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RAHOITUSYHTIÖIDEN KANNATTAVUUS JA RAHOITUS 
Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksessa pyrittiin analysoimaan suurimpien suoma
laisten rahoitusyhtiöden kannattavuutta ja rahoitusta 
1980-luvun loppupuolella sekä löytämään rahoitusyhti
öiden taloudelliseen kehitykseen vaikuttaneita syitä. 
Lisäksi työssä pyrittiin antamaan kokonaiskuva rahoi
tusyhtiöiden toiminnasta ja niiden sijoittumisesta 
Suomen rahoitusmarkkinakenttään.

Lähdeainesto
Kannattavuutta ja rahoitusta arvioitiin tunnusluku- 
analyysin avulla ja sen lähdeaineistona olivat tarkas
teltavien rahoitusyhtiöiden vuosikertomukset tilinpää- 
töksineen. Teorialukujen (luvut 2, 3 ja 4) lähdeai
neistona käytettiin kirjoja, lehtiartikkeleita sekä 
rahoitusyhtiöiden esitemateriaalia.

Tietojen käsittely
Yritysten tilinpäätöksistä tehtiin tunnuslukuanalyysi 
oikaisemalla viralliset tilinpäätökset YTN: n ohjeiden 
mukaisesti ja saaduista oikaistuista tilinpäätöksistä 
laskettiin tunnuslukuja. Näitä tunnuslukuja arvioitiin 
sekä yritys- että toimialakohtaisesti. Kaikki tun
nuslukujen arvot esitettiin graafisina kuvina.

Tulokset
Rahoitusyhtiöiden toimintaympäristön suurten muutosten 
(korkotason nousu, lisääntynyt kilpailu) vuoksi rahoi
tusyhtiöiden kannattavuus ja rahoitusasema on heiken
tynyt 1980-luvun viimeisinä vuosina. Tilanne ei kui
tenkaan ole huolestuttavan huono, ja on oletettavaa 
että se paranee, kunhan yhtiöt saavat sopeutettua 
toimintansa muuttuneeseen tilanteeseen.

Avainsanat
rahoitusyhtiöt, tilinpäätösanalyysi, yritystutkimus
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1.1
Tutkimuksen taustaa

Perinteisten rahoituslaitosten rinnalle on useissa 
maissa syntynyt rahoitustoimintaa harjoittavia yhtiöitä, 
joita kutsutaan rahoitusyhtiöiksi. Vanhimmat nykyisin 
toimivista rahoitusyhtiöistä ovat eräät 1800-luvulla 
perustetut amerikkalaiset factoringyhtiöt. Euroopassa 
syntyi 1950-luvulla joukko osamaksukaupan rahoitusyhti
öitä ja vuosikymmen myöhemmin useissa maissa lähes 
samanaikaisesti ensimmäiset factoring- ja leasing- 
yhtiöt . 1

Suomeen perustettiin ensimmäiset rahoitusyhtiöt vuonna 
1959 hoitamaan osamaksukaupan rahoitusta. Factoring- ja 
leasing-toimintaa ryhdyttiin maassamme harjoittamaan 
1960-luvun puolivälissä. Ensimmäiset rahoitusyhtiöt 
olivat pankkien omistamia ja kukin yritys hoiti vain 
yhtä rahoitusmuotoa. Vähitellen yritykset alkoivat 
hoitaa useampaa rahoitusmuotoa ja nykyään suurin osa 
rahoitusyhtiöistä on ns. täyden palvelun rahoitusyhtiöi
tä. Yhä edelleenkin pankkiomisteiset rahoitusyhtiöt 
pitävät hallussaan n. 80 %:n markkinaosuutta.2

Rahoitusyhtiöiden osuus yritysrahoituksen kokonaismark
kinoista oli v.1980 n. 5 %. Seuraavana kahtena vuotena 
osuus kasvoi 11 % :iin ja voimakkain kasvun aika oli 
1983-1986, jolloin osuus oli 15 %. Sen jälkeen mark
kinaosuus on pudonnut n. 13 % :iin.3

1980-luvun alun kasvuun vaikutti kireä rahapolitiikka : 
pankit suorastaan ohjasivat yritysasiakkaitaan rahoi
tusyhtiöiden asiakkaiksi. Tilanne muuttui vuosikymmenen 
lopulla ja nyt rahoitusyhtiöt joutuvat todella

1 Komiteanmietintö
2 Ibid
3 Kauppalehti 5.10.1989
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kilpailemaan asiakkaistaan. 3. Rahoitusyhtiöiden keski
näistä kilpailua tiukentaa se, että niiden tuoteva
likoima on hyvin samanlainen, jolloin kilpailussa 
aseina ovat palvelu ja hinnat.1 2 Lisäksi alan yrittäjien 
määrä on lisääntynyt. Vuonna 1986 Suomessa oli viisikym
mentä rahoitusyhtiötä, kun niitä 1989 oli sataviisikym
mentä .

1980-luvulla on pankkiomisteisten rahoitusyhtiöiden 
rinnalle syntynyt useita riippumattomia rahoitusyhtiöi
tä. Näiden yhtiöiden osuus on kuitenkin edelleen 
vaatimaton, ja niiden palvelutarjonta on suppeampi 
kuin pankkiomisteisilla yhtiöillä. Ne voidaan jakaa 
kolmeen ryhmään: toimittajasidonnaiset, lainanotta- 
jasidonnaiset ja muut yhtiöt.3

Toimittajasidonnaiset yhtiöt toimivat vähittäiskaupan 
ja teollisuuden piirissä ja myöntävät rahoitusta ainoas
taan konserninsa myynnin edistämiseksi. Esimerkiksi 
useilla autoliikkeillä on omat rahoitusyhtiönsä. Lainan- 
ottajasidonnaiset yhtiöt palvelevat vain omistajakonser- 
nin omia rahoitustarpeita. Edellä mainitut ovat ns. in 
house- yhtiötä. Muiden yhtiöiden omistuspohja on vaih- 
televa ja niiden toiminta painottuu leasing-rahoituksen 
eri muotoihin.

Suomen suurimmat rahoitusyhtiöt v. 1989 olivat:4

1. SKOP-Rahoitus Oy
2. Kansallisrahoitus Oy
3. Suomen Yritysrahoitus Oy
4. PSP-Rahoitus Oy5. OP-Rahoituskeskus Oy
6. Independent Rahoitus
7. Asiakasrahoitus Oy
8. STS-Rahoitus Oy

Skop-Rahoitus on säästöpankkiryhmään kuuluva rahoi
tusyhtiö ja se on noteerattu Helsingin Arvopaperipörs
sissä vuodesta 1984.

1 Sahiluoma
2 Salo
3 Mäkinen s. 2
4 Talouselämä
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Kansallisrahoitus on vuodesta 1980 toiminut Kansallis- 
Osake-Pankin kokonaan omistama tytäryhtiö.

Suomen Yritysrahoitus on Suomen Yhdyspankin kokonaan 
omistama tytäryhtiö, joka oli Helsingin arvopaperipörs
sissä vuodesta 1984 vuoteen 1989.

PSP-Rahoitus on Postipankin kokonaan omistama tytäryh
tiö.

OP-Rahoituskeskus on Osuuspankkien Keskuspankin tytär
yhtiö ja toinen Helsingin arvopaperipörssissä noteerattu 
rahoitusyhtiö.

Independet Rahoitus oli ainoa suuri ei- pankkiomisteinen 
rahoitusyhtiö ja sen omisti ruotsalainen Independent 
Finans AB.

Asiakasrahoitus on Helsingin Osakepankilta SYP : lie 
siirtynyt tytäryhtiö, joka on keskittynyt yksityisasiak
kaiden palveluun.

STS-Rahoitus (ent. Luottorengas Oy) on STS-Pankin (85 
%) ja Peruspankin (15 %) omistama tytäryhtiö.

1.2
Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen päätavoitteena on analysoida suurimpien 
suomalaisten rahoitusyhtiöiden kannattavuutta ja rahoi
tusta 80-luvun loppupuolella sekä löytää rahoitusyh
tiöiden taloudelliseen kehitykseen vaikuttaneita syitä. 
Lisäksi työssä pyritään antamaan kokonaiskuva rahoi
tusyhtiöiden toiminnasta ja niiden sijoittumisesta 
Suomen rahoitusmarkkinakenttään.

Luvun 2 (Rahoitusyhtiöiden toimintaympäristö) tarkoituk
sena on antaa kokonaiskuva siitä, millaisessa ympäris
tössä rahoitusyhtiöt Suomessa toimivat. Luvussa esitel
lään Suomen rahoitusmarkkinoiden rakennetta, taloudel
lista kehitystä tutkimuskaudella sekä sitä, miten 
rahoitusyhtiöt asettuvat tähän toimintakehykseen.
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Lisäksi lyhyesti selvitetään lainsäädäntöä, joka 
säätelee rahoitusyhtiöiden toimintaa nyt ja tulevaisuu
dessa.

Luvussa 3 (Rahoitusyhtiöiden toiminta) käydään läpi 
kaikki merkittävimmät rahoitusyhtiöiden tarjoamat 
rahoitusmuodot kirjallisuuden sekä rahoitusyhtiöiden 
oman materiaalin pohjalta. Lisäksi selvitetään yhtiöiden 
rahoituspalvelutarjonnan kehitystä ja yhtiöiden palvelu
tarjonnan välisiä eroja.

Luvussa 4 (Tilinpäätösanalyysi) selvitetään rahoitusyh
tiöiden tilinpäätöksen erityispiirteitä ja niiden 
vaikutusta tilinpäätösanalyysin tekemiseen. Lisäksi 
käydään läpi tilinpäätöksen laatimisen teoriaa ja 
tunnuslukujen laskentaperusteita.

Luku 5 (Rahoitusyhtiöiden kannattavuuden ja rahoituksen 
analysointi) muodostaa tutkimuksen empiirisen osan. 
Yritysten taloudellista tilaa arvioidaan toiminnan 
laajuutta, kannattavuutta, maksuvalmuitta ja vakavarai
suutta mittaavien tunnuslukujen avulla. Tunnuslukuja 
analysoidaan sekä yritys- että toimialakohtaisesti. 
Tuloksia pyritään selittämään sekä yritysen tilinpäätök
sistä saatavien yrityskohtaisten tietojen että luvuissa 
kaksi ja kolme esitettyjen taustatietojen avulla.

Viimeisessä luvussa ( Yhteenveto ja tulevaisuuden 
näkymiä) tehdään päätelmiä tutkimuksen tulosten pohjalta 
sekä arvioidaan rahoitusyhtiöiden tulevaisuuden näkymiä.

1.3
Aiheen rajaus

Tutkimuskohteiksi on valittu pankkiomisteiset, täyden 
palvelun rahoitusyhtiöt, jotka harjoittavat yritysrahoi
tusta. Valinta on tehty siksi, että tutkittavien yritys
ten tulisi olla yhtenäisiä mm. palvelutarjonnan, 
omistussuhteiden ja koon suhteen. Pankkiomisteiset 
rahoitusyhtiöt täyttävät melko hyvin nämä kriteerit 
Ålandsbankin ÅAB Finansia ja United Leasing Ab: tä 
lukuunottamatta (ne eivät ole täyden palvelun rahoitus
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laitoksia eivätkä riittävän suuria). Independent 
Rahoitus olisi kokonsa puolesta sopiva tutkimusjoukkoon, 
mutta sen omistus poikkesi liiaksi muista (ruotsalainen 
yritys tutkimuskaudella).

Lisäperusteluna edellämainittujen yritysten valinnalle 
on se, että tutkimukseen kuuluvilla kuudella yrityk
sellä on lähes 80 %:n markkinaosuus Suomessa.

Valitut yhtiöt ovat: Suomen Yritysrahoitus Oy (SYR), 
Kansallisrahoitus Oy (Kanra), Skop-rahoitus Oy, PSP- 
rahoitus Oy, OP-Rahoituskeskus Oy (OPR), ja STS-rahoi- 
tus Oy.

Kaikilla tarkasteltavilla rahoitusyhtiöillä on tytär
yhtiöitä, joista suurin osa on kiinteistöyhtiöitä sekä 
luottokorttirahoitukseen erikoistuneita yhtiöitä. Ne 
jätetään kuitenkin tarkastelun ulkopuolelle ja keski
tytään vain emoyhtiöihin. Poikkeuksen tästä tekee 
Kansallisrahoitus, joka vuosikertomuksissaan esittää 
vain konsernitiedot. Tällä ei kuitenkaan ole suurta 
merkitystä, koska Kansallisrahoituksen tytäryhtiöt 
olivat kiinteistöyhtiöitä, joilla ei ollut omaa henkilö
kuntaa.

Tutkimusajanjaksoksi on valittu vuodet 1985-1989. Viiden 
vuoden mittainen tarkastelujakso antaa riittävän kuvan 
yritysten toiminnasta, tunnusluvuilla on näin riittäväs
ti vertalupohjaa eikä yhden vuoden poikkeuksellinen 
tilanne pääse vaikuttamaan liiallisesti arviointiin. 
Työssä ei ole tarkasteltu vuoden 1989 jälkeen tapahtu
neita muutoksia eräitä erikseen mainittavia poikkeuksia 
lukuunottamatta.

