu.  Varsinainen bisnes valuuttakaupan takana toki elää koko 

ajan, että sitä kautta päivät ei ole koskaan samanlaisia.”  

 

 Asiantuntija 5 

 

”Suurin osa päivistä ovat ikään kuin ’auto-pilot’. Sinulla on valuuttapositio ja yrität parhaasi 

mukaan suojata sen valuuttakurssin heilahtelulta. Se on aika rutiinimaista, mutta joskus 

sinulla on iso valuuttapositio eksoottisessa valuutassa, jolloin valuuttakauppa ja 

suojausmenetelmä tulee suunnitella huolellisesti. Joskus iso valuuttakauppa voidaan 

splitata useampaan osaan, se on meille välillä edullisempaa. Valuuttakaupan viimeistely, 

settlaus on myös yksi osa työtä, varmistua kaikista tarvittavista liitettävistä dokumenteista. 

Eli yksinkertaisesti sanoen, me ostamme ulkomaista valuuttaa johonkin perusteltuun 

tarpeeseen. Eksoottisten valuuttojen kanssa työskentely on aina työläämpää, asiat eivät ole 

niin läpinäkyviä ja hinnoittelu on mitä on, kun on vähemmän kilpailua. Voimme yrittää 

neuvotella, mutta se ei ole helppoa, koska emme voi kilpailuttaa valuuttakauppaa muiden 

toimijoiden kanssa. ” 

 

 

 

Pankkiasiantuntija  

 

 

”Työssäni näen erilaisia yrityksiä ja erilaisia caseja, se tuo mielenkiintoa työhön. Välillä on 

jaksoja, jonka aikana työ on aika samanlaista. Välillä tuntuu, että meidän asiakkaat ei pysty 

tunnistamaan niitä tarpeita, joita heillä kuitenkin olisi. Tässä tapauksessa on mietittävä miten 

asian esittää, ja eritoten niin, että puhumme sellaista kieltä, jota meidän asiakaskin 

ymmärtää.” 
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”Yksi sellainen asia, jonka haluan sanoa että tämä API (application programming interface) 

teknologia yleistyy. Eli pankki joutuu antamaan kolmannelle osapuolelle oikeudet 

pankkitileihin ja meidän tietoihin, jos me siis annetaan niille lupa. Se on sellainen puoli, 

missä tullaan näkemään paljon kehitystä. Ja sitten valuuttatransaktio puolella, esimerkiksi 

pienillä yhtiöillä, niillä on vaikka yksi eurotili, mutta niillä on paljon transaktioita muissa 

valuutoissa. Perinteisesti pankki kääntää vaikka dollarimääräisen saapuvan maksun ihan 

kamalaan kurssiin sinne eurotilille. Nämä uudet kolmannen osapuolen toimijat pystyy 

sopimaan pankin asiakkaan kanssa valmiiksi spreadin, jolloin se on etukäteen neuvoteltu ja 

sovittu. Tällaiset teknologiset ratkaisut yleistyy koko ajan, näitä palveluja on enemmän ja 

enemmän. ” 

 

Haastatteluaineisto tämän Pro Gradu työn osalta on käsitelty, ja seuraavaksi siirrymme 

johtopäätökset - kappaleeseen, jossa esitetään pohdintaa ja tutkimuksen johtopäätökset 

johdannossa esittämäämme tutkimusongelmaan. Johtopäätösten pohjana on 

tutkimuksessa esitetty kirjallisuuskatsaus ja haastatteluosuus.  

 

 4. JOHTOPÄÄTÖKSET  

 

Tehtäessä kirjallisuuskatsausta ja haastattelututkimusta vaikutti siltä, että 

olisimme helposti vastaanottaneet vain valuuttariskiin ja sen suojausmenetelmiin 

liittyvää tietoa. Johdonmukainen tutkimusote ja sinnikkyys tuottivat kuitenkin 

tulosta, eli onnistuttiin löytämän sellaista tietoa, jota ei muuten ollut helposti 

saatavilla. Tähän tavoitteeseen pääsyä edesauttoi vahva kiinnostus 

valitsemaani aiheeseen.  

