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Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa kotimaisen factoringin eri pal- 
velutekijöiden hyötyjen ja haittojen merkitystä erilaisille suomalaisille 
yrityksille. Yritysryhmät jaoteltiin factoringmuodon, yrityskoon ja toimi
alan mukaan. Tutkimus suoritettiin kaksiosaisesti: yrityskyselynä ja tilin
päätöstietojen vertailuna.

Lähdeaineisto

Tutkimuksessa käytettiin yritysten kyselylomakkeen rakentamisessa koti- 
ja ulkomaista lähdekirjallisuutta, rahoitusyhtiön factoringammattilaisten 
haastatteluita sekä yrityshaastatteluita. Testiaineistona oli Merita Rahoi
tuksen kaikki kotimaista factoringiä käyttävät asiakkaat. Tilinpäätösver- 
tailua varten yrityksistä kerättiin tilinpäätöstietoja vuosilta 1993-1995. 
Vertailuaineistona käytettiin tilastokeskuksen toimialatilastoja samoilta 
vuosilta.

Aineiston käsittely

Yrityskyselyn vastausten keskiarvojen eroja vertailtiin yritysryhmittäin. 
Kullekin vastauslohkolle laskettiin summamuuttuja ja yhteiskeskiarvo, 
joiden luotettavuus testattiin. Kokonaishyöty-, arvosana- ja hintaväittämi- 
en vastauksille tehtiin regressioanalyysit. Vastanneiden yritysten tunnus
lukuja vertailtiin toimialan vastaaviin arvoihin. Lisäksi tutkittiin vuonna 
1994 aloittaneiden yritysten myynti saarni sten hallinnoinnin tehokkuuden 
kehitystä.

Tulokset

Eniten hyötyä yrityksille oli factoringin eri rahoitustekijöistä ja vähiten 
hyötyä takausmahdollisuudesta kolmannelle osapuolelle. Perusfactoringin 
käyttäjät hyötyivät eniten factoringpalveluista. Kokonaishyöty rahoitus
palveluista oli melko korkea. Factoringmuoto ja yrityskoko olivat merkit
tävimmät eroja luovat tekijät. Vastanneiden yritysten taloudellinen tilanne 
oli heikko kannattavuuden ja vakavaraisuuden osalta, mutta maksuval
mius oli vähintäänkin tyydyttävä ilmeisesti factoringin ansiosta. Myynti- 
saamisten hallinnoinnin tehostumisesta ei löytynyt todisteita.

Avainsanat

factoring, myynti saaminen, trade credit, rahoitusyhtiö



KOTIMAISEN FACTORINGIN HYÖDYT JA HAITAT 

SUOMALAISILLE YRITYKSILLE

1. JOHDANTO

Yritykset tarvitsevat nykypäivänä yhä enemmän käyttöpääomaa. Tuotannolliset yritykset 

tarvitsevat sitä valmistuksen lisäämiseen ja kaupalliset firmat esim. liikevaihdon kasvatta

miseen ja sitä kautta lisääntyviin palkka- ja sosiaalimenoihin. Pääomaa sitoutuu tällöin 

varastoon ja laskusaataviin. Yleisemmin yritykset lisäävät käyttöpääomaansa ulkopuoli

sella rahoituksella. Lainanantajat edellyttävät lainansa turvaamiseksi vakuuksia. Etenkin 

1990-luvun alussa yrityksillä on ollut niukalti reaalivakuuksia tai niiden arvo on romahta

nut hankintavuodesta. Vakuudet nimenomaan muodostuvat monille yrityksille ongelmaksi. 

Factoringissä yritys diskonttaa myynti saatavansa erityiselle factoringyritykselle ja saatavat 

toimivat usein yksinään luototetun osan vakuutena. Tämä käytäntö tuo yrityksille uuden 

mahdollisuuden hankkia vierasta pääomaa. (Tepora ja Takki 1994, s.3-4)

1.1 Factoring

Factoring ei ole mikään tämän päivän ilmiö, vaan sen juuret ulottuvat jo 1600-luvulle. 