Tilinpäätösanalyysissä tarkastelu on rajattu seuraaviin 
tunnuslukuihin : rahoituskateprosentti, käyttökate- 
prosentti, sijoitetun pääoman tuottoprosentti, oman 
pääoman tuottoprosentti, quick ratio ja omavaraisuusas
te. Lisäksi tarkastellaan yritysten liikevaihtoa, taseen 
loppusummaa ja henkilöstön määrää. Tunnusluvut on 
valittu siksi, että ne ovat yleisesti käytettyjä, 
yritystutkimusneuvottelukunnan suosittelemia ja soveltu
vat myös rahoitusyhtiöiden arviointiin.
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2.1
Suomen rahoitusmarkkinat

2.1.1
Rahoitusmarkkinoiden tehtävät

Rahoitusmarkkinoiden tärkeimmät tehtävät ovat:1

- resurssien välittäminen talousyksiköiltä, joilla on 
rahoitusylijäämää yksiköille, joilla vastaavasti on 
alijäämää sekä resurssien uudelleenjakaminen yli ajan

- riskien hallinta ja riskien jakaminen
- maksujen välittäminen

Säästämisen välittäminen investointeihin on koko 
talouden kannalta rahoitusmarkkinoiden tärkein tehtävä ; 
mitä paremmin tässä onnistutaan, sitä paremmat kas
vuedellytykset taloudella on. Jotta säästöt voisivat 
allokoitua tahokkaasti eri investointeihin, tarvitaan 
tietoa halukkaista lainanottajista ja -antajista. Tämä 
on yhtenä syynä rahoituslaitosten olemassaololle ; ne 
pystyvät tuottamaan informaation edullisemmin, koska 
voivat käyttää sitä moneen tarkoitukseen. Lisäksi 
transaktiokustannukset ovat suuret, jos tehdään monta 
hyvin pientä kauppaa erikseen.2

Mahdollisuuden jakaa riskiä rahoitusmarkkinoilla antavat 
osake- ja joukkovelkakirjalainat. Pankki voi myöntää 
lainoja monelle eri lainanottajalle ja näin taata varma 
tuotto säästäjille. Myös riskien hallinta vaatii infor
maatiota, jota on edullisempi tuottaa moneen tarkoituk
seen yhtä aikaa. Riskin jaon ja hallinnan yhteydessä 
voi syntyä myös ongelmia: luotonantajilla ja luoton- 
saajilla saattaa olla eri informaatiota käytössäään; 
lisäksi lainarahalla saatetaan toimia toisin kuin omalla 
rahalla.3

1 Vihriälä s. 11
2 Mickwitz s. 7
3 Mickwitz s. 8
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Toimivasta maksujärjestelmästä saatava hyöty on varsin 
selvä. Se vaatii kuitenkin luottamusta ja likviditeet
tiä. Tämän takaamiseksi tarvitaan keskuspankkia ja 
pankkeja koskevaa lainsäädäntöä.1

2.1.2
Rahoitusmarkkinoiden kehitys

Suomalaisia raha- ja pääomamarkkinoita on luonnehdittu 
kehittymättömiksi. Tällä on tarkoitettu korkosäännöste— 
lyä, ulkomaisten pääomaliikkeiden säännöstelyä, in
strumenttien vähäisyyttä, raha- ja pääomamarkkinoiden 
pankkikeskeisyyttä, osakemarkkinoiden kapeutta ja 
erikoistuneiden rahoituslaitosten vähäisyyttä. Tilanne 
on kuitenkin muuttunu, vaikka kehittymättömyyteen 
liittyviä piirteitäkin vielä on; markkinamme ovat 
edelleen pankkikeskeiset, erikoistuneita rahoituslaitok
sia on vielä suhteellisen vähän ja säätelyäkin jonkin 
verran on.2

Osittain 1970-luvulla alkaneet ja pääosin kahdeksankym
mentäluvun jälkipuoliskolla tapahtuneet muutokset 
ovat johtuneet yleisestä kilpailua ja säännöstelyn 
purkamista suosivasta talouspolitiikasta. Toisaalta 
säännöstely on saanut pankit kiertämään sitä ja etsimään 
uusia alueita ja rahoituskanavia. Taustalla on myös 
pankkitoiminnan kansainvälistyminen, pääoman liikkuvuu
den ja transaktioiden volyymin nopea kasvu, inflaatio 
ja korko- ja valuuttakurssiepävarmuus. Erityisesti 
siirtyminen pankkiluotoista jälkimarkkinakelpoisiin 
arvopapereihin eli arvopaperistuminen taseen ulkopuoli
sena toimintana on muuttanut olennaisesti rahoituksen 
välityksen luonnetta. Sijoittajat ja lainanottajat 
ovat lähentyneet toisiaan ja erot eri rahalaitosten 
välillä ovat hämärtyneet.3

1970-luvun lopulla syntyi ns. harmaa raha eli markkina
raha. Se syntyi tilanteessa, jossa reaalikorot olivat 
voimakkaan inflaation vuoksi matalat tai jopa negatiivi—

1 Mickwitz s. 8
2 Airaksinen s.31
3 Santala s.23
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set ja luotoista oli runsaasti ylikysyntää. Yritykset 
lainasivat rahaa toisilleen säädettyjä korkoja huomat
tavasti suuremmilla koroilla. Järjestelmä kehittyi 
vähitellen niin, että pankeista, lähinnä niiden nota
riaattiosastoista, sekä myöhemmin niiden omistamista 
rahoituslaitoksista tuli rahoituksen välittäjiä, koska 
niillä oli parempi informaatio koroista, kysynnästä ja 
tarjonnasta sekä riskeistä.^ Rahoitusjärjestelmä muodos
tui hinta- ja markkinahakuiseksi; perinteiset kiinteät 
pankkisuhteet murenivat, kun tallettajat veivät rahansa 
sinne, mistä saivat parhaan tuoton ja samalla alettiin 
myöntää luottoja asiakkaille, jotka olivat valmiita 
maksamaan siitä korkeimman hinnan.1 2

Markkinarahan syntyminen sai aikaan 1980-luvun alkupuo
lella tapahtuneet muutokset: pankkien antolainauskoron 
säätelystä luovuttiin osittain ja pankit saivat oikeuden 
siirtää osan markkinarahan kustannuksista antolainaus- 
korkoihinsa. Tällä pyrittiin siihen, että pankit kier
rättäisivät markkinarahan taseidensa kautta. Vuonna 
1986 antolainauksen keskikoron yläraja poistettiin 
kokonaan.3

Suomen Pankki ja liikepankit alkoivat yhdessä kehittää 
jälkimarkkinakelpoisten kotimaisten sijoitustodistusten 
markkinoita, jotka laajenivat nopeasti vuoden 1987 
aikana. Tätä voidaan pitää yhtenä merkittävimmistä 
rahamarkkinoiden uudistuksista. Kotimaisten rahamark
kinoiden kehitystä edisti se, ettei sijoitustodistuksia 
otettu kassavarantovelvoitteen piiriin.4

Suomen Pankki alkoi 1987 laskea liikkeelle omia sijoi- 
tustodistuksiaan ja ryhtyi harjoittamaan avomarkkinaope
raatioita (eli ostamaan ja myymään sijoitustodistuksia 
vaikuttaakseen rahamarkkinoihin). Pankit saivat oikeuden 
sitoa kaikki muut paitsi asuntoluotot uusiin markkinaeh

1 Mickmitz s. 10
2 Abrams s.8-9
3 Alho s. 1-2
4 Lehmussaari s.124
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toisiin korkoihin. Nämä olivat 1,2,3,6 ja 12 kk: n 
HELIBOR-korot (Helsinki Inter-Bank Offered Rate), jotka 
perustuivat vastaavanpi tuisten sijoitustodistusten 
päivittäisiin ostonoteerauksiin. Tammikuussa 1988 
pankit saivat myös oikeuden sitoa asuntoluotot ja yli 
viiden vuoden pituiset luotot pitkiin markkinaehtoisiin 
viitekorkoihin.1

Muutosten voimakkuus näkyy mm. arvopaperistumisessa. 
Kuviosta 1 ilmenee, että vuonna 1980 pankkien otto
lainaus muodosti liki kolme neljäsosaa koko rahoitus- 
markkinoista.

Kuvio 1.

Rahoitusmarkkinoiden rakenne v. 1980 ja 1988

1980 1988
НМЛ MRD MK 560,2 MRD MK

Markkinaraha (4.0%)

Lähde: Mickwitz s. 9-10

1 Abrams s.10-12
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Vaihdantakelpoisten instrumenttien osuudet olivat: 
joukkovelkakirjalainat 16 %, pörssiosakkeet 8 % ja 
markkinaraha 4 %. Vuoden 1988 lopussa pankkien ottolai
nauksen osuus oli 41 %, joukkovelkakirjalainojen 17 %, 
osakkeiden 23 % ja markkinarahan 19 %. Markkinarahan 
osuuden kasvu on siten ollut voimakkainta.

Suomen kytkeytyminen kansainvälisiin raha- ja pääoma- 
markkinoihin on tapahtunut 1980-luvulla varsin ripeäs
ti. Keskeisinä syinä tähän ovat edellä kuvattu kotimais
ten rahoitusmarkkinoiden kehittyminen ja tietyltä osin 
valuuttasäännöstelyn purkaminen. Kehityksen taustalla 
on Suomen Pankin aikaisempaa liberaalimpi suhtautuminen 
pankkien ulkomaiseen toimintaan.1

Pääomanliikkeiden liberalisointi alkoi 1980-luvulla, 
kun Suomen Pankki vetäytyi termiinimarkkinoilta 1980 ja 
termiinikurssien määräytyminen muuttui markkinapohjai
seksi. Pankeille muutos toi vaihtoehdon keskuspankkira
hoitukselle, yritykset ja ulkomaiset pankit saivat 
puolestaan mahdollisuuden hyödyntää koti- ja ulkomaisia 
korkoeroja valuuttariskien kattamisen ohella.2 3 Vuonna 
1982 ulkomaisille pankeille annettiin lupa perustaa 
tytäryhtiöitä Suomeen. Tästä seurasi kilpailun lisään
tyminen kotimaisilla rahamarkkinoilla ja kansainvälisten 
pankkipalvelujen alalla. 1984 sallittiin suomalaisten 
pankkien perustaa sivukonttoreita ulkomaille ja pankeil
le annettiin entistä suuremmat oikeudet ulkomaiseen an
tolainaukseen ja kauppoihin ulkomaisilla arvopapereil
la .2

Käytännössä pankin kansainvälistä toimintaa rajoittavat 
enää markan käytön vähäisyys ulkomailla ja se, etteivät 
pankit saa rahoittaa markkamääräistä luotonantoa valuu
toilla (valuuttapositiot). Yrityksillä rajoituksina 
ovat portfoliosijoitusten luvanvaraisuus, kielto ottaa 
markkamääräisiä luottoja ulkomailta ja lyhytaikaisten 
luottojen kytkentä ulkomaankauppaan.

1Johansson-Solttila s.313
2Ibid
3Abrams s.9
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Kotimaisesta luotonannosta valuuttaluottojen osuus 
liikepankkien ja postipankin saatavista oli vuoden 1986 
lopussa 17 % ja ulkomaiset saatavat 34 %, kun vielä 
1980-luvun alussa ulkomaiset saatavat olivat n. 16 % ja 
1970-luvun puolivälissä n. 10 %.1

Rahoitusmarkkinoilla tapahtuneet muutokset ovat saat
taneet yritykset aiempaa tasa-arvoisempaan asemaan. 
Rahoitusvaihtoehdot ovat lisääntyneet ja yrityksillä on 
paremmat mahdollisuudet käyttää niitä hyväkseen. Rahan 
hinta on yhdenmukaistunut yritysten kesken. Luotonsään- 
nöstelyn aikana korko oli matala ja luotoista oli 
liikakysyntää, jolloin usein pienet ja uudet yritykset 
eivät saaneet haluamaansa luottoa.2

Luottokelpoisten yritysten kannatti ottaa lainaa, kun 
reaalikorko oli alhainen. Niille uusi tilanne on merkin
nyt vieraan pääoman hinnan nousua ja vähentänyt inves- 
tointihalukkuutta. Parantuneet mahdollisuudet saada 
ulkomaista luottoa ovat kuitenkin vähentäneet tätä 
vaikutusta.

Yrityksille, joille luotonsaanti oli ennen vaikeaa, 
liberalisointi on merkinnyt suhteellista etua. Ne saavat 
nyt lainaa, vaikka joutuvatkin maksamaan korkeampaa 
korkoa kuin lainansaajayritykset aiemmin. Näille yrityk
sille on myös pääsy kansainvälisille rahoitusmarkkinoil
le ollut merkittävä muutos.

1980-luvun lopussa yritykset voivat hallita lyhyitä 
rahoitusyli- ja alijäämiään aiempaa tehokkaammin. 
Yritykset pitävät nykyisin huomattavasti vähemmän rahaa 
hallussaan kuin ennen. Kassojen lisäksi myös varastot 
ovat pienentyneet, koska niiden vaihtoehtoiskustannukset 
ovat nousseet rahamarkkinoiden toiminnan tehostuessa. 
Lisäksi rahan kysynnän korkoherkkyys on lisääntynyt. 
Luotot ovat tulleet tehokkaammin käytetyksi, kun yrityk
set ovat voineet ottaa luottoa vain silloin, kun siihen 
on ollut tarvetta eikä silloin kun sitä on tarjottu.

lantala s. 25
2Mickwitz s.18-20
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2.1.3
Rahoitusyhtiöiden asema rahoitusmarkkinoilla

Rahoitusmarkkinoilla toimivat talletuspankkien lisäksi 
pääasiassa niiden perustamat, pääomamarkkinoilta luoton
antoonsa varat hankkivat luottolaitokset kuten kiinni
tysluottopankit, rahoitusyhtiöt, sijoitusyhtiöt ja luot
tokorttiyhtiöt. Kansainvälisen esikuvan mukaan Suomeen 
on perustettu myös erityisluottolaitoksia, mutta niiden 
merkitys on rakennemuutoksen edetessä vähentynyt. Useim
mat niistä toimivat talletuspankin osana.

Sijoitustoimintaa harjoittavien instituutioiden määrä 
on kasvanut nopeasti, samoin rahoituspalvelutoimintaa 
harjoittavien yhtiöiden määrä on arvopaperimarkkinoiden 
kasvun ja monipuolistumisen myötä nopeasti lisääntynyt.

1980-luvun alussa saivat ulkomaiset liikepankit luvan 
toimia Suomessa. Vuonna 1989 Suomessa toimi neljä 
ulkomaisessa omistuksessa olevaa liikepankkia.

Suomen Pankin keskeisimmät tehtävät liittyvät sen 
asemaan maan keskuspankkina, maan ulkoisen maksuvalmiu
den turvaamiseen sekä toimimiseen rahapolitiikan 
viranomaisena. Keskuspankki on viime vuosina pyrkinyt 
rahamarkkinoiden vapautuessa vähentämään suoraan 
elinkeinoelämään kohdistuvaa luototustoimintaansa sekä 
luopunut pankkien kanssa järjestetyistä erityisrahoitus- 
järjestelyistä.

Valtion merkitys rahamarkkinoilla on viime vuosina 
supistunut. Valtion ja sen omistamien luottolaitosten 
osuus luottomarkkinoista on edelleen merkittävä johtuen 
asuntotuotannon rahoituksesta.
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Taulukossa 1 on esitetty Suomen raha- ja luottolaitok
set.

Taulukko 1

Suomen raha- ja luottolaitokset

Suomen Pankki
Talletuspankit
-liikepankit
-osuuspankit
-säästöpankit
Muut luottolaitokset 
-kiinnitysluottolaitokset 
-erityisluottolaitokset
Muu rahoitustoiminta
-rahoitusyhtiöt
-luottokorttiyhtiöt
Sijoitustoiminta 
-sijoitusyhtiöt 
-sijoitusrahastot 
-kehitysyhtiöt
Rahoituspalvelutoiminta 
-arvopaperipörssi 
-johdannaispörssit 
-arvopapereiden välitysyhtiöt
Vakuutuslaitokset
Valtio ja sosiaaliturvarahastot

Lähde : Suomen Pankkiyhdistys s. 8

Rahoitusmarkkina instituutioiden määrä on kasvanut 
vuoden 1986 2519 yrityksestä vuoden 1989 7745 yrityk
seen. Rahoitusyhtiöitä näistä on 2%, eli niiden määrä 
on kasvanut 50 :stä 154:ään. Yritysrahoituksesta rahoi
tusyhtiöiden osuus on 1980-luvun loppupuoliskolla 
ollut 13-15 %, eli lukumääräistä markkinaosuutta paljon 
enemmän.
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Kuvio 2.