 

4.1 Yritysten valuuttakaupan luonne 

  

Tutkimuksessa tuli selkeästi esille se asetelma, että suomalaisissa isoissa 

yrityksissä vapaasti vaihdettavien valuuttojen kuten euron ja dollarin volyymi on 

dominoivaa. Muiden enemmän eksoottisten valuuttojen volyymi on euroon ja 

dollariin nähden huomattavasti marginaalisempaa.  Voidaan samalla todeta, että 
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yritysten tilanteet käytössä olevien valuuttalajien suhteen vaihtelevat paljon 

toisiinsa. Erään haastateltavan yrityksellä oli valtaosa tuotannosta ja myynnistä 

Kiinassa. Tällaisessa tapauksessa eksoottisen valuutan osuus valuuttakorissa 

nouseekin merkittäväksi. On myös selvää, että tutkimuksen kannalta oli erityisen 

mielenkiintoista löytää lisää tietoa eksoottisten valuuttojen valuutanvaihto 

toimintamalleista. Kokemuksen mukaan vastaavanlaista tietoa on vaikea löytää 

muulla tavalla kuin toteuttamalla asiantuntijoista kerätty haastattelututkimus. 

Sen lisäksi vapaasti vaihdettavien valuuttojen valuutanvaihdon prosessista 

saatiin tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa tietoa. Näistä molemmista 

valuuttatyypeistä esitetään tarkempia johtopäätöksiä kappaleessa 4.3.  

 

4.2 Valuuttariskin käsittely  

 

Koska vapaasti vaihdettavien valuuttojen vaihtaminen sujuu nykyään aika 

kivuttomasti, valuuttakaupan ammattilaiset käyttävät merkittävän osan 

työajastaan valuuttakurssin heilahtelusta aiheutuvan riskin hallintaan. Vaikka 

valuuttakurssin suojaus rajattiin ulos tutkimuksesta, kerrotaan kuitenkin lyhyesti 

valuuttariskin käsittelystä. Haastatteluaineiston perusteella voidaan sanoa, että 

kaikkien haastateltavien edustamissa yrityksissä oli konsernille asetettu 

yhteinen valuuttariskipolitiikka. Haastateltavien kenties keskeisin työtehtävä oli 

huolehtia, että yhtiön ennustetut tulovirrat ja menovirrat saadaan vaihdettua 

etukäteen tiedossa olevalla valuuttakurssilla. Valuuttakurssin suojaamiseen he 

käyttivät vapaasti vaihdettavien valuuttojen osalta useimmiten valuuttatermiiniä, 

mutta eksoottisempien valuuttojen suhteen perinteisten termiinien saatavuus 

vaihteli. Eksoottisten valuuttojen ympäristössä käytössä olivat useimmiten NDF 

-johdannaiset (Non-Deliverable Forward). Valuuttakauppaan liittyvässä 

kirjallisuudessa valuuttariskiä on käsitelty runsaasti. Valuuttariskin osalta 

kirjallisuuskatsauksen havainnot olivat jokseenkin yhdenmukaisia 

haastatteluaineiston kanssa.  
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4.3 Päätutkimuskysymykseen vastaaminen  

 

Johdannossa esittämämme kaksiosainen päätutkimuskysymys kuului:  

 

Mitkä tekijät selittävät yrityksen valintaa valuutanvaihtotoimintamallien välillä ja 

millainen suhde yrityksen ja valuutanvaihto -palveluntarjoajan välillä vallitsee? 

 

 

4.3.1 Johdatus pääkysymykseen vastaamiseen toimintamallin osalta 
 

 

Jos tarkastellaan ensimmäisenä vain toimintamallia, niin yhteenvetona voi 

todeta, että suurin osa yritysten käymästä valuuttakaupasta toimii hyvin sujuvasti, 

automaattisesti, melkein jopa huomaamatta. Ennen moderneja digitaalisia 

kaupankäyntialustoja valuuttakauppa oli kuitenkin vielä hyvin hidasta, kallista ja 

byrokraattista. Haastatteluaineiston perusteella nämä ajat ovat ohi, ja 

valuuttakaupan teko puhtaasti transaktion toteutumisen näkökulmasta on 

käytännössä vastakohta kaikelle sille, mitä se oli vuosikymmeniä sitten. 