Rahoitusmarkkinainstituutiot v. 1986 ja v. 1989

1986

Rahoitusyhtiöt (8.9%)

Sijoitusyhtiöt (2.0%) 

Holdingyhtiöt (5.0%) 

Kehitysyhtiöt (4.0%)

1989

Pankit ja vakuutus (40.6%)

Arvopaperikauppa (39.6%)

Lähde : Tilastokeskus, Rahoitustilastotoimisto

2.2
Taloudellinen kehitys tutkimuskaudella

Tutkimuskauden alussa v. 1985 talouskehitys oli tasapai
noista. Suhteellisen nopea talouden kasvu jatkui lähinnä 
kotimaisen kulutuskysynnän ja yritysten investointitoi
minnan elpymisen ansiosta. Bruttokansantuote kasvoi 3 
% edellisestä vuodesta. Inflaatio laski 4,9 %:iin, 
mutta oli kuitenkin nopeampaa kuin kilpailijamaissamme 
keskimäärin. Suomen Pankki laski päiväluottokorkoja ja 
markkinakorot seurasivat, mutta reaalikorkotaso pysyi 
kansainvälisesti katsoen korkeana. Peruskorkoa lasket
tiin puoli prosenttiyksikköä 9 %:iin. Rahamarkkinoille
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tunnusomaista oli likviditeetin kasvu, mikä johtui 
korkeasta korkotasosta ja luottamuksesta markan arvoon. 
Pankkien luotot ja talletukset kasvoivat voimakkaasti.1

Vuonna 1986 taloudellinen kasvu hidastui; bruttokansan
tuote kasvoi 2 % edellisvuodesta. Kulutuksen kasvu oli 
voimakasta, mutta vienti ja investoinnit lisääntyivät 
vain vähän. Vuoden loppua kohti tilanne parani. Inflaa
tio hidastui 3,4 % :iin, mutta oli edelleen nopeampaa 
kuin kilpailijamaissa keskimäärin. Raha- ja valuutta
markkinat olivat ajoittain erittäin epävakaat markan 
devalvaatio-odotuksista johtuen ; valuuttavaranto 
supistui ja markkinakorot nousivat. Tilanne tasapainot
tui kuitenkin vuoden loppuun mennessä. Suomen Pankki 
vapautti uusien pankkiluottojen korot ja yritysten 
pitkäaikaiset luotot säätelystä. Peruskorko aleni 7 
% ;iin. Reaalikorkotaso pysyi korkeana.2

Vuonna 1987 kokonaistuotanto oli 3,2 % edellisvuotta 
suurempi. Yritysten investoinnit elpyivät. Inflaatio 
oli hieman edellisvuotta nopeampaa, 3,7%. Markkinakorot 
alenivat, mutta peruskorko pysyi ennallaan. Pankkien 
luotonannossa siirryttiin markkinakorkojen käyttöön ja 
yritysten ulkomainen luotonanto vapautui. Pääomamarkki
noilla oli vilkasta lokakuuhun asti. Tuolloin osakekurs
sit alenivat ja tilanne jatkui epävakaana. Vaihtota
seen alijäämä kasvoi 9 miljardiin markkaan.3

Korkeasuhdanne vahvistui -Suomessa vuonna 1988. Talous 
kasvoi 4,6 %, kulutus ja investoinnit lisääntyivät 
huomattavasti. Teollisuuden kapasiteetti oli lähes 
täydessä käytössä ja yritysten kannattavuus parani. 
Työvoimasta oli yleisesti puutetta. Inflaatio kiihtyi 
ja oli 5,1 %. Vaihtotaseen vajaus syveni. Valuuttavaran
to pysyi korkealla tasolla, koska ulkomaisia luottoja 
otetiin runsaasti niiden alhaisten korkojen vuoksi. 
Kotimaisia korkoja pyrittiin nostamaan kulutuksen

1 Suomen Pankki 1985 s.4-26
2 Suomen Pankki 1986 s.4-26
3 Suomen Pankki 1987 s. 4-24
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hillitsemiseksi; markkinakorot nousivat ja peruskorko 
nostettiin toukokuussa 8 prosenttiin. Rahapolitiikan 
vaikutusmahollisuuksien vahvistamiseksi valuuttaindeksin 
vaihteluväliä lisättiin marraskuussa noin 4,5 % : sta 
noin 6 prosenttiin.1

Vuonna 1989 korkeasuhdanne jatkui vahvana. Kokonais
tuotanto kasvoi 5 prosenttia. Vuoden loppupuolella 
kasvu alkoi korkeiden korkojen ja talouspolitiikan 
kiristämisen vuoksi hidastua. Korkeat korot vaikuttivat 
yritysen kannattavuuteen ja konkurssit lisääntyivät. 
Inflaatio pysyi voimakkaana ollen 6,5 %. Vaihtotaseen 
alijäämä kasvoi 21 miljardiin markkaan. Rahamarkkinat 
kiristyivät selvästi, valuuttavaranto supistui, kun 
epävarmuus talouskehitystä kohtaan lisääntyi. Markka 
revalvoitiin keväällä kolmella prosentilla. Markkinako
rot nousivat vuoden lopulla ennätyslukemiin (3 kk 
Helibor oli 16,14 % eli yli 4 %-yksikköä edellisvuotta 
korkeampi) ja peruskorkoa nostettiin 8,5 prosenttiin. 
Kotimaisten ja ulkomaisten korkojen ero kasvoi ja 
ulkomainen luotonotto lisääntyi entisestään.2

2.3
Rahoitusyhtiöitä säätelevä lainsäädäntö

Rahoitusyhtiöt toimivat elinkeinon harjoittamisen 
oikeudesta annetun lain (122/19) ja osakeyhtiölain 
(734/78) sekä yleisten velvoite- ja kauppaoikeuden 
säännösten alaisina. Suomalaisten pankkien omistamien 
rahoitusyhtiöiden toimintaa rajoittavat myös eräät 
pankkilakien säännökset, mutta rahoitusyhtiöt eivät ole 
pankkien tavoin julkisen valvonnan alaisia.3

Rahoitusyhtiöiden toimintaan läheisesti liittyvinä 
säädöksinä voidaan mainita myös osamaksukauppalaki ja 
laki luottoehdoista osamaksukaupassa.

1 Suomen Pankki 1988 s. 6-20
2 Suomen Pankki 1989 s. 6-21
3 Komiteanmietintö s. 13



22
Rahoitusyhtiöiden toiminta on saavuttanut sellaisen 
laajuuden ja taloudellisen merkityksen, että on katsottu 
tarpeelliseksi saattaa ne erityislainsäädännön alaisiksi 
ja julkiseen valvontaan. Muissa Pohjoismaissa rahoitus- 
yhtiöitä säätelevää lainsäädäntöä on ollut 1980-luvun 
alusta. Suomessa periaatekartoitus aloitettiin vuonna 
1982 ja rahoitusyhteisökomitea sai selvityksensä val
miiksi vuonna 1984. Komiteamietinnön pohjalta laadit
tiin lakiesitykset, joita on muutettu useaan kertaan 
eivätkä ne ole vieläkään päässeet eduskuntakäsittelyyn.1

Uusi laki tiukentaisi rahoitusyhtiöiden vakavaraisuus- 
säännöksiä. Yhtiöillä pitäisi olla omaa pääomaa 8 
prosenttia luottokannastaan. Tämä vastaa kansainvälisen 
järjestelypankin BIS:n ja EY:n direktiivien vakavarai- 
suussäädöksiä.2 Osakepääoman alaraja on lakiesityksen 
mukaan viisi miljoonaa markkaa.

Rahoitusyhtiötoiminta tulisi luvanvaraiseksi ja pankki
tarkastusviraston valvontaan. 3 Lisäksi lakiehdotuksessa 
rajataan rahoitusyhtiöille sallittua liiketoimintaa.

Rahoitusyhtiöt eivät saisi harjoittaa varsinaista 
pankkitoimintaa eivätkä luotonantoon kuulumattomia 
elinkeinoja. Niiden tulisi keskittyä vain elinkeinon
harjoittajien välisen kaupan rahoittamiseen eivätkä 
siis saisi luotottaa suoraan kuluttajaa. Rahoitus- 
yhtiöiden tulisi olla osakeyhtiömuotoisia ja niiden 
toiminimeen tulisi sisältyä sana rahoitus.4 5

Yhtiöiltä kiellettäisiin talletusten hankkiminen 
yleisöltä sekä obligaatiolainojen liikkeellelaskeminen. 
Luotonannon riskien rajoittamiseksi yhtiöiltä edellytet
täisiin rahoituksen suuntaamista riittävän monilukuisel
le ja -laatuiselle asiakaskunnalle.5

1 Kauppalehti 14.9.89
2 Virtanen I.
3 Lukkari
4 Komiteanmietintö s. 15-16
5 Hulkko
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Rahoitusyhtiölain säätämiselle on syksyllä 1989 ilmennyt 
taas uusia esteitä. Valtiovarainministeriö on asettanut 
toimikunnan selvittämään, olisiko rahoitusyhtiölain 
sijasta mahdollista säätää ns. rahamarkkinalaki. Se 
sisältäisi kaiken muun rahoitustoiminnan paitsi pankki
toiminnan, jota varten on erillinen pankkilaki.1

Ilmeistä on että laki rahoitusyhtiöiden toiminnan 
säätelemiseksi jossain muodossa tulee. Kaikki osapuolet 
ovat olleet yksimielisiä siitä, että lakia tarvitaan- 
lain sisällöstä on kiistelty. Suurimpana ongelmana on 
ollut rahoitusyhtiöiden toimialan rajaaminen. On esitet
ty, ettei toimialaa rajattaisi kovin ahtaaksi, vaan 
turvattaisiin asiakkaiden ja säästäjien edut riittävän 
korkealla minimiosakepääomalla ja vakavaraisuusastevaa- 
timuksella.2

Lain syntymistä on toivottu senkin takia, että on 
ajateltu sen sallivan rahoitusyhtiöiden kilpailla 
pankkien kanssa ulkomaisen rahoituksen välittäjinä. Tämä 
sallittiin kuitenkin jo ennen lakia, nimittäin maalis
kuun 1990 alusta rahoitusyhtiöt saivat oikeuden ottaa 
ja välittää asiakasyrityksilleen ulkomaisia luottoja. 
Ulkomaisille rahoitusmarkkinoille pyrkivien on anottava 
lupa Suomen Pankilta, joka vaatii niiltä mm. vähintään 
20 miljoonan markan omaa pääomaa.3

Tässä esityksessä tarkasteltavien yritysten toimintaan 
ei mahdollisesti tulevalla lailla ole kovin suurta 
merkitystä. Merkittävimmät seikat liittyvät toimiala- 
rajauksiin. Pienien yritysten toimintaa vaikeuttavat 
vakavaraisuussäännökset ja minimipääomavaatimus; osa 
yrityksistä ei niistä selviydy lainkaan ja joutuu 
lopettamaan toimintansa.

1 Kauppalehti 4.10.1989
2 Linblad
3 Tekniikka ja Talous 22.2.1990
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Rahoitusyhtiö toimintaa voidaan kuvata seuraavalla 
kaaviolla :

Kuvio 3.

Rahoitusyhtiön toiminta

PÄÄOMAPALAUTUKSET

1) OSINGOT
2) MARKKINARAHAN KOROT JA PÄÄOMAN PALAUTUKSET
3) JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN KOROT JA 

LYHENNYKSET

Tässä luvussa tarkastellaan rahoituspalvelulta ja niistä 
saatavia pääomanpalautuksia. Rahoitusyhtiöiden jälleen- 
rahoitusta eli varojen hankintaa käsitellään lyhyesti 
luvussa 4.1.2.

Rahoitusyhtiöiden toiminnalle on luonteenomaista rahoi
tuksen takaisinmaksun turvaaminen kolmannen osapuolen 
maksuvelvollisuuden tai vuokrakohteen omistusoikeuden 
avulla. Rahoitustoimintaa voidaan siten yleensä harjoit
taa osittain tai kokonaan ilman pankkitoiminnassa 
yleisesti käytettäviä vakuuksia. Lisäksi monet rahoitus
muodot sisältävät palvelutehtäviä, jotka liittyvät 
pääasiassa saatavien valvontaan ja perintään sekä 
tilastointiin. Jotkut rahoitusyhtiöt harjoittavat
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myös suoraa luotonantoa, mutta tämä on siirtymässä 
kokonaan pankeille.1

Rahoitusyhtiöiden käyttäjät ovat lähinnä yrityksiä, 
etenkin pk-yrityksiä. Kuluttajille tarkoitetut kulutus
luotot hoidetaan erillisissä luottokorttiyhtiössä.2

3.1
Rahoitusmuodot

Rahoitusyhtiöiden rahoituspalvelut voidaan jakaa kolmeen 
ryhmään palvelujen käyttötarkoituksen mukaan: investoin
tien rahoitus, käyttöpääoman rahoitus ja myynnin rahoi
tus. Kuitenkaan rajat eri rahoitusmuotojen välillä 
eivät ole kovin tiukkoja ja eri yrityksillä on lukuisa 
määrä perusrahoitusmuodoista kehiteltyjä erikoismuotoja. 
Tässä esityksessä käydään kuitenkin läpi vain perusra- 
hoitusmuodot ja muut jäävät vain maininnan varaan.

3.1.1
Investointien rahoitus

Investointien rahoitukseen kuuluu kahden tyyppisiä 
rahoitusmuotoja: vuokraamiseen perustuva leasingrahoitus 
sekä investointikohteen omistamiseen johtavat investoin
tien rahoitus ja sopimusrahoitus.

3.1.1.1
Leasing-rahoitus

Leasing on irtainten esineiden pitkäaikaista vuokrausta, 
jossa vuokralleanta ja luovuttaa esineen vuokra lieotta jan 
käyttöön sovituksi vähimmäisajaksi tiettyä, määräajoin 
erääntyvää leasingvastiketta vastaan.3 Leasingtoimintaa 
harjoittavat paitsi rahoitusyhtiöt (epäsuora eli rahoi- 
tusleasing) myös tavarantoimittajat (suora eli operatii
vinen leasing), jotka sekä hankkivat että rahoittavat 
kohteen.4

1 Uudistuva vähittäiskauppa
2 Salo
3 Van Horne s. 533
4 Rahoitusyhtiöopas s. 20
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Rahoitusleasingissä myyjä myy tavaran rahoitusyhtiölle, 
joka edelleen vuokraa sen vuokralleottajalle. Rahoitus- 
yhtiö on siis tavaran omistaja; myyjälle kauppa on 
tavallinen käteiskauppa. Vuokra-aika vastaa yleensä 
tavaran taloudellista käyttöikää, ja on 3-5 vuotta. 
Sopimusta ei voida kesken vuokra-ajan purkaa ja sen 
siirtäminen toiselle on hankalaa. Rahoitusyhtiöiden 
leasingkohteista valtaosa on koneita ja laitteita, 
mutta aineettomien oikeuksien (esim. atk-ohjelmat) 
vuokraus on kasvamassa.1

Leasing-sopimuksiin liittyy useimmiten takaisinostosopi
mus. Sen mukaan myyjä sitoutuu ostamaan rahoitetun 
kohteen takaisin kun vuokralleottaja irtisanoo sopimuk
sen tai kun rahoitusyhtiö purkaa sen vuokralleottajan 
sopimusrikkomuksen vuoksi.2 Lisäksi on olemassa ns. 
hyvitysleasing, jossa vuokralleottaja osoittaa kohteelle 
ostajan, joka maksaa rahoitusyhtiölle käyvän kauppahin
nan. Jos kauppahinta on korkeampi kuin ennalta sovittu 
jäännösarvo, maksaa rahoitusyhtiö erotuksen vuokrien 
palautuksena, jos taas alempi, veloittaa rahoitusyhtiö 
lisävuokraa. Kummassakaan leasing-lajissa ei vuokralle- 
ottaja saa suoraan lunastaa laitetta itselleen vuokra
ajan päätyttyä, mutta se voi jatkaa sopimusta alhaisella 
jatkoajan vuokralla.3

Suomessa rahoitusleasing kasvoi voimakkaasti 1980-luvun 
taitteessa. Syitä kasvuun oli useita: rahoitusleasing 
on yrityksille helposti saavutettava ja joustava rahoi
tusmuoto, johon ei tarvita vakuuksia; vuokraaminen on 
hyvä tapa suojautua koneiden nopealta vanhenemiselta; 
leasingsopimuksia ei yleensä tarvitse näyttää taseessa 
velkoina vaan ainoastaan tulostilillä vuokramenoina.4

Vuonna 1983 leasingin voimakas kasvu kääntyi laskuun. 
Suurimpana syynä tähän pidetään leasing-investoinnin 
verotuskohtelua. Jos tuotannollisen kohteen investoinnit

1 Junka
2 Reunanen
3 Rahoitusyhtiöopas s. 23
4 Junka
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näkyvät omassa taseessa, saa investoija liikevaihtovero- 
palautusta 80 % liikevaihtoverosta. Leasing-investointi 
ei taseessa näy, joten huojennusta ei saa.-*- Myös muita 
syitä leasingin suosion laskuun on: rahamarkkinoiden 
säännöstelyn purkauduttua on lainarahaa ollut helpommin 
saatavilla ja rahoituspalvelujen tarjonta on monipuolis
tunut .1 2

Toimialoittain rahoitusleasinginvestoinnit jakaantuivat 
vuonna 1988 seuraavasti : teollisuus 25 %, kauppa ja 
liike-elämää palvelevat toiminnot 25 %, ravitsemus ja 
majoitus 17 %, kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 
11 %, palvelut 9 %, rakennustoiminta 5 %, maa- ja
metsätalous 1 % ja muu toiminta 8 %. Teollisuuden
osuus leasing-investoinneista on vähentynyt ja eri 
palvelualojen osuus on kasvanut. Tämä johtuu mm. atk- 
laitteiden leasingin lisääntymisestä.

Ulkomailla yleinen leasingin muoto, partner-leasing, on 
yleistymässä myös Suomessa. Sen suosio perustuu ve
roetuihin. Partner-leasingissa rahoitettava hyödyke 
siirretään kolmannen osapuolen (esim. teollisuusyritys) 
omistukseen, jolloin tämä voi tehdä hyödykkestä poisto
ja. Partner-leasingiä käytetään yleensä kalliiden 
tuotantohyödykkeiden rahoittamiseen.3

Toinen yleistymässä oleva uusi leasing-muoto on kiin
teistö leasing (sale-and-leaseback). Siinä yritys myy 
esimerkiksi toimitilansa rahoitusyhtiölle ja vuokraa 
ne takaisin itselleen. Kahden vuoden jälkeen yritys voi 
lunastaa sen takaisin itselleen myyntihinnalla ja hyötyä 
mahdollisesta arvonnoususta.4

1 Pajamies
2 Junka
3 Tekniikka ja Talous
4 Fakta



3.1.1.2
Investointien rahoitus

Inves tointirahoitus (hankintarahoitus) on leasing- 
rahoitusta täydentävä rahoitusmuoto, jossa on kyse 
myyjän ja ostajan välisen yksittäisen osamaksusopimuksen 
rahoittamisesta ja jossa luontonsaajana on ostaja. 
Rahoituksessa myyjä siirtää osamaksusopimuksen rahoitus- 
yhtiölle, joka perii pääoman ja rahoituskulut ostajalta. 
Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle vasta, kun 
kauppahinta on kokonaan maksettu.1

Esim. tuotannollisten investointien rahoituksessa on 
investointien rahoitus leasingia edullisempi, koska 
silloin on mahdollisuus lvv-huojennukseen. Siihen 
rahoitusmuotoa etupäässä käytetäänkin.

28

3.1.1.3
Sopimusrahoitus

Sopimusrahoitus on tarkoitettu rahoittamaan yksittäisiä 
suurehkoja käyttöomaisuushankintoja, joista ei solmita 
osamaksusopimusta, kuten kiinteistö- ja arvopaperi
kaupat. Omistusoikeus kohteeseen siirtyy ostajalle 
heti, kun rahoitusyhtiö on maksanut kauppahinnan 
myyjälle.

3.1.2
Käyttöpääoman rahoitus

Käyttöpääoman rahoitukseen kuuluu kotimaan, viennin ja 
tuonnin factoring (laskusaamisten rahoitus), ostolasku
jen rahoitus sekä vuokrasopimusten rahoitus.

3.1.2.1 
Factoring

Factoring on myyjäyrityksen laskusaatavien muuttamista 
rahaksi seuraavalla tavalla:2

1 Rahoitusyhtiöopas s. 50
2 Artto
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- myyjä toimittaa tavaran ja laskun ostajalle (oltava 
yritys); laskussa on siirtomerkintä rahoitusyhtiölle
- myyjä lähettää kopion laskusta rahoitusyhtiölle
- rahoitusyhtiö maksaa rahoituspalvelusopimuksen mukai
sesti n. 80 % laskun summasta myyjälle
-ostaja maksaa laskun rahoitusyhtiölle, joka suorittaa 
loppuosan (20%) myyjälle vähennettyään siitä palkkion.

Factoring vapauttaa yrityksen käyttöpääomaa, koska sitä 
ei jää sitoutuneeksi myyntisaataviin kuin 20 % laskutuk
sesta. Lisäksi myyntireskontran hoito ja perintä siirty
vät rahoitusyhtiölle.

Yritykselle aiheutuvat kustannukset muodostuvat korosta 
ja palkkiosta. Korko määräytyy käytetyn luoton perus
teella ja maksetaan jälkikäteen. Palkkion suuruus 
määräytyy laskujen keskikoon, lukumäärän ja maksuajan 
mukaan ja se peritään jokaisesta rahoitusyhtiölle 
siirretystä laskusta.

Rahoitusmuoto on rahoitusyhtiölle erittäin työvaltainen 
tuote. Rahoitettava yritys voi vaikuttaa palkkion 
määrään sillä, kuinka paljon palvelua se haluaa. 
Edullisin vaihtoehto on automaattisesti tietokoneen 
välityksellä tapahtuva laskujen ja suoritusten siirto. 
Tämä vähentää huomattavasti rahoitusyhtiön työmäärää 
ja näin alentaa palkkiota.

Jos rahoitusyhtiö ottaa vastuulleen myös luottotappiot, 
on kysymyksessä myyntisaamisten myynti rahoitusyhtiölle. 
Muussa tapauksessa on kyse vain laskujen luototuksesta. 
Kotimaan kaupassa factoring-toiminta on lähinnä jälkim
mäistä , kun taas ulkomaan kaupassa rahoitusyhtiö kantaa 
luottotappioriskin.1 Kotimaan factoringia kutsutaan 
myös myyntilaskurahoitukseksi.

1 Rahoitusyhtiöopas s. 88



30
3.1.2.2
Ostolaskujen rahoitus

Ostolaskujen rahoituksessa (confirming) rahoitusyhtiö 
myöntää luottoa yrityksen ostolaskuja vastaan. Ostaja- 
yritys siirtää laskunsa rahoitusyhtiön maksettavaksi ja 
maksaa näin syntyneen velkansa takaisin sovitun suurui
sissa erissä.

Ostolaskujen rahoitus tasoittaa yrityksen menot, jos 
sen täytyy ostaa tavaraa suurissa erissä tai sen tulot 
vaihtelevat kausittain. Lisäksi pystytään käyttämään 
hyväksi käteisalennukset.1

Rahoitusyhtiön kannalta tämä rahoitusmuoto eroaa 
myyntisaamisten rahoituksesta siinä, että se vaatii 
varsin vähän työtä. Lisäksi sen riskit ovat pienestä 
korkomarginaalista johtuen pienet.

3.1.2.3
Vuokrasopimusten rahoitus

Vuokrasopimusten rahoituksella voi vuokralleantaja 
saada rahoitusta vuokrasaamisiaan vastaan. Rahoitusmuo
toa käytetään mm. autoja, konttorikoneita, atk-laittei- 
ta, kestokulutushyödykkeitä ja työkoneita vuokrattaessa, 
ei asuin- tai maanvuokrauksessa.

Rahoitus toimii seuraavasti:2

- vuokralleantaja ja vuokralleottaja tekevät vuok
rasopimuksen
-vuokralleantaja siirtää sopimuksen rahoitusyhtiön 
luototettavaksi
-rahoitusyhtiö maksaa vuokrasaatavan rahoitettavan 
osuuden vähennettyään siitä koron (=sopimuksen diskont
taus) tai vain vuokranantajan haluaman määrän luottoa 
vuokrasopimusta vastaan (^vuokrasopimusten luototus)
- vuokralleottaja maksaa vuokraerät rahoitusyhtiölle.

1 Ikävalko
2 Rahoitusyhtiöopas s. 108
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Rahoitusyhtiölle siirtyy myös vastuu vuokrien perinnästä 
sekä reskontran hoidosta.

3.1.3
Myynnin rahoitus

Myynnin rahoitukseen eli luottokaupan rahoitukseen 
kuuluvat osamaksukaupan rahoitus, myyntirahoitus ja 
maksusopimusten rahoitus.

3.1.3.1
Osamaksukaupan rahoitus

Osamaksukaupan rahoituksessa osamaksumyyjä siirtää 
ostajalta olevat kauppahintasaamisensa rahoitettavaksi. 
Rahoitusmahdollisuuksia on kaksi: diskonttauspohjäinen 
rahoitus tai luototuspohjäinen rahoitus.

Rahoitusmuodot toimivat seuraavasti :1

- myyjä solmii osamaksusopimuksen ostajan kanssa ja 
toimittaa tälle tavaran
- myyjä siirtää osamaksusopimuksen rahoitusyhtiölle
- rahoitusyhtiö maksaa myyjälle tämän haluaman määrän 
luottoa osamaksusopimusta vastaan (luototuspohjäinen 
rahoitus) tai ostajan koko velkaosuuden korkoineen ja 
osamaksulisineen, vähennettynä rahoituspalkkiolla.
- ostaja maksaa sopimuksen mukaiset erät rahoitusyhtiöl
le.

Rahoitusyhtiö hoitaa osamaksumyyjän myyntireskontran ja 
osamaksusaamisten perinnän.

Osamaksusopimusten osuus on lisääntyi vuoden 1989 alussa 
voimaantulleen lain johdosta. Laki ei enää säätele 
käsirahan suuruutta tai maksuajan pituutta. Toisaalta 
laki turvaa niin ostajan kuin myyjänkin oikeudet.2

1 Rahoitusyhtiöopas s. 123
2 Kauppalehti 24.2.1989



3.1.3.2
Myyntisopimusten rahoitus

Myyntirahoituksessa rahoitetaan myyjän ja ostajan 
välisiä yksittäisiä myyntisopimuksia. Kaupan kohteena 
ovat usein moottoriajoneuvot, veneet, työkoneet ja 
loma-asunnot. Rahoitus toimii hyvin samalla tavalla 
kuin osamaksusopimusten rahoitus. Erona on, että 
kaupanteon ehdot ovat väljemmät kuin osamaksukaupassa. 
Uuden osamaksulain tultua voimaan ei eroja kuitenkaan 
ole paljoa ja siksi myyntirahoituksen merkitys onkin 
vähentyt. Omistusoikeus siirtyy ostajalle heti.
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3.1.3.3.
Muita myynnin rahoitusmuotoja

Myynnin rahoitusmuotoja on tässä esiteltyjen lisäksi 
lukuisa määrä muitakin: tilimyynnin rahoitus, maksuaika- 
rahoitus, maksusopimusten rahoitus ja luottokorttirahoi- 
tus. Kaikissa myynnin rahoitusmuodoissa pääperiaate on 
sama: myyjä voi myöntää ostajalle maksuaikaa ja kuiten
kin saada itse suorituksen välittömästi. Luottokorttira- 
hoitusta ei varsinaisista rahoitusyhtiöistä harjoita 
monikaan, sitä varten on perustettu omia luottokort
tiyhtiöitä.

3.2
Rahoitusyhtiöiden rahoituspalvelujen vertailu

Kaikki tässä työssä tarkasteltavat rahoitusyhtiöt ovat 
ns. täyden palvelun rahoitusyhtiöitä, ja niiden rahoi
tuspa! veluvalikoimaan kuuluvat lähes kaikki edellä 
mainitut rahoitusmuodot. Poikkeuksena on kiinteistö- 
leasing, jota ei harjoita muut yhtiöt kuin Kansallisra
hoitus ja jonkin verran myös OPR.

Eri palvelujen ja palveluryhmien osuuksissa on suuria 
yrityskohtaisia eroja eikä yhtenäistä linjaa ole 
löydettävissä. Lisäksi yhteenvetoa vaikeuttaa se, 
etteivät kaikki yhtiöt (Kanra, PSP-Rahoitus) ole 
eritelleet eri rahoitusmuotojaan taseen rahoitussaami- 
sissa tai liikevaihdossa. Näin ollen tässä käydään
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läpi vain osa yrityksistä. SYR:n tilinpäätöksessä on 
tiedot vain rahoituspalveluryhmittäin.

STS-Rahoitus

Investointien rahoituspalveluiden osuus on vähentynyt 
tarkasteluajanjaksona 62 % :sta 42 % : iin. Näistä palve
luista suurin osuus on sopimusrahoituksella, leasingin 
osuus on vähentynyt. Myynnin rahoituksen osuus on 
pysytellyt 30-40 %:ssa, osamaksurahoituksen osuus on 
kasvanut. Käyttöpääoman rahoituksen osuus on noussut 
kahdesta prosentista vajaaseen 30 % :iin.

SYR

Investointien rahoituspalveluiden osuus on ollut 
laskussa vuosina 1985-1987 (39 % :sta 27%:iin), mutta
on sitten lähtenyt jälleen nousuun. Myynnin rahoitus 
on laskenut n. 20 % :sta vajaaseen 10 % :iin. Käyttöpää
oman rahoituksen osuus on noussut selvimmin, 41 prosen
tista yli kuuteenkymmeneen.

OPR

Investointien rahoituspalveluiden osuus on noussut 
huomattavasti, 22 % :sta 68 % :iin; leasingillä on suurin 
osuus, mutta myös sopimusrahoitus on merkittävä. Myynnin 
rahoitus on laskenut jonkin verran (24 % :sta 16 % : iin), 
osamaksusopimusten osuuskin on pienentynyt toisin kuin 
muilla yrityksillä. Käyttöpääoman rahoituksen osuus on 
laskenut 54 % :sta 16 prosentiin; factoring, ostolaskujen 
rahoitus ja myyntirahoitus ovat osuuksiltaan yhtä 
suuria.

SKOP—RAHOITUS

Investointien rahoituspalveluiden osuus on noussut 38 
% : sta 60 % ;iin; leasingin osuus tästä on pienentynyt 
ja sopimusrahoituksen osuus vastaavasti kasvanut. 
Myynnin rahoitus on pysytellut vajaassa 20 prosentissa; 
osamaksukaupan rahoitus on kasvanut. Käyttöpääoman 
rahoituksen osuus on laskenut 40 % ;sta 22 % :iin;
factorinin osuus tästä on vähentynyt, mutta on silti
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huomattavasti suurempi (15 % v. 1989 kaikista rahoitus
muodoista) kuin muilla yrityksillä.

Eri rahoitusmuotojen kannattavuuksissa ei ole sinänsä 
ole juurikaan eroja, siitä syystä yhtiöiden palveluvali
koimat ovat erilaisia. Eroja on eri rahoitusmuotojen 
vaatimassa työssä, mutta yhä enemmän on menty siihen, 
että on hinnoiteltu erikseen itse rahoitus ja siihen 
liittyvät palvelut. Rahoitus on melko saman hintaista 
joka yrityksessä, palvelut muodostavat varsinaisen 
kilpailutekijän.