Toisaalta monimutkaisemmat valuuttakauppajärjestelyt kuten vaikka 

valuuttaoptiosopimusten laatiminen pankin kanssa voivat olla enemmän aikaa 

vievää työtä. Pysytään tarkastelussa kuitenkin perinteisen valuuttakaupan 

sisällä. Seuraavaksi esitetään analyysia valuutanvaihdon toteuttamisen 

menetelmistä joko pankin kanssa tai valuuttajärjestelyllä konsernin sisällä.  
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4.3.1.1 Valuutanvaihto pankin kanssa vai konsernin sisäisellä järjestelyllä.  

 

Tutkimuksessa haluttiin saada selvyyttä kysymykseen, millä tavalla 

yrityskonsernissa valuutanvaihto järjestetään. Eli esimerkiksi millaisessa 

kontaktissa konserni on pankkiin yhteydessä valuuttakauppaan liittyen, tai 

pystytäänkö konsernin sisällä toteuttamaan valuuttakauppajärjestelyitä ilman 

pankkia. Kaikkien asiantuntijahaastatteluiden perusteella vahvistui näkemys, 

että konsernin emoyhtiö vastaa koko konsernin valuuttapositiosta. Eli konsernin 

tytäryhtiöistä saatujen tietojen mukaan emoyhtiö laskee paljonko heillä on tiettyä 

valuuttaa ikään kuin ylimääräistä, joka olisi syytä myydä. Ja toisaalta onko jotain 

valuuttaa, jota heillä ei ole, mutta jota he tarvitsivat. Näiden tietojen perusteella 

emolle syntyy netotettu kokonaiskäsitys siitä, mikä on konsernin 

kokonaisvaluuttapositio, jolloin he voivat tehdä tarkoituksen mukaisia 

valuuttamarkkinaoperaatioita pankin kanssa. Konsernin sisäisen netotuksen 

yhteydessä tytäryhtiön on siis mahdollista toteuttaa valuuttakauppa ilman 

pankkikontaktia. Tämä toimintamalli toistui kaikissa asiantuntijahaastatteluissa.  

 

Monissa yrityksissä on myös järjestely, jossa konsernin yksiköiden pankkitilit on 

koottu konsernin yhteiselle ns. cashpool tilille. Kun esimerkiksi tytäryritys käyttää 

cashpoolia liiketoimintaansa, rahaa liikkuu konsernin yhteiselle eurotilille tai 

rahaa poistuu eurotililtä. Konsernitilin käytöstä jää luonnollisesti jälki jokaisen 

konsernin yksikön osalta, jolloin tytäryhtiössä voidaan tehdä oikeat yksikön 

kirjanpitoon liittyvät kirjaukset. Tämän asian esittäminen menee jo hieman 

kassanhallinnan puolelle. Kuitenkin kun yrityksen valuuttakaupan 

kokonaisuudessa puhutaan heidän valuuttatileistään, on tärkeää ymmärtää 

cashpool tilien luonne osana valuuttatilijärjestelyä. Seuraavaksi käsitellään 

päätutkimuskysymyksen ydintä, eli mitkä tekijät kerätyn tutkimusaineiston 

perusteella vaikuttavat yritysten valuutanvaihdon toimintamallin valintaan.  
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4.3.1.2 Valuutanvaihdon toimintamallin valintaan vaikuttavat tekijät  

 

Valuuttakaupan toimintamallin valintaa selittää esimerkiksi yrityksen toimiala, 

yrityksen koko ja vaihdettavan valuutan luonne. Useissa tapauksissa 

teollisuuden toimialan keskeisen raaka-aineen hinta mitataan tietyssä 

vakiintuneessa valuutassa, useimmiten dollareina. Tästä hyvänä esimerkkinä 

toimii öljyn jalostusteollisuus ja sellun tuotanto.  