4
TILINPÄÄTÖSANALYYSI
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4.1
Rahoitusyhtiön tilinpäätöksen erityispiirteet

Rahoitusyhtiöiden tilinpäätös laaditaan normaalikaavasta 
poikkeavasti kirjanpitolautakunnan päätöksen 888/12.1.- 
1987 mukaisesti.

4.1.1
Tuloslaskelma

Rahoitusyhtiöiden tuloslaskelma laaditaan seuraavan 
kaavan mukaan :

Liikevaihto (rahoitustuotot)
-rahoituskulut
-leasing-poistot
Rahoituskate
-muuttuvat ja kiinteät kulut
Käyttökate
-poistot omasta käyttöomaisuudesta
Liikevoitto
+- muut tuotot ja kulut
Voitto rahoituserien jälkeen 
+-varausten muutos 
-välittömät verot
Tilikauden tulos

Liikevaihto (rahoitustuotot) koostuu luotonannon 
korkotuloista ja leasing-rahoituksen pääoman palautuk
sista. Näin ollen liikevaihto menettää informaatioarvo- 
aan, sillä yrityksen liikevaihtoon vaikuttaa rahoitus- 
palvelurakenne rahoitusvolyymin lisäksi. Koska korko
tuottojen osuutta liikevaihdosta ei ole eroteltu, on 
rahoitusyhtiön korkomarginaalin selvittäminen hankalaa. 
Luottotappiot sisältyvät oikaisuna liikevaihtoon, 
joten niitä ei ole mahdollista erikseen tarkastella.

Rahoituskulut sisältävät ainoastaan rahoitustoiminnan 
korkokuluja ja muita rahoitustoiminnasta aiheutuneita 
kuluja (palkkiot, välitysmaksut), jotka saatetaan 
sisällyttää myös muihin kuluihin.
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Leasing-poistojen sijoittaminen ennen rahoituskatetta 
muodostaa suurimman eron rahoitusyhtiön ja tavanomaisen 
tuloslaskelman välille. Leasing-poistoja voidaan pitää 
jälleenrahoituksen kustannuksena ja annuiteettimenetel- 
män mukaisesti tehtynä ne vastaavat palautuvaa pääomaa, 
joka sisältyy liikevaihtoon. Kuitenkaan kaikki yhtiöt 
eivät tee annuiteettipoistoja, vaan käyttävät jotakin 
muuta poistojenlaskentatapaa.

Rahoituskate kuvaa rahoitusyhtiöiden korkomarginaalia, 
mutta käytännössä se ei sitä erilaisista poistomenette
lyistä johtuen ole.

Muuttuvat ja kiinteät kulut muodostuvat palkoista ja 
sosiaalikuluista, vuokrista ja muista toiminnasta 
aiheutuvista kuluista. Lisäksi eräät yhtiöt esittävät 
tässä kohdin luottotappiot eivätkä sisällytä niitä 
liikevaihtoon. Muut kiinteät kulut -erä on usein varsin 
suuri, eikä sen sisältöä ole tilinpäätöksissä eritelty. 
Kuten edellä mainittiin, osa yrityksistä sisällyttää 
tähän erään rahoituksesta aiheutuvia palkkio- ja muita 
kuluja.

Poistot omasta käyttöomaisuudesta ovat nimensä mukaan 
rahoitusyhtiöiden omassa käytössä olevasta käyttöomai
suudesta (rakennukset, atk-laitteet, konttorikalusteet 
jne.) tehtyjä poistoja.

Muut tuotot ja kulut sisältävät muusta kuin rahoitustoi
minnasta aiheutuneita korkotuottoja ja -kuluja, osinko
tuottoja ja satunnaisia tuottoja ja kuluja (omaisuuden 
myyntivoitot jne.). Lisäksi jotkut yhtiöt esittävät 
rahoitustoiminnasta aiheutuneet palkkio- ym. kulut 
vasta tässä.

Rahoitusyhtiöt tekevät samoja varauksia kuin muutkin 
yhtiöt ; tärkeimpänä on luottotappiovaraus, mutta myös 
toiminta- ja investointivarauksia tehdään. Luottotap
piovarauksen määrästä ei voida päätellä yhtiöiden 
todellisia luottotappioita, sillä varaus tehdään lähinnä 
tuloksensäätelykeinona, ei todellisena varautumisena 
tappioihin.



4.1.2
Tase
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Rahoitusyhtiöiden taseen vastaavaa koostuu rahoitusomai
suudesta eli lähinnä rahoitussopimuksista aiheutuvista 
saamisista, sekä käyttöomaisuudesta ja muista pitkävai
kutteisista menoista. Käyttöomaisuudessa erotellaan 
leasing-kohteet ja omassa käytössä oleva käyttöomaisuus 
ja ne jaotellaan ennakkomaksuihin, rakennuksiin, konei
siin ja laitteisiin, osakkeisiin ja aineettomiin oikeuk
siin. Suurin osa käyttöomaisuudesta on leasingkohteita. 
Vaihto-omaisuutta rahoitusyhtiöillä ei ole lainkaan.

Vastattavaa-puolen eristä selviää rahoitusyhtiöiden 
varainhankinta. Niillä on runsaasti vierasta pääomaa, 
josta osa on lyhytaikaista, lähinnä markkinarahaa. 
Lisäksi ne käyttävät jälleenrahoituksessaan muuta 
lyhytaikaista pääomaa, kuten rahoitusvekseleitä.

Pitkäaikainen vieraspääoma koostuu lainoista rahoitus
laitoksilta sekä debentuuri- ja joukkovelkakirjalainois
ta, jotka muodostavat hyvin suuren osan rahoitusyhtiöi
den varainhankinnasta.

Rahoitusyhtiöiden oma pääoma ei ole kovin suuri, mutta 
yhtiöt ovat kasvattaneet sitä koko 1980-luvun ajan, 
varsinkin vuosikymmenen alkupuolella.

Vastattavaa-puolen lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan 
kuuluva siirtovelat-erä on usein merkittävän suuri ja 
sitä ei ole jaoteltu korolliseen ja korottomaan. Tämä 
aiheuttaa ongelman tilinpäätösanalyysiä tehtäessä. 
Työssä on tehty olettamus, että siirtovelat ovat 
korotonta vierasta pääomaa. Erä muut lyhytaikaiset velat 
sisältää rahoitusyhtiöiden markkinahintaisen otto
lainauksen ja joskus pitkäaikaisten lainojen lyhennyksen 
seuraavana tilikautena.
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4.2
Yritystutkimus

4.2.1
Yleistä yritystutkimuksesta

Yritystutkimus on yrityksen taloudellisen tilan mittaa
mista ja tulevaisuuden näkymien arvioimista tilinpää
tösanalyysin ja yrityksen toimintaympäristön analysoin
nin avulla.1 2

Tilinpäätösanalyysi on tiedonmuokkausjärjestelmä, jolla 
käytettävissä olevasta aineistosta muokataan informaa
tiota muiden sidosryhmien kuin johdon käyttöön.2

Sen perusaineistona on yrityksen virallinen tilinpäätös 
(tuloslaskelma, tase, liitetiedot). Näitä tietoja 
täydennetään usein yrityksen sisäisillä tiedoilla, 
toimialatiedoilla ja yleistä taloudellista kehitystä 
kuvaavilla tiedoilla3. Ulkopuolisella analysoijalla on 
käytettävissä vain murto-osa yritystä koskevista 
tiedoista. Tilinpäätösanalyysin perusaineistoa voidaan
kin kuvata jäävuoren huippuna. Huippua tutkiessa voidaan 
päätellä melko paljon vedenalaisesta osasta, mutta 
kaikkea ei voi saada selville.4

Tilinpäätösanalyysin päätavoitteena on antaa mahdolli
simman oikea kuva yrityksen kannattavuudesta ja ta
loudellisesta asemasta. Sen keskeinen edellytys on 
vertailukelpoisuus. Eri yritykset ja saman yrityksen 
eri vuodet tulee saada vertailukelpoisiksi keskenään.5 
Vertailukelpoisuus saavutetaan oikaisemalla yritysten 
tilinpäätöksiä tiettyjen sääntöjen mukaan.

1 Neilimo 1973
2 Kettunen ym. s. 27
3 Liikekirjanpito s. 18:2
4 Neilimo 1986 s. 46
5 Virtanen K.
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Kaaviokuvana esitettynä on tilinpäätösanalyysin periaate 
seuraava:

Kuvio 4.

Tilinpäätösanalyysi

OIKAISTU
TULOS

LASKELMA
OIKAISTU
TASE

MAHDOLLISET
ENNUSTETIEDOT

MAHDOLLISET
LISÄTIEDOT

TUNNUSLUVUT

TULOS
LASKELMA

VIRALLINEN TILINPÄÄTÖS
TASE

TIEDOT
LIITE-

TOIMIALA- JA YRITYSJOUKKO- 
ANALYYSIT

Lähde: Nissén

Vuonna 1972 Suomeen perustettiin Yritystutkimusneuvotte- 
lukunta (YTN). Sen tehtävänä on yhdenmukaistaa ana
lyysimenetelmiä ja lomakkeita, järjestää koulutustilai
suuksia yritystutkijoille sekä julkaista yritystutki
mukseen liittyviä opaskirjoja.1 YTN:n jäseniä ovat

1 Kokkonen 1987:4 s. 275



40
yhteensä 26 pankkia, erityisluottolaitosta, yritystutki- 
mustoimintaa harjoittavaa valtion laitosta ja vakuu
tusyhtiötä. 1

4.2.2
Tilinpäätöksen joustokohdat

Suomalainen tilinpäätöskäytäntö perustuu meno-tulo- 
teoriaan. Yrityksille on kuitenkin jätetty tilinpää
tökseen joustokohtia, joita käyttäen yritykset pystyvät 
säätelemään vuositulostaan ja verotustaan. Nämä jousto- 
kohdat määräytyvät elinkeinotuloverolain (360/1968) 
mukaan siten, että laki määrittelee joustokohtien 
ylärajat (esim. poistoprosentti). Toisen äärimahdolli- 
suuden muodostaa vaihtoehto, jossa poistoja ja varauksia 
ei tehdä lainkaan. Suurin osa käytetyistä tilinpäätös- 
suunnittelueristä sijoittuu näiden äärivaihtoehtojen 
väliin. Tilinpäätöstä oikaistaessa nämä tilinpäätösjär
jestelyt eliminoidaan.2

Merkittävimmät joustokohdat rahoitusyhtiöiden tilinpää
töksessä ovat poistot ja varaukset. Varausten tulosvai
kutus eliminoidaan siirtämällä varausten muutos -erä 
oikaistussa tilinpäätöksessä3 4 kokonaistuloksen jälkeen. 
Taseeseen ei tehdä korjauksia.

Tilinpäätösanalyysissä tavoitepoistoina käytetään joko 
yrityksen esittämiä suunnitelman mukaisia tai laskennal
lisia poistoja tai EVL:n sallimia enimmäispoistoja.^ 
Toimiala-analyysia tehtäessä täytyy eri yrityksiä pystyä 
vertailemaan keskenään. Tämän vuoksi tässä työssä on 
valittu oikaisuperusteeksi EVL: n maksimipoistot, koska

1 YTN: n jäsenet 1987: Eläketurvakeskus, Indosuez Osake- 
pankki, KOP, Kansa-Yhtymä Oy, Kauppa- ja teollisuus
ministeriö, Kera, OKO, PKT-säätiö, Pohjoismaiden Inves
tointipankki, Pohjola-yhtiöt, Postipankki, Sponsor Oy, 
SITRA, Suomen Pankki, Suomen Teollisuuspankki Oy, SYP, 
SKOP, Tapiola-yhtiöt, FINNFUND, Teollistamisrahasto Oy, 
Teollisuusvakuutus, Vakuutusosakeyhtiö Sampo, Valtion- 
takauslaitos, Valtiontalouden tarkastusvirasto, Vien
titakuulaitos, Ålandsbanken Ab.
2 Neilimo 1986 s. 52
3 Ks. liite 1 Oikaistu tuloslaskelma
4 YTN s. 9
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suunnitelman mukaiset tai laskennalliset poistot eivät 
ole mitenkään standardoituja ja niin ollen eri yritykset 
saattavat laskea ne eri perustein.

Koneista ja kalusteista sekä muusta pitkävaikutteisesta 
omaisuudesta tehdään 30 % menojäännöspoistot, rakennus
ten poistoprosentti lain mukaan riippuu rakennuksen 
laadusta ja on 5-10 %. Koska tilinpäätöksissä ei ole 
eritelty rakennuksia, on työssä käytetty 9 % poistoa 
koko rakennusmassaan. Aineettomasta käyttöomasuudesta 
tehdään tasapoisto, käyttöikänä on käytetty 10 vuotta.

Mikäli yritys on tehnyt pienemmät poistot kuin EVL:n 
sallima maksimi, nämä poistot oikaistaan EVL:n maksimi- 
poistojen mukaisiksi (alipoisto). Vastaavasti oikaistaan 
ylipoistot jos yritys on tehnyt joidenkin erityislakien 
perusteella EVL:n maksimia suuremmat poistot.

Poisto-oikaisut voidaan tehdä joko kertaoikaisuina tai, 
kuten tässä työssä on tehty, kumulatiivisina. Kumulatii
vinen poisto-oikaisu merkitsee sitä, että vuoden t+1 
poistot lasketaan vuoden t käyttöomaisuuden oikaistusta 
menojäännöksestä. Oman pääoman poisto-oikaisusta näkyy 
niiden kumulatiivinen määrä. 1

Oikaistussa tuloslaskelmassa siis poistojen kohdalla 
esitetään EVL:n mukaiset maksimipoistot. Syntynyt 
poistoero esitetään kokonaistuloksen jälkeen, jotta 
päästäisiin alkuperäiseen kirjanpidon tulokseen. 
Taseessa käyttöomaisuuserät esitetään oikaistuilla 
poistoilla vähennettynä ja poistoero omana eränään. 
Sama poisto-oikaisuerä esitetään myös taseen vastatta- 
vaa-puolella omassa pääomassa.

Leasing-käyttöomaisuuden oikaisussa EVL: n maksimi- 
poistojen käyttö vääristää yrityksen katelukuja. EVL:n 
mukaiset poistot ovat huomattavasti suuremmat kuin 
yrityksen tekemät suunnitelman mukaiset poistot ja 
tämä täytyy ottaa huomioon lukuja tarkasteltaessa.

1 Aho ym. s. 38-40
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Parempi vaihtoehto olisi tehdä annuiteettipoistot, 
koska leasingtoiminta voidaan katsoa rahoitusyhtiön 
kannalta sellaisen annuiteettiluoton myöntämiseksi, 
jolla on jäännösarvo. Jos poistojen tarkoituksena on 
sovittaa omaisuuden kulumisen aiheuttamat kustannukset 
omaisuuden aikaansaamiin tuottoihin on annuiteetti- 
menetelmä oikea poistomenetelmä. Muut poistotavat 
aliarvioivat leasingin korkotuottoja sopimuksen alkuai
koina ja yliarvioivat niitä sopimuskauden lopussa.1

Käytännössä annuiteettipoistojen laskeminen tilinpää
tösanalyysin yhteydessä ei onnistu, koska tarvittavaa 
informaatiota ei ole saatavilla.

4.3
Tunnusluvut tilinpäätösanalyysissä

Tavanomaisia mittauksen kohteita ovat yrityksen kannat
tavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus. Kannattavuus 
määritellään yleensä pitkäntähtäyksen tulontuottamisky- 
vyksi; siitä käytetään myös termiä tehokkuus. Maksuval
miudella tarkoitetaan rahan riittämistä maksuvelvoitei
den hoitamiseksi joka hetki. Vakavaraisuus määritellään 
perinteisesti rahoitusrakenteen terveydeksi siten, ettei 
vieraan pääoman osuus ole liian hallitseva.2 Lisäksi 
tilinpäätösanalyysissä voidaan tarkastella yrityksen 
toiminnan laajuutta ja kasvua. Kasvulla tarkoitetaan 
yrityksen toiminnan laajentamista jonkin asiaa il
maisevan muuttujan kasvaessa.3

Parhaiten edellä mainittuja asioita voidaan mitata 
tiivistämällä tilinpäätösinformaatiota tunnuslukuihin. 
Usein käytetään suhteellisia tunnuslukuja (esim. käyt
tökatteen suhde liikevaihtoon), koska ne mahdollistavat 
erikokoisten yritysten vertailun.4

1 Isom ym. s. 120-122
2 Laitinen 1
3 Majala
4 Foster s. 96



4.3.1
Toiminnan laajuus

Yleisimmin käytettyjä toiminnan laajuutta kuvaavia 
muuttujia ovat liikevaihto, palveluksessa olevien 
henkilöiden lukumäärä, investoinnit ja varat (taseeseen 
sidottu pääoma, taseen loppusumma). Kasvulla ymmärretään 
näiden muuttujien kasvua esim. prosentteina tai indek
seillä ilmaistuna.1

Kuten edellä jo mainittiin, liikevaihto ei ole täsmäl
linen laajutta kuvaava mittari rahoitusyhtiöillä, koska 
rahoitusrakenne vaikuttaa lukuun. Leasing-toimintaan 
keskittyneen yrityksen liikevaihto on suurempi kuin 
johonkin muuhun rahoitusmuotoon keskittyneen, vaikka 
niiden todellinen rahoitusvolyymi olisi sama.
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4.3.2
Kannattavuus

Suomalaiset yritystutkijat käyttävät eniten käyttökate- 
prosenttia yrityksen lyhyen tähtäyksen kannattavuuden 
mittaamisessa. Käyttökateprosentti määrittelee tuottojen 
ja kulujen suhteellisen erotuksen ja perustuu näin vain 
tuloslaskelmaan.2 Kateprosentteja voidaan laskea myös 
muista katteista, rahoitusyhtiöillä lähinnä rahoituskat
teesta .

rahoituskate-% = (rahoituskate/liikevaihto)*100

käyttökate-% = (käyttökate/liikevaihto)*100

Yritystutkimusneuvottelukunta pitää keskeisimpänä 
kannattavuuden tunnuslukuna sijoitetun pääoman tuotto
prosenttia. Tunnusluku osoittaa sijoitetulla pääomalla 
saatua varsinaisen toiminnan tuottoa. Sijoitettu pääoma

1 Aho ym. s. 50
2 Laitinen 2
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sisältää korollisen vieraan pääoman, oman pääoman, 
varaukset ja arvostuserät ja se lasketaan kuluvan ja 
edellisen vuoden arvojen keskiarvona.1

sijoitetun pääoman - (nettotulos+korkokulut)*100 
tuottoprosentti sijoitettu pääoma

Rahalaitosten vakiintunut kannattavuusmittari on oman 
pääoman tuottoaste, joka heijastaa myös yrityksen 
rahoitusrakennetta ja vipuvaikutuksen hyväksikäytön 
tehokkuutta.2 Omaan pääomaan sisältyy kaikki varaukset, 
poistokorjaukset ja arvostuserät ja se lasketaan 
tilikauden alun ja lopun keskiarvona.3

oman pääoman = (nettotulos 1*100 
tuottoprosentti oma pääoma

Tilinpäätöksessä esiintyy useita empiirisiä ongelmia, 
joista kahta tärkeintä voidaan nimittää johdonmukaisuus- 
ja verrattavuusongelmaksi. Johdonmukaisuusongelmalla 
tarkoitetaan sitä, että kaksi saman ominaisuuden mittaa
miseen tarkoitettua tunnuslukua antaa erilaisen tulok
sen. 4

On todettu, että käyttökateprosentin ja pääoman tuotto
prosenttien välinen riippuvuus on varsin vähäinen. Näin 
ne huolimatta oletetusta samasta mittauksen kohteesta 
saattavat käytännössä mitata eri asiaa. Oman pääoman 
tuottoasteen arvoihin vaikuttaa oman pääoman määrä ja 
tunnusluvun hyvät arvot saattavatkin olla merkki riit
tämättömästä omasta pääomasta kuin hyvästä kannattavuu
desta.

Eri yritysten tunnuslukuja verrattaessa tulisi ottaa 
huomioon rahan aika-arvon merkitys. Tunnuslukujen 
osoittajat (tulos) esitetään tilikauden rahan arvoisena,

1 Yli—Olli s. 19
2 Sinkey s. 202
3 Aho ym. s. 56
4 Laitinen 1
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kun taas nimittäjät (pääoma) esitetään hankinta-ajankoh
dan mukaisena. Yritysten verrattavuutta heikentää niiden 
tase-erien erilaiset hankinta-ajankohdat.1

4.3.3
Maksuvalmius

Maksuvalmiuden selvittämisessä tarkastellaan yrityksen 
likvidien varojen suhdetta sen lyhytaikaisiin eli alle 
vuoden sisällä erääntyviin velkoihin. Myös omaisuudelle 
on asetettava vastaava likvidisyysvaatimus ja jätettävä 
pois erät, joiden rahaksimuuttamiseen kuluuu yhtä vuotta 
pidempi aika.2 Käytännössä tunnuslukua laskettaessa on 
vaikea selvittää eri erien todellinen likvidiyys eli 
rahaksi muutettavuus.

Tunnuslukuina käytetään current ratio:ta ja quick 
ratio:ta. Current ratiossa otetaan mukaan vaihto-omai
suus , ja koska sitä ei rahoitusyhtiöllä ole, ei tunnus
lukua kannata käyttää.

Quick ratio osoittaa rahoitusomaisuuden eli yrityksen 
likvidin omaisuuden ja lyhytaikaisen vieraan pääoman 
suhteen. Vieraasta pääomasta vähennetään saadut ennakko
maksut, koska ne eivät edusta vieraalle pääomalle 
tyypillistä pääoman takaisinmaksuvelvoitetta. Koska 
tunnusluku lasketaan yhden hetken tilanteesta, se ei 
välttämättä ilmaise yritykselle tyypillistä maksuval
miustilannetta esimerkiksi kausivaihteluista johtuen.3 
Rahoitusyhtiöillä ei kuitenkaan kausivaihteluja merkit
tävästi ole.

Quick ratio _ rahoitusomaisuus
(lyhytaik.velat-enn.maksut)

1 Lev s. 16
2 Leppiniemi
3 Aho ym. s. 57
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4.3.4 Vakavaraisuus

Vakavaraisuuden tunnuslukuina käytetään erilaisia oman 
ja vieraan pääoman suhdetta kuvaavia lukuja. Nykyään on 
yleistymässä omavaraisuusasteen (omarahoitusprosentin) 
käyttö.1 Tunnusluku kuvaa sitä, kuinka suuri osuus 
yrityksen varoista on omaa pääomaa. Mitä suuremman arvon 
tunnusluku saa, sitä parempi on yrityksen vakavaraisuus. 
Kuitenkaan hyvä vakavaraisuusaste ei välttämättä ole 
paras mahdollinen tilanne, koska silloin ei voida 
hyödyntää velkarahoituksen vipuvaikutusta.2

Omavaraisuusaste = (opo+varaukset+arvostuserät)*100
taseen loppusumma

1 Neilimo 1986 s. 74
2 Ks esim. Bernstein s.580-583
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5
RAHOITUSYHTIÖIDEN KANNATTAVUUDEN JA RAHOITUKSEN ANALYSOINTI

5.1
Toiminnan laajuus 

Kuvio 5.

Liikevaihto

1985 1986 1987 1988 1989
STS ___ KANRA __ OPR PSP __ SKOP SYR

Joitakin poikkeuksia lukuunottamatta yritysten liike
vaihdon kehitys oli saman suuntainen. Vuosina 1987-
1988 laskivat liikevaihdot alhaisen korkotason vuoksi. 
Lisäksi liikevaihtojen pienenemiseen vaikutti vapautu
neen rahapolitiikan mukanaan tuoma lisääntynyt kilpailu 
sekä rahoitusyhtiöiden kesken (yrityksiä tuli lisää) 
että muiden rahoituslaitosten välillä. Pankit ovat 
ottaneet rahoitusyhtiöillä ollutta suoraa luotonantoa 
itselleen ulkomaisen lainanoton vapauduttua. Vuoden
1989 liikevaihtojen kasvu kaikilla yrityksillä selittyy 
korkotason nousulla.
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Liikevaihdolla mitaten SYR oli markkinajohtaja vuoteen 
1987. Sen jälkeen erot tasoittuivat ja SKOP-Rahoitus 
vei johtopaikan. STS-Rahoituksen markkinaosuus pysyi 
koko tarkastelujakson ajan selvästi muita pienempänä.

Kuvio 6.

Taseen loppusumma

__ STS . KANRA . OPR PSP e SKOP __ SYR

Taseen loppusummat muuttuivat hyvin samansuuntaisesti 
kuin liikevaihtokin. SYR menetti markkinajohtajuutensa 
vuonna 1988 SKOP-Rahoitukselle. Poikkeuksen muodosti 
Kanra, jonka taseen arvo kasvoi selvästi liikevaihtoa 
enemmän vuonna 1989 vieden markkinajohtajuuden SKOP- 
Rahoitukselta. Tämä johtui uudesta rahoitusmuodosta, 
kiinteistöleasingista, joka nosti Kanran rakennusten 
tasearvoa huomattavasti.
Kuvio 7.
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Kuvio 7.

Henkilökunta

. STS . KAN RA OPR PSP SKOP SYR

Pankki omisteisten rahoitusyhtiöiden henkilöstömäärä 
ei liikevaihtoon nähden ole kovin suuri. Tämä johtuu 
siitä, ettei yrityksillä ole laajaa, koko maata kattavaa 
konttoriverkostoa, vaan ne käyttävät pankkeja palve
luidensa markkinoinnissa. Useimmiten yhtiöillä on 
pääkonttori pääkaupunkiseudulla ja sen lisäksi muutama 
pieni toimipiste muualla Suomessa; tosin useat yhtiöt 
ovat lisänneet toimipisteittensä määrää.

Tarkasteluajanjakson kahden viimeisen vuoden aikana 
tapahtunut henkilökunnan väheneminen heijasti tiuken
tunutta tilannetta ; korkokustannuksiin rahoitysyhtiöillä 
ei ollut suurtakaan mahdollisuutta vaikuttaa, joten 
kustannuksia täytyi vähentää muualta. Toisaalta kehityk
seen vaikutti yhä pidemmälle mennyt toimintojen automa
tisointi .
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STS-Ratio i tus

LIIKEVAIHTO
STS-RAI tonus

1985 1986 1987 1988 1989

Kuvio 8.
TASEEN LOPPUSUMMA

STS-RAHOITUS

Kuvio 9.
HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ

STS-RAHOITUS

Kuvio 10.

STS-Ratio it uksen liikevaihto 
kasvoi tarkastelujakson aikana tasaisesti 65 miljoonasta 104 
miljoonaan markkaan poikkeuk
sena vuosi 1988. Silloin liike
vaihto laski vajaat kymmenen mil
joonaa edellisvuodesta. Lasku 
johtui vähäisestä rahoitussaatavi
en kasvusta ja uuden rahoituskan- 
nan korkotason laskusta.

Taseen loppusumma kasvoi viiden 
vuoden aikana yli kaksinkertaisek
si. Poikkeuksellinen vuosi oli 
1987, jolloin taseen loppusumma 
oli edellisvuotta alempi.

Henkilöstön määrä kasvoi alku
vuosina voimakkasti ja kahtena 
viimeisenä vuotena pysyi samana. 
ST S-Rahoitus on henkilökunnan 
määrälläkin mitattuna selvästi 
muita yhtiöitä pienempi.
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Kansallisrahoitus

I (XX)
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LIIKEVAIHTO
KANSALUSRAIlOITUS

Kanran liikevaihto laski vuodesta 
1985 vuoteen 1988 ja vasta vuonna 
1989 se on lähti nousuun. Nousun 
syynä oli uusi rahoitusmuoto, 
kiinteistöleasing, sekä kohonnut 
korkotaso.

Kuvio 11.
TASEEN LOPPUSUMMA

KANSALUSRAI IOITUS

1985 1986 1987 1988 1989

Kanran taseen loppusumma kasvoi 
vuonna 1989 huomattavasti kiin- 
teistöleasingin johdosta.

Kuvio 12.

HENKILÖKUNNAN MAARA
KANRA

150 -----------------------------------------------

1985 1986 1987 1988 1989

Kuvio 13.

Kanran henkilöstön lukumäärä 
kasvoi vuoteen 1987 asti ja sitten 
laski 217 henkilöön. Vuonna 1989 
lukumäärä nousi tarkasteluajan
jakson alkulukemiin.

\
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OPR

LIIKEVAIHTO
OFR

Kuvio 14.
TASEEN LOPPUSUMMA

OPR

3707261

1985 1986 1987 1988 1989

Kuvio 15.
HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ

OPR

1985 1986 1987 1988 1989

Opr :n liikevaihto kasvoi tasaises
ti vuoden 1988 1,5 miljoonan
notkahdusta lukuunottamatta. 
Notkahdus johtui mm. hintatason 
alentumisesta kasvaneen kilpailun 
vuoksi.

Tase kasvoi koko ajan, voimak
kainta kasvu oli vuonna 1986. 
Vuonna 1987 kasvu hidastui, 
tähän vaikutti pankkien anto
lainauksen lisääntyminen ulkomai
sen lainanannon sallimisen 
johdosta. Pankit siirsivät suoraa 
luotonantoa pois rahoitusyhtiöil
tä .

Henkilöstön määrä kasvoi koko 
ajan, mutta kasvu hidastui 
tarkasteluajanjakson viimeisinä 
vuosina.

Kuvio 16.
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PSP-Rahoitus 

LIIKEVAIHTO
PSP-RAHOITUS

1986 1987 1988 1989

Kuvio 17.
TASEEN LOPPUSUMMA

PSP-RAHOITUS

3690449

1986 1987 1988 1989

Kuvio 18.
HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ

PSP-KAI lOriXJS

1986 1987 1988 1989

PSP:n liikevaihto kasvoi koko 
tarkastelujakson ajan ; vuonna 
1989 eniten, 23,6 %.

Taseen loppusumma kasvoi koko 
tarkasteluajanjaksona.

Henkilökunnan määrä kasvoi 
voimakkaimmin vuosina 1986 ja 
1989. Vuoden 1986 kasvu johtui 
uusien aluekonttorien perusta
misesta .

Kuvio 19.
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Skop-Rahoitus

LIIKEVAIHTO
SKOI'-RAHOITUS

1060021

1985 1986 1987 1988 1989

Kuvio 20.

TASEEN LOPPUSUMMA
SKOP-KAI lorrus

1985 1986 1987 1988 1989

Kuvio 21.

HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ
SKOP-RAHOITUS

24«

1985 1986 1987 1988

Kuvio 22.

SKOP-rahoituksen liikevaihto 
kasvoi koko tarkastelujakson ajan, voimakkaimmin vuonna 1989 
kohonneen korkotason vuoksi.

Taseen loppusumma kasvoi eniten 
vuonna 1988 rahoitussaamisten 
lisääntymisen ansiosta.

Henkilökunnan määrä kasvoi 
tasaisesti, poikkeuksena vuoden 
1986 hyppäys, joka johtui alue- 
konttoriverkon laajentamisesta.

I
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SYR

LIIKEVAIHTO

10424*9

1985 1986 1987 1988 1989

Kuvio 23.
TASEEN LOPPUSUMMA

SYR

1985 1986 1987 1988 1989

Kuvio 24.

HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ
SYR

SYR:n liikevaihto oli ollut 
laskussa vuodesta 1986 nousten 
vasta 1989 hieman edellisvuotta korkeammaksi. Vuosien 1987 ja 
1988 liikevaihdon laskuun vaikut
tivat asiakassaamisten vähenemisen 
lisäksi alentuneesta korkotasosta johtunut hintojen alentuminen ja 
vuonna 1987 leasing-kohteiden 
myynnit.

Taseen loppusumma kasvoi voimak
kaimmin vuonna 1986. Seuraavan 
vuoden laskuun vaikutti mm. 
leasing-kohteiden myynnit.

Henkilökuntaa oli eniten vuonna 
1987, ja sen jälkeen sitä vähennettiin.

Kuvio 25.
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5.2
Kannattavuus

Kuvio 26.

Rahoituskate

20 -

. STS __ KAN RA OPR PSP SKOP SYR

Skop-rahoitusta lukuunottamatta kaikkien yhtiöiden 
rahoituskatteet nousivat vuodesta 1985 vuoteen 1987 ja 
sen jälkeen laskivat. Yrityskohtaiset erot olivat 
kuitenkin suuret, johtuen paljolti rahoituspalveluraken- 
teesta. Yrityksillä, jotka harjoittavat paljon leasing- 
toimintaa, on suuret poistot, jotka heikentävät rahoi
tuskatetta. Yritysten väliset erot ovat kuitenkin 
kaventuneet. Rahqituskattee11a mitaten OPR oli kannatta
vin yritys koko tarkasteluajan.
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Kuvio 27. 

Käyttökate

KÄYTTÖKATE

STS __ KAN RA __ OPR PSP SKOP SYR

Kustannusrakenne on kaikilla rahoitusyhtiöillä hyvin 
samanlainen : n. 4/5 kustannuksista aiheutuu korkomenois
ta ja pääomanpalautuksista ja loppu 1/5 on kiinteitä 
kustannuksia (palkat, vuokrat, atk-kulut jne). Koska 
rahoitusyhtiöiden kiinteät kulut ovat siis suhteellisen 
pienet, käyttökateprosentti noudattelee rahoituskatteen 
muutoksia eikä yhtiöiden keskenäinen paremmuusjärjestys 
muutu. Huomattavaa on, että oikaistut käyttökatteet 
jäivät hyvin alhaisiksi, puolella yrityksestä negatiivi
siksi sekä alku- että loppuvuonna ja partainkin käyttö
kateprosentti oli 6,65 vuonna 1989. Vuosina 1986-1988 
olivat katteet positiivisia.
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Kuvio 28.

Sijoitetun pääoman tuotto

SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO

. STS KAN RA _PSP SKOP _ SYR

Sijoitetun pääoman tuottoaste on kehittyi samansuun
taisesti kuin pelkät katetunnusluvutkin, poikkeuksen 
teki vuosi 1988, jolloin tunnusluku oli nollan läheisyy
dessä olleiden nettotulosten vuoksi lähellä nollaa 
kaikilla yrityksillä. Hajontaa tuli jälleen vuonna 
1989, joskaan ei kovin paljoa.
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Kuvio 29.

Oman pääoman tuotto

50 -

STS __ KAN RA OPR PSP __ SKOP SYR

Oman pääoman tuottoaste noudattaa hyvin tarkasti 
sijoitetun pääoman tuottoasteen linjaa. Tunnusluku sai 
luonnollisesti pienemmästä nimittäjästä johtuen suurem
pia arvoja, mutta yritysten keskinäinen järjestys ei 
muuttunut. Kaiken kaikkiaan kannattavuutta kuvaavat 
tunnusluvut tuntuivat antavan hyvin samanlaisia tuloksia 
verrattaessa eri yrityksiä toisiinsa.
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Kuvio 30.

STS-Rahoitus

KANNATTAVUUS
STS-RAHOITUS

25.89

-16.27
1989

Rahoituskate —%Sij. po:n tuotto—% Wæ Opo:n tuotto—% Käyttökate—%

STS-Rahoituksen rahoituskate pysytteli yli 16 prosen
tissa vuoteen 1989 asti, jolloin se putosi rajusti 
8,06 prosenttiin. Pudotus johtui korkomarginaalin 
pienenemisestä eli rahoituskulujen noususta suhteessa 
liikevaihtoon. Käyttökate muuttui samansuuntaisesti 
ja samasta syystä ; kiinteät kulut kasvoivat melko 
tasaisesti koko ajan.

STS-Rahoituksen sijoitetun pääoman tuotto oli parhaim
millaan 2 % vuonna 1986 ja laski siitä vuoden 1989- 
0,9 % : iin.

Oman pääoman tuotto laski vuoden 1986 26 % :sta vuoden 
1989 -16 %:iin; tämä johtui kokonaistuloksen pienenemi
sestä, oman pääoman määrä pysyi lähes samana koko 
tarkastelun ajan.
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Kuvio 31. KANNATTAVUUS

Kansallisrahoitus

KANSALLISRAHOITUS

-7.12

-20.12

7 1988 1989
Á Käyttökate—% P"Vl Rahoituskate-%Sij. [Ю:n tuotto—% y /y Opten tuotto—%

Kanran rahoituskate nousi vuonna 1986 alle viidestä 
prosentista vajaaseen 15 prosenttiin, mutta putosi 
jälleen vuonna 1988 ja vuoden 1989 rahoituskate jäi 
0,26 prosenttiin. Viimeisten kahden vuoden katteen 
putoaminen johti osaltaan siitä, että oikaistuissa 
tuloksissa on kaikki poistot laskettu EVL: n maksi- 
mipoistojen mukaisesti, myös uuden kiinteistöleasingin 
poistot. Oikaistut rakennuspoistot olivat 9 %, kun ne 
Kanran ilmoittamassa tilinpäätöksessä olivat vain 0,1%.

Käyttökateprosenttiin vaikuttavat kiinteät kulut 
kasvoivat muita kuluja lukuunottamatta tasaisesti, ja 
muiden kulujen väheneminen tasoitti ne samalle tasolle 
koko tarkasteluajanjaksoksi, joten käyttökate seurasi 
rahoituskatteen liikkeitä.

Kanran sijoitetun pääoman tuottoprosentti oli positiivi
nen vain vuosina 1986 ja 1987. Kahtena viimeisenä 
vuotena täytyy tarkastelussa ottaa huomioon ylisuuret 
leasing-poistot, joten vertailu sekä edellisiin vuosiin 
että muihin yrityksiin on vaikeaa.

Oman pääoman tuottoprosentti muuttui eri vuosina kuten 
sijoitetun pääoman tuottoprosentti. Eri vuosien erot 
johtuivat nettotuloksen muutoksista, oman pääoma määrä 
pysytteli samalla tasolla.
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OPR

Kuvio 32.

KANNATTAVUUS
OPR

30

25 -

20 -

15

10 -

1985 1986
! Sij. po:n tuotto—% Opo:n tuotto — %

1987 1988 1989
1^ Käyttökate—% 'Sö’ Rahoituskate-%

OPR:n rahoituskate pysytteli koko tarkastelujakson 
ajan 20 prosentin tuntumassa, parhaimmillaan se oli 
vuonna 1987 24 %, ja heikommillaan 17 % vuonna 1989. 
Vuoden 1987 hyvään kannattavuuteen vaikutti korko
tason lasku varainhankinnassa.

Käyttökate oli rahoituskatetta tasaisempi. Huomat
tavaa olivat vuoden 1987 suuret luottotappiot (yli 
kaksinkertaiset muihin vuosiin nähden), mutta muiden 
kulujen hillinnällä kiinteät kulut pysyivät samalla 
tasolla kuin muinakin vuosina.

Sijoitetun pääoman tuotto oli koko ajan hieman nollan 
yläpuolella, paras kannattavuus oli tälläkin tunnuslu
vulla mitaten vuonna 1987. Sen sijaan oman pääoman 
tuottoprosentti oli paras vuonna 1985. Tämä johtui ко 
vuoden oman pääoman vähäisestä määrästä. Omaa pääomaa 
on sen jälkeen osakeannilla korotettu useaan kertaan.



63

Kuvio 33.

PSP-Rahoitus

KANNATTAVUUS
PSP-RAHOITUS

-3.23 -4.18
-10 - -9.38
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PSP-Rahoituksen rahoituskate pysytteli vuoden 1985 
negatiivisen katteen jälkeen 5-7 prosentin välillä. 
Vuoden 1989 laskun syynä olivat kohonneet rahoituskus
tannukset .

Käyttökate oli negatiivinen vuotta 1987 lukuunotta
matta. Vuonna 1989 katetta heikensi mm. kohonneet 
henkilöstökulut.

Sijoitetun pääoman tuottoprosenttikin parantui vuoden 
1985 heikosta arvosta, mutta oli kuitenkin negatiivinen 
koko ajan. Oman pääoman tuottoprosentti noudatti samaa 
suuntaa. Omaa pääomaa korotettiin kahteen kertaan, mutta 
sen vaikutus tunnuslukuun ei ollut merkittävä.
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SKOP-Rahoitus

Kuvio 34.

KANNATTAVUUS
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SKOP-Rahoituksen rahoituskate laski tarkastelujak
solla jonkin verran pysytellen kuitenkin yli kymmenessä 
prosentissa. Käyttökateprosentissa heijastui vuonna 
1988 tehty toimitilojen myynti ja uusien vuokraus : 
vuokrakulut kolminkertaistuivat.

Sijoitetun pääoman tuotto oli vuotta 1988 lukuunottamat
ta ollut positiivinen. Nettotulos oli silloin huonoim
millaan ja samalla tase kasvoi voimakkaasti. Seuraavana 
vuonna taseen kasvu hidastui ja nettotulos kasvoi 
huomattavasti.

Oman pääoman tuotto heijasti samaa kehitystä. Oma 
pääoma kasvoi tasaisemmin kuin koko tase, ja nettotu
los määräsi tunnusluvun muutokset.
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SYR

Kuvio 35.

KANNATTAVUUS

24.69

2.1 P-

-22.64

Sij. po:n tuotto—% Opo:n tuotto—% Käyttökate —%

SYR: n rahoituskate väitteli hyvin voimakkaasti nousten 
vuoden 1985 negatiivisesta katteesta vuoden 1987 vajaan 
25 % katteeseen ja siitä jälleen laskien noin 15 
prosenttiin. Vuoden 1987 hyvä kate johtui mm. jälleenra- 
hoituskustannusten alenemisesta. Käyttökate seurasi 
rahoituskatteen muutoksia, kiinteät kulut olivat samalla 
tasolla jokaisena vuotena.

Sijoitetun pääoman tuotto-% liikkui nollan molemmin 
puolin ja heijasti nettotuloksen muutoksia, taseen 
loppusumma vaihteli vähemmän. Vuoden 1987 hyvään arvoon 
vaikutti myös taseen pieneneminen. Oman pääoman tuotossa 
nettotulos vaikutti vielä enemmän, oma pääoma kasvoi 
melko tasaisesti.
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Maksuvalmius
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Kuvio 36. 

Quick Ratio

Yritysten quick ratio laski koko tarkastelujakson 
ajan ja erot tasoittuivat. Eniten putosivat Kanran ja 
OPR: n tunnusluvut : yli neljän lukemista noin yhteen. 
SYR erottui muista ; senkin quick ratio putosi, mutta 
oli silti 2,7 vuonna 1989. Kuitenkaan maksuvalmiudet 
eivät ollet huolestuttavia jakson lopussakaan, vaan 
olivat lähinnä pudonneet "normaalille" tasolle.
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STS-Rahoitus

Kuvio 37.

QUICK RATIO
STS-RAHOITUS

1.88

1985 1986 1987 1988 1989

STS-Rahoituksen quick ratio oli yli 1,5 vuoteen 1989 
saakka, jolloin se putosi 1,11:sta. Tämä johtui muiden 
lyhytaikaisten velkojen lähes kolminkertaistumisesta 
edellisvuoteen nähden. Rahoitusomaisuuskin kasvoi, 
mutta huomattavasti vähemmän. Maksuvalmius oli kuitenkin 
koko tarkasteluajanjakson hyvä.
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Kansallisrahoitus

Kuvio 38.

QUICK RATIO
KANSALLISRAHOITUS

1985 1986 1987 1988 1989

Kansallisrahoituksen maksuvalmius oli todella hyvä 
vuosina 1985 ja 1986. Sen jälkeen se tippui "normaa
lille" tasolle. Tämä johtui lyhytaikaisten lainojen 
kolminkertaistumisesta vuonna 1987. Senkin jälkeen ne 
kasvoivat voimakkaasti. Rahoitusomaisuuden määrä pysyi 
vuoteen 1988 asti samana, vuonna 1989 se kaksinkertais
tui .
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OPR

Kuvio 39.

QUICK RATIO
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Opr :n maksuvalmiustunnusluku laski tasaisesti vuoden 
1985 korkeasta 4,2:sta vuoden 1989 1,25:een. Tämä 
johtui lyhytaikaisen vieraan pääoman määrän kasvusta. 
Rahoitusomaisuus kasvoi tasaisesti koko ajan.
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Kuvio 40.

PSP-Rahoitus

QUICK RATIO

PSP-Rahoituksen maksuvalmius huononi vuoden 1985 hyvältä 
tasolta vuosittain vuoden 1989 arvoon 0,95, joka on 
rahoitusyhtiölle melko huono arvo. Voimakkain pudotus 
oli vuonna 1988, jolloin lyhytaikaiset velat kasvoivat 
huomattavasti. Rahoitusomaisuuden kasvu oli tasaista 
ja velkoja vähäisempää.
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Kuvio 41.

QUICK RATIO
SKOP-RAHOITUS

1985 1986 1987 1988 1989

Skop-Rahoituksen maksuvalmius huonontui koko ajan, 
mutta oli silti tyydyttävän hyvä. Suurin pudotus oli 
vuonna 1988, jolloin lyhytaikaiset velat yli kaksin
kertaistuivat edellisvuoteen nähden. Rahoitusomaisuuden 
kasvu oli koko ajan hitaampaa kuin lyhytaikaisten 
velkojen.
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SYR

Kuvio 42.

QUICK RATIO
SYR

4.26

1985 1986 1987 1988 1989

Syr:n maksuvalmius oli koko tarkastelujakson erittäin 
hyvä, vaikka se heikentyikin huomattavasti. Vuoden 
1986 aleneminen johtui lyhytaikaisten velkojen lähes 
kaksinkertaistumisesta. Sen jälkeen ne laskivat ja 
nousivat taas 1989, mikä näkyy tunnusluvussa.
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Vakavaraisuus
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Kuvio 43.