 

 Monessa tapauksessa tuli esille, että yritysten isot projektit, tarjoukset ja kaupat 

ulkomailla lopulta tehdään esimerkiksi Yhdysvaltojen dollareissa. Toisaalta 

esimerkiksi projektien palkat ja paikallisesti tilatut palvelut, kuten tehtaiden 

puhtaanapito voivat tulla maksettavaksi pienen maan paikallisessa säännellyssä 

valuutassa. Jos tarkastellaan kulujen lisäksi myös myyntitulojen virtaa, silloin toki 

myös saatetaan joutua muuttamaan ulkomaista valuuttaa suomalaisen yhtiön 

kotivaluutaksi. Haastatteluaineiston perusteella on kuitenkin harvinaisempaa, 

että esimerkiksi intialainen loppuasiakas tekisi kauppaa suoraan Suomeen, vaan 

useissa tapauksissa eri maissa on vähintään omat myyntiorganisaatiot, jotka 

tuntevat markkinoiden ominaispiirteet, heidän asiakkaansa ja paikallisen kielen. 

Valuuttakauppaa siis käytiin haastateltavien keskuudessa usein konsernin 

tuotannollisen yksikön ja konsernin myyntiin keskittyneiden yksiköiden välillä. 

Näin voidaan todeta erityisesti eksoottisten maiden ja valuuttojen osalta. Ei-

eksoottisten, vapaasti vaihdettavien valuuttojen suhteen valuuttajärjestelyt ovat 

huomattavasti kevyempiä.  Tällöin saattaa riittää, että vain avataan yritykselle 

valuuttatili ja hän voi omaan verkkopankkiin kytkeytyvässä alustavassa 

kustannustehokkaasti toteuttaa haluamansa valuutanvaihdokset.  

 

Voidaan myös todeta, että valuuttakaupan sujuvuus voi vaihdella yritysten koon 

mukaan. Suurilla yrityksillä on pieniin yrityksiin verrattuna yleensä enemmän 
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resursseja, ja he voivat palkata valuuttakauppaan erikoistuneita ammattilaisia. 

Isoille konserneille on myös taipumus syntyä enemmän valuuttapositioita kuin 

pienemmille yrityksille, jotka monesti pystyvät operoimaan eurokotivaluuttansa 

sisällä.  

 

 

4.3.2 Päätutkimuskysymykseen vastaaminen palveluntarjoajan suhteen osalta  

 

4.3.1.2 kappaleen pohjalta on perusteltua todeta, että yrityksen ja 

palveluntarjoajan välistä suhdetta on luontevaa katsoa siitä käytännön 

näkökulmasta, että mikä on konsernin emoyhtiön ja pankin suhde toisiinsa. 

Päätutkimuskysymyksen mukaisesti on tarkasteltava pankkisuhdetta 

valuutanvaihdon näkökulmasta.  

Haastatteluaineistosta nousi johdonmukaisesti esiin havainto, että pankki 

järjestää asiakkaalle valuutanvaihto palvelun, mutta pankki ei tee ainakaan 

isojen yritysten kanssa valuuttakaupasta hyviä katteita. Valuutanvaihto nähdään 

ikään kuin lisäpalveluna pankkisuhteen kokonaisuudessa, jossa yrityksen 

lainoittaminen on etusijalla. Haastatellut asiantuntijat pitivät suhdetta 

valuutanvaihdon tarjoajaan aavistuksen hankalasti lähestyttävänä aiheena, sillä 

päivittäinen työ valuutanvaihdossa on muuttunut niin digitaaliseksi ja 

automatisoiduksi, että pankkiin ollaan yhteydessä vain ongelmatilanteissa.  

Johdannossa ja kirjallisuuskatsauksessa esitetty kirjallisuus tukee tätä havaintoa 

siltä osin kuin kirjallisuus on tämän vuosituhannen puolella. Esimerkiksi 

kirjallisuuskatsauksessa Hoogester toteaa, että yritykset itse haluavat käyttää 

käytettävissä olevia digitaalisia valuutanvaihtoalustoja henkilökohtaisen 

asioinnin sijaan. Toisaalta Hoogester myös totesi, että henkilökohtainen palvelu 

ei ole kuitenkaan kokonaan katoamassa, vaan silläkin on paikkansa olla 

tarvittaessa tukena. Tämä sama havainto on nähtävissä yhteisenä tekijänä 6 

asiantuntijahaastattelun joukossa.  
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Kirjallisuuskatsauksen ja haastattelututkimuksen välillä havaitaan myös muita 

yhdistäviä tekijöitä. Esimerkiksi Bhosan ja Zhoysanin sekä Brianin toteamukset 

pankkisuhteen rakentumisesta luottamukseen saavat yhtymäkohtaa 

haastatteluaineistosta, jossa haastateltavien edustamilla yrityksillä oli heidän 

rahoittajapankkiensa joukossa niin sanottu pääpankki, johon heidän tiliratkaisut 

oli keskitetty. Myös Warsonin artikkelin toteama siitä, että yritykset toivovat 

saavansa kaikki pankkipalvelut yhdeltä luukulta – periaate on havaittavissa 

haastatteluaineistosta siten, että heidän omat rahoittajapankkinsa tarjoavat 

yrityksille myös palvelun valuutanvaihdosta. Samoin Griffithsin näkemys siitä, 

että pankkien laaja verkosto on kansainväliselle yritykselle hyödyllistä 

liiketoiminnan laajentuessa uudelle tuntemattomalle markkinalle, on jaettavissa 

haastatteluaineiston kanssa. Kun haastateltavilta kysyttiin millaisissa asioissa he 

kaipaavat pankilta apua, toistuivat juuri uudelle markkina-alueelle siirtymiseen 

liittyvät kysymykset. Aineistostoista on löydettävissä siis monia yhtymäkohtia 

toisiinsa. Samalla on todettava, että tutkimuksen empiirinen osa eli 

haastattelututkimukset antoivat odotetusti kirjallisuuskatsaukseen nähden paljon 

tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa tietoa. Täten voidaan todeta, että 

kirjallisuuskatsaus antoi perustan tutkimuskysymykseen vastaamiselle, mutta 

ilman haastattelututkimusta kirjalliskatsauksen antama tieto olisi yksinään jäänyt 

liian yleisluontoiseksi. Yhdessä ne tukivat sopivasti toisiaan.  

 

 Samalla havaitaan joitain eroja kahden aineiston välillä. Esimerkiksi 

kirjallisuuskatsauksessa esille nostettu valuutanvaihtoon liittyvä kankeus ja 

hitaus. Haastatteluaineiston tiedon pohjalta, voidaan kuitenkin todeta, ettei 

kankeus enää pidä paikkaansa. Ainakaan tilanne ei ole sellainen vapaasti 

vaihdettavien valuuttojen osalta. Tähän osasyynä on varmasti se, että 

kirjallisuuskatsaukseen sisältyy myös vanhempia artikkeleita ja 

haastatteluaineisto kuvaa valuuttakauppa -ammattilaisten näkemyksiä vuoden 

2020 kesällä.  
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Koko aineiston perusteella voidaan tehdä johtopäätös, että asiakas tarvitsee 

pankilta apua silloin, kun sen asiakas kohtaa jonkin uuden ongelman, 

esimerkiksi liiketransaktion maksun toteuttamisen uudella markkinalla. Kuitenkin 

vaiheessa, jossa yritys on jo sopeutunut uuteen tilanteeseen, pankin 

henkilökohtaista tukea tarvitaan vähemmän. Valuutanvaihtopalvelun käyttäjä 

arvostaa pankkisuhteessa enemmän toimintavarmoja digitaalisia järjestelmiä 

kuin päivittäistä henkilökohtaista tukea. Toinen odotettu havainto 

kirjallisuuskatsauksen ja empiirisen aineiston välillä oli siinä, että yritys toivoi 

pankin pystyvän tarjoamaan yritykselle sellaisia valuuttapalveluja, jotka istuvat 

yrityksen liiketoimintaan ja ovat sovitettavissa yrityksen valuuttariskipolitiikkaan. 

Kerätty tutkimusaineisto ei anna yksityiskohtaisempaa tietoa yrityksen ja pankin 

välisestä suhteesta, johon luonnollisesti vaikuttavat monet muutkin asiat kuin 

valuutanvaihto.  

 

Tässä työssä ei tullut vielä esille se, että palveluntarjoajina voisivat olla muutkin 

tahot kuin pankit. Joskin kirjallisuuskatsauksen ja osasta asiantuntijoiden 

näkemyksistä voidaan arvioida, että muutosliikettä uusien toimijoiden 

esiinmarssista on havaittavissa. Muutos tulee ainakin tämän hetken tiedolla 

olemaan todennäköisesti aika hidasta, koska pankit tarjoavat valuuttakursseja 

isoille yrityksille jo nyt lähes nollakatteella. Tämä voi siten olla uusille toimijoille 

haastava markkina olla kilpailukykyinen ja kannattava samanaikaisesti. 