Omavaraisuusaste

. STS __KAN RA . OPR PSP .. SKOP SYR

Yritysten omavaraisuusasteet olivat tarkastelujakson 
alussa viiden ja kymmenen prosentin välillä, mutta 
hajontaa tuli lisää ; tarkasteluajanjakson lopulla osa 
yrityksistä paransi vakavaraisuuttaan huomattavasti. 
Ilmeisesti vakavaraisuutta tietoisesti pyrittiin 
nostamaan vireillä olleen rahoitusyhtiölain vaatimaan 
8 prosenttiin, johon eivät kuitenkaan kaikki päässeet 
tarkasteluajanjakson loppuun mennessä. Oman pääoman 
suuruusvaatimukset täyttävät kaikki tarkasteltavat 
yritykset.



STS-Rahoitus 
Kuvio 44.
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OMAVARAISUUSASTE
STS-RAHOITUS

STS-Rahoituksen omavaraisuusaste oli seitsemän prosentin 
molemmin puolin 1985-1988 ja sitten laski 4,3 prosent
tiin. Lasku johtui lähinnä lyhytaikaisen vieraan pääoman 
määrän kasvusta.
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Kansallisrahoitus

Kuvio 45.

OMAVARAISUUSASTE
KANSALLISRAHOITUS 9
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Vuosina 1985-88 Kanran omavaraisuusaste oli hieman 
alle 8 % ja laski sitten 5,1 prosenttiin. Oma pääoma 
pysyi samalla tasolla koko ajan, mutta vuonna 1989 on 
vieraan pääoman määrä kasvoi huomattavasti. Ennen tätä 
vuotta oli pitkäaikaisten velkojen väheneminen tasoitta
nut lyhytaikaisten velkojen kasvua, mutta vuonna 1989 
kasvoivat molemmat.
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OPR

Kuvio 46.

OMAVARAISUUSASTE
14

12

10

8

6

4

2

0

OPR

1985 1986 1987 1988 1989

OPR: n omavaraisuusaste nousi koko ajan : 7,5 prosen
tista vajaaseen 12 prosenttiin. Tämä johtui oman pääoman 
määrän korotuksista.
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Kuvio 47.

PSP-Rahoitus
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PSP-Rahoituksen omavaraisuusaste pysyttel 
viiden prosentin tuntumassa, poikkeuksena 
jolloin se oli korkeampi. Tämä johtui 
korottamisesta. Taseen kasvu oli tasaista.
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SKOP-Rahoitus

Kuvio 48.

OMAVARAISUUSASTE
SKOP-RAHOITUS

10.47

SKOP-Rahoituksen omavaraisuusaste nousi vuoteen 1987 
asti ollen silloin 10,5 prosenttia ja laski sitten 
kahdeksan prosentin tuntumaan. Nousuun vaikutti osake
pääoman korotus, laskuun taas lyhytaikaisten velkojen 
lisääntyminen. Yhtiö oli ainoa, jonka vakavaraisuus 
laski huomattavasti jakson lopulla ; liikevaihdon muita 
suurempi kasvu tapahtuikin vakavaraisuuden kustannuksel
la .
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Kuvio 49.

OMAVARAISUUSASTE
SYR

20 ____________________ ____________________________

1985 • 1986 1987 1988 1989

SYR:n omavaraisuusaste nousi vuoden 1986 9 prosentista 
vuoden 1988 vajaaseen 15 prosenttiin ja laski sitten 
hieman. Nousuun vaikutti osakepääoman korotus vuonna 
1987. Oman pääoman määrä laski vuonna 1989 ja se 
osaltaan selittää tunnusluvun laskua. SYR kuitenkin 
säilytti asemansa vakavaraisimpana rahoitusyhtiönä.



6
YHTEENVETO JA TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ

6.1
Yhteenveto

Rahoitusyhtiöiden toimintaympäristö on 1980-luvun 
loppupuolella muuttunut huomattavasti. Rahoitusmark
kinoiden vapautumisesta aiheutunut korkotason nousu on 
vaikuttanut merkittävimmin rahoitusyhtiöiden talouteen. 
Rahoitusyhtiöiden jälleenrahoitus muuttui markkinahin
taiseksi, mutta suurin osa rahoitussopimuksista oli 
kiinteäkorkoisia eikä niiden muuttaminen ollut mahdol
lista. Parhaiten tässä tilanteessa menestyivätkin ne 
yritykset, jotka nopeimmin saivat jällenrahoituksensa 
ja antolainauksensa balanssiin ja saivat siirrettyä 
kohonneet kustannuksensa asiakkailleen. Vielä vuonna 
1989 n. 4/5 sopimuksista oli kiinteäkorkoisia ja näin 
ollen tappiollisia.

Luvussa 5. tehdyn tunnuslukuanalyysin tulokset kuvasta
vat sitä muutosta, jonka yhtiöt ovat läpikäyneet. 
Tunnusluvuista käy ilmi, että yhtiöiden kannattavuus 
on heikentynyt vuoden 1987 hyvistä tuloksista. Tämä 
johtuu juuri siitä, että rahoituskustannusten nousua 
ei ole saatu siirrettyä rahoitussopimuksiin. Lisäksi 
luottotappiot lisääntyivät näinä vuosina, joskaan 
rahoitusyhtiöt eivät ole kärsineet yhtä kovia luottotap
pioita kuin pankit. Myös lisääntynyt kilpailu rahoitus
markkinoilla on vaikuttanut alentuneena hintatasona.

Kokonaisuutena katsoen ei yritysten taloudellinen 
tilanne kuitenkaan ole huono ; yritykset ovat vakavarai
sia ja rahoitustilanne on hyvä. Kunhan markkinatilanne 
stabiloituu ja vanhoista kiinteäkorkoisista sopimuksista 
päästään eroon, on tilanne varmasti parempi.
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6.2
Tulevaisuuden näkymiä
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Rahoitusyhtiöiden lukumäärä tullee pienenemään lähi
vuosina, lähinnä pienten yritysten sekä In-house- 
yritysten määrä vähenee, mutta pankkiomisteiset luulta
vasti säilyvät kaikki. Niiden asema konsernissaan 
saattaa kuitenkin muuttua. Esimerkiksi Suomen Yritysra
hoitus Oy on menettänyt itsenäisen asemansa SYP- 
konsernissa ja siitä on muodostettu SYP:n yritysrahoi- 
tusryhmä v. 1990. Samoin on käymässä SKOP-Rahoitukselle. 
Kokonaan toimintaa ei kuitenkaan pankeille voida 
siirtää, sillä rahoitusyhtiötoiminta poikkeaa pankkien 
toiminnasta mm. vakuusmenettelyn ja palveluprosessin 
osalta hyvin paljon.

Leasing-yhtiöitä luultavasti tulee lisää muuttuneen 
liikevaihtolain myötä. Nykyiset isot yhtiöt saattavat 
yhtiöittää leasing-toimintansa erillisiksi leasing- 
yhtiöiksi ja myös ulkomaisia yhtiöitä odotetaan tulevan 
Suomeen juuri leasingia harjoittamaan.1

Euroopan yhdentymisen ansiosta saataneen yhteneväinen 
lainsäädäntö ja tätä kautta rahoitusyhtiötoimintaa on 
helpompi laajentaa ulkomaille. Esimerkiksi leasingissä 
leasing-kohde ja rahoitus siihen saattavat tulla eri 
maista ja mennä kolmanteen.

Rahoitusyhtiötuotteet tullevat pysymään melko samoina 
kuin tähänkin asti. Leasingin osuus tullee kasvamaan 
ja investointien rahoituksen osuus vastaavasti pie
nenemään. Laskusuhdanne näkyy laskusaamisten rahoi
tuksen lisääntymisenä, kun yritykset tarvitsevat yhä 
enemmän käyttöpääomaa.

Laskusuhdanne näkyy myös lisääntyvissä luottotappiois
sa. Esimerkiksi SYR:ssä on perustettu uusi riskienhal- 
lintaryhmä vartavasten luottotappioiden minimoimiseksi.

1 Lehtinen
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Jälleenrahoituskustannukset tulevat edelleen olemaan 
merkittävin kustannuserä rahoitusyhtiötoiminnassa. 
Tähän ei kuitenkaan ole mahdollista kovinkaan paljoa 
vaikuttaa, säästöä on yritettävä saada rakennekustannuk- 
sissa. Tämän vuoksi rahoitusyhtiöihin saatetaan fuusioi
da yksityishenkilöiden rahoitusta hoitavia yhtiöitä. 
Näin on käynyt SYR:ssä, johon on fuusioitu Asiakasra- 
hoitus Oy.

Ulkomainen luotonanto ei kovinkaan paljon tulle vaikut
tamaan rahoitusyhtiöiden jälleenrahoituskustannuksiin, 
koska valuuttaposition pienuuden vuoksi ulkomaista 
rahaa käytetään vain valuuttatuotteissa.

Tarkastelukauden lopussa eletään rahoitusyhtiöissä 
muutosvaihetta, jolloin niiden taloudellinen tila ei 
ole kovin hyvä. Tulevaisuudessa rahoitusyhtiötoiminta 
yksinkertaistuu, kun kaikki sopimukset ovat markkinakor
koon sidottuja. Korkomarginaalit tulevat pienenemään 
noin kahteen prosenttiin kaikissa yhtiöissä. Varsinainen 
kilpailu tullaan yhä enemmän käymään erikseen hinnoitel
luilla palveluilla. Yritysten menestys riippuu näiden 
palveluiden laadusta. Kustannuksia pyritään vähentämään 
toimimalla yhä kevyemmällä organisaatiolla. Mikään 
kultakaivos ei rahoitusyhtiö tule olemaan, mutta 
ylimenokauden jälkeen niillä tuskin on suuria ongelmiakaan.
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jTS-RAHOITUS oy
LIITE 1

"ASE 1989
tahoitusomaisuus 712735 
[äyttöomaisuus 76884 
rASTAAVAA YHTEENSÄ 789619
,yhytaikainen vpo 640951 
itkäaikainen vpo 114771 
araukset 11450 
ma pääoma 22447 
ASTATTAVAA YHTEENSÄ 789619

ULOSLASKELMA
iikevaihto 103611 
ahoituskate 8348 
äyttökate -2303 
ahoitustulos -3826 ettotulos -5747 
Dkonaistulos -5747 
irjanpidon tulos 1658

1988 1987 1986 1985
487728 449714 460934 26972958352 59777 61469 70235546080 509491 522403 339964
283066 238639 289249 179943226275 233226 199265 13400014350 14350 13400 560022389 23276 20489 20421546080 509491 522403 339964

78606 87370 87070 6462713184 15435 16235 75302874 6821 10087 34572108 5635 9573 3871508 3703 7754 2736508 3703 7754 27361713 2786 68 248

^NSALLISRAHOITUS OY

^SE
ihoitusomaisuus 
iyttöomaisuus 
^STAAVAA YHTEENSÄ
rhytaikainen vpo 
-tkäaikainen vpo traukset 
ia pääoma
OTATTAVAA YHTEENSÄ

rLOSLASKELMA
ikevaihto
hoituskate
yttökate
hoitustulos
ttotulos
konaistulos
rjanpidon tulos

1989 1988 1987 1986 1985
5070505
2023408
7093913

2627991
1829274
4457265

2716154
778814

3494968
2826673
779774

3606447
2939688
848377

3788065
5137782
1591501
150935
213695

7093913

2375493
1734265
133625
2138824457265

1698608
1516972

65559
213829

3494968

593286
2725586

61904
225671

3606447

696378
2806284

59954
225449

3788065

8959992335
-76040
-79796
-84876
-84876
11812

661853
29824

-47133
-3675

-14990
-14990
12047

698076136031
46530
47885
39564
39564
12158

703608
104565
10575
14676
9672
9672

24220

75053633672
-47160
-54132
-57426
-57426
24215



LIITE 2

1989
3143101
654742

3797843
2508442
842967
178444
267990

3797843

1988
3160447
546814

3707261
1859571
1417288
159963270439

3707261

1987
2914053
288747

3202800
1374502
1472210

89600
266488

3202800

1986
2767841
241705

3009546
958214

1805874
63400

182058
3009546

1985
1845649
165797

2011446
438745

1422287
43047

107367
2011446

606742
104479
32946
26528
19371
19371
24463

495730
94333
30703
23055
1614716147
24444

510240123937
63955
56927
50512
50512
20730

372440
74980
31774
30388
25530
25530
11691

27586856976
28905
27843
24735
24735
9196

1989
2688830
1001619
3690449
2848448
637323
80031109800
14847

3690449

745061
30133

-16588
-22191
-25734
-25734
14427

1988
2179008
832821

3011829
2134272
683892
68073

109800
15792

3011829

569097
41710
-2563
-3600
-6679-6679
15715

1987
1731384
697686

64
2429134
1236150
1067002

31
52373
60000
13578

2429134

462486
34382
3681

-1288
-3805
-3805
12586

1986
1455897
596474

2052371
1031938
911169
3987360000
9391

2052371

435218
24887
-3152
-7171
-9609
-9609
9391

1985
1281178
558459

1839637
854789
889135
30673
60000
5040

1839637

360828
-15085
-40416
-42386
-45113
-45113

5040



LIITE 3
эКОР-RAHOITUS OY

ГАЗЕ 1989 1988 1987 1986 1985
Rahoitusomaisuus 5803946 5720596 4085448 3740424 3252775käyttöomaisuus 1069660 822588 563188 411473 367423arvostuserät 93077 90784 49493 24056 23924VASTAAVAA YHTEENSÄ 6966683 6633968 4698129 4175953 3644122
lyhytaikainen vpo 5199111 4095078 1965323 1632578 1337104’itkäaikainen vpo 1186555 2012185 2240836 2170035 2061081Varaukset 241690 180650 139050 111800 54600)ma pääoma 339327 346055 352920 261540 191337rASTATTAVAA YHTEENSÄ 6966683 6633968 4698129 4175953 3644122

'ULOSLASKELMA
liikevaihto 1060021 800921 697311 670441 558990:ahoituskate 146879 96063 99937 131837 105544äyttökate 48938 -936 37978 68074 48993ahoitustulos 82476 -13090 23745 62483 44188ettotulos 74533 -22185 18850 57219 39539okonaistulos 77956 -19325 27449 56098 39539irjanpidon tulos 31950 38687 45624 18904 17125

UOMEN YRITYSRAHOITUS OY

ASE 1989 1988 1987 1986 1985
ahoitusomaisuus 4237463 4133812 3916760 4169581 3080566äyttöomaisuus 852035 1030599 889599 1288612 1524709ASTAAVAA YHTEENSÄ 5089498 5164411 4806359 5458193 4605275
yhytaikainen vpo 1556738 1096207 1048386 1379743 723853itkäaikainen vpo 2829070 3321067 3137170 3580348 3420320araukset 165000 203300 200500 183000 150000idottu opo 375000 375000 375000 275000 275000apaa opo 163690 168837 45303 38102 36102OTATTAVAA YHTEENSÄ 5089498 5164411 4806359 5456193 4605275

УНУТ TULOSLASKELMA
iikevaihto 791236 744279 913429 1042489 938027ahoituskate 115514 115733 225499 113985 -12542äyttökate 13252 29192 133830 28313 -82638ahoitustulos -10477 12629 119057 18723 -95058attotulos -21760 3304 108094 10090 -102429akonaistulos -21760 120237 108094 10090 -102429irjanpidon tulos 45001 161933 39201 34000 30307