Valuuttamarkkinoiden tulevaisuutta on kuitenkin haastavaa ennustaa. Kun 

yritykset arvioivat heidän valuutanvaihtonsa tarvetta, tulevat he samalla 

arvioimaan valuuttakurssin suojaamiseen liittyviä instrumentteja.  

Tutkimusaineiston perusteella on turvallista todeta, että pankin kannattava 

liiketoiminta rakentuu niin, että räätälöidään yritykselle hyvin kokonaisvaltainen 

palvelu. Valuutanvaihtoon ja valuuttakurssin suojaamiseen liittyvästä 

perustoiminnoista voi olla vaikeaa luoda korkeakatteisia tuotteita. Mahdollisesti 
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niillä markkinoilla, missä pankkien tarjontaa on vähemmän ja katteet sitä myöten 

korkeampia, voisi olla tilaa uusille toimijoille. Haastatteluaineistossa tuli esiin 

ajatuksia, jossa erityisesti eksoottisille valuutta-alueille toivottaisiin lisää 

kilpailijoita nykyisille toimijoille. Tämä lienee kuitenkin helpommin sanottu kuin 

tehty, sillä eksoottisilla valuutta-alueilla paikallisilla keskuspankeilla on 

huomattavasti sanottavaa, millaisia toimijoita he valuuttamarkkinoilleen sallivat. 

 

 

4.4 Jatkotutkimuksen aiheita 

 

Tutkimusta tehdessä ja asioihin syvemmin perehtyessä tulee aina uusia 

ajatuksia siitä, mitä voisi tutkia tarkemmin. Tutkimuksen aikana tuli vahvasti 

esille se, miten paljon vapaasti vaihdettavien ja säänneltyjen valuuttojen kanssa 

toimiminen eroavat toisistaan. Eksoottisten valuuttojen valuutanvaihtoa ja 

mahdollisesti niihin liittyvien valuuttakurssi suojausmekanismien käyttöä voisi 

tutkia enemmänkin. Haastatteluaineistossa esiin tullut ajatus siitä, että 

liiketoiminta on tulevaisuudessa pirstaloitumassa eri maihin, lisää kiinnostusta 

kerätä enemmän tietämystä eksoottisista valuutoista.  

 

Olisi myös mielenkiintoista tutustua kirjallisuuteen, jossa vertaillaan vapaasti 

vaihdettavia valuuttoja ja säänneltyjä valuuttoja toisiinsa. Haastateltavat 

kertoivat, että valuutan sääntely liittyy usein siihen, että paikallinen keskuspankki 

pelkää, että eksoottisen maan varakkaat henkilöt tai yritykset siirtäisivät suuria 

kohdemaasta hankittuja varallisuusarvoja maan ulkopuolelle. Pahimmassa 

tapauksessa kyseiset tahot ostaisivat esimerkiksi dollareilla paikallista valuuttaa 

takaisin silloin, kun sen arvo olisi laskenut. Tästä olisi kuitenkin mielenkiintoista 

löytää tarkempaa tutkimukseen perustuvaa tietoa.  
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Ei olisi myöskään huono ajatus tutkia sitä, mihin suuntaan valuuttamarkkinat 

ovat yleensä menossa. Onko valuuttojen vapaa vaihdettavuus leviämässä yhä 

laajemmalle vai ollaanko esimerkiksi valuuttojen pääomarajoituksista pitämässä 

kiinni tai jopa kiristämässä niitä. Valuuttojen vaihdettavuus tuntuu nykyaikaiselta 

ja helpottaa monin tavoin kaupankäyntiä. Toisaalta valuutan sääntelyllä halutaan 

vaikeuttaa valuutalla keinottelua ja rajuja valuuttakurssi heilahduksia. 

Haastattelujen aikana tuli myös esille mahdollinen tutkimusaihe siitä, mikä on 

sopivin valuuttakurssiriskin suojaamiseen käytetty instrumentti. Tästä aiheesta 

löytyisi varmasti myös aiheeseen liittyvää tutkimuskirjallisuutta. 

Valuuttakauppaan liittyy siis edelleen paljon aiheita, jossa löytyy mielenkiintoisia 

tutkimusaukkoja.  

 

4.5 Tutkielman loppusanat 
 

 

Tämä Pro Gradu -työ omalta osaltaan täydentää valuuttakauppaan liittyvää 

tutkimusta. Tämä työ toimii myös hyvänä aineistona henkilölle, joka haluaa 

nopeasti luoda itselleen peruskäsityksen valuutanvaihto käytänteistä 2020 

vuosikymmenen alusta. Tämä työ saattaa olla myös hyödyllinen, joka etsii 

ajankohtaista tietoa valuutanvaihtoon liittyvästä prosessista.  
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Haastattelulomake. Juho Heikosen Pro Gradu -työ ’Suomalaisten yritysten valuutanvaihto -toimintamallit ja yritysten suhde 

valuutanvaihto palveluntarjoajaan’ 

Haastattelija: Juho Heikonen     

 

  

 

Haastattelukysymykset 

 

1. Millaista liiketoimintaa yrityksenne harjoittaa ja millainen teidän roolinne on yrityksen työntekijänä? 

 

2. Mistä maista tärkeimmät asiakkaanne tulevat ja mitä valuuttaa käytätte useimmiten tehdessänne kauppaa tietystä 

maasta tulevan yhtiön kanssa? 

 

3. Millaisissa tilanteissa yrityksenne on vaihdettava tiettyä valuuttaa toiseksi valuutaksi? 

 

4. Kun yrityksenne päättää toteuttaa valuuttakaupan, mikä teillä on se vakiintunut tapa, jolla kauppatapahtuma 

toteutuu? (Käytättekö esimerkiksi pankkia tai hyödynnättekö mahdollista yrityskonsernianne jollain tavalla?) 4.5 Entä 

miksi olette päätyneet toimimaan juuri tällä tavalla?   

 

5. Omin sanoin, miten kuvailisitte valuuttakauppa tapahtumanne prosessia? (Esimerkiksi kaupan suunnittelu, kaupan 

teko, kaupan päättämien) 

 

6. Millaista palvelua toivoisitte/haluaisitte käyttämältänne valuutanvaihto -palveluntarjoajalta? 

 

7. Käytättekö valuutanvaihto palveluntarjoajan tarjoamaa digitaalista kaupankäyntialustaa tai koetteko 

henkilökohtaisen palvelun merkittäväksi asiakaskokemuksessa? 

 

8. Miten tärkeäksi koette hinnan merkityksen (palvelumaksut ja valuuttakursseihin piilotetut kulut) 

valuutanvaihtopalvelussa?  

 

9. Mikä on yleinen kokemuksesi valuutanvaihto kokemuksesta, onko se yleensä mutkatonta tai onko tullut eteen 

erikoisia ja monimutkaisia tilanteita?  

Kiitos haastattelusta! 
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Interview form. Juho Heikosen’s Master Thesis ’1. Finnish corporations foreign exchange ‘operation model’ to conduct FX 

transactions and 2. their relationship to FX service provider.  

Interviewer: Juho Heikonen     

 

Interview questions 

 

1. What kind of business your company is doing and what’s your role in the organization?  

 

2. Which countries your most important customers come from, and which currency you usually use with each 

country’s business partner? 

 

3. In what kind of situations you notice the need to convert currency in your business? 

 

4. When you decide to make FX transaction, what’s usually the established service provider you work with? Do you 

make co-operation with your bank or corporation group for example, something else? 4.5 What’s reason this partner 

has been proven to be convenient for you? Or is it convenient? 

 

5. When your company decides to execute FX transaction, what is the established procedure you follow? (For example 

planning, execution and finalizing the transaction)?  

 

6. What kind of service you expect or desire from FX service provider? 

 

7. Do you use digital platform in FX trading or do you value personal service in FX purchase?  

 

8. How significant emphasize you put to the fees and spreads in executing FX transaction?  

 

9. What’s your general experience in making FX transactions last years, is it straightforward or sometimes 

complicated?  

Thank you for interview! 

 

 