Tuolloin factoringin harjoittaja toimi niin myyntiagenttina kuin rahoittajanakin. Etenkin 

tekstiiliteollisuus USA:ssa ylläpiti factoringtoimintaa. (Hart 1991) Nykyisen merkityksensä 

ja sisältönsä se on saanut 1900-luvun alussa Yhdysvalloissa. Vuonna 1911 New Yorkissa 

vahvistettiin laki, joka säätelee modernia factoringjärjestelyä, jossa factorit toimivat aino

astaan rahoittajina. Suomessa factoringtoiminta alkoi vuonna 1965 Suomen Interfactoring 

Oy:n ja Factoring-rahoitus Oy:n toimesta. (Tepora ja Takki 1994, s.15) Koska sitä tuolloin 

ja myöhemminkin käyttivät monet rahoitusvaikeuksissa olevat yritykset, sanalla factoring 

on huono kaiku yrittäjien korvissa. Suomessa etenkin rahoitusyhtiöt haluavat käyttää siitä 

termiä myyntisaatavien tai laskusaatavien rahoitus, mikä onkin hyvin kuvaava ilmaus.

Factoringissä yritys siirtää kaikki myynti saatavansa rahoitusyhtiölle, joka maksaa yrityk

selle etukäteen yleensä 70% laskujen loppusummasta ja loput 30%, kun asiakkaat ovat 

maksaneet laskut rahoitusyhtiölle. Yritys tekee laskuihinsa siirtomerkinnän, että ne tulee
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maksaa rahoitusyhtiön tilille. Rahoitusyhtiö veloittaa luototetun osan koron sekä omat 

palkkionsa tilitettävästä 30% loppuerästä.

Useinkaan yrityksen ei tarvitse asettaa muita vakuuksia kuin laskunsa. Ammattijohdon 

puutteen vuoksi pienempien yritysten omistajajohtajat joutuvat antamaan henkilökohtaisen 

takauksen rahoitusyhtiölle. Tämän käytännön takana on ehkäistä johdon väärinkäytökset, 

esim. tekaistujen laskujen siirto rahoittajalle. Toisaalta kirjallisissa sopimuksissa on hyvin 

vähän suojaa rahoitusyhtiön opportunismia vastaan. Rahoitusyhtiön maine on kriittisin 

elementti, mikä merkitsee markkinoilla.

Suomessa on kahdenlaista factoringiä: myyntisaatavien rahoitusta (minifactoring) ja 

myyntilaskujen rahoitusta (perusfactoring). Myyntisaatavien rahoituksessa yritys siirtää 

laskut koonnilla yhtenä nippuna rahoittajalle ja hyödyntää näin pääasiassa vain rahoitus

palveluja. Myyntilaskujen rahoituksessa yritys siirtää laskut eriteltyinä rahoittajalle ja hyö

dyntää myöskin reskontra-ja perintäpalveluja.

1.2 Aiheen rajaus

Tutkielmani tarkoituksena on perehtyä kirjallisuuden, haastatteluiden, tilinpäätöstietojen ja 

yrityskyselyn avulla kotimaisen factoringin hyötyihin ja haittoihin suomalaisille yrityksille. 

Tutkimuskohteena ovat yritykset, jotka nyt hyödyntävät kotimaista factoringrahoitusta. 

Pyrin kartoittamaan myyntisaatavien rahoituksen eri palvelutekijöiden merkitystä erilaisis

sa yrityksissä. Jaottelut teen factoringpal vei un muodon, yrityskoon ja toimialan mukaan. 

Vientifactoring jätetään kokonaan tämän tutkielman ulkopuolelle, sillä se on eriluontoista 

ja sisältää vieläkin enemmän palveluja. Vientifactoringin osuus on huomattavan vähäinen 

Suomessa.

1.3 Tutkimuksen merkitys

Factoringin hyötyjä ja haittoja ei ole kartoitettu aikaisemmin laajalti. Vuonna 1985 facto- 

ringistä tehtiin Vaasan läänissä kyselytutkimus, jonka otos oli pieni ja vastausprosentti 

alhainen. Kansainvälisiäkin tutkimuksia löytyy vain factoringin valintasyistä. Sen tähden 

tämä tutkimus on merkittävä.
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Factoring on melko tuntematon rahoitusmuoto Suomessa verrattuna useihin muihin mai

hin. Se mielletään usein kalliiksi vaihtoehdoksi tietämättä, että se sisältää monia palveluja. 

Rahoitusyhtiöille on tärkeää selvittää, onko heidän argumentoi mansa hyödyt todellisia ja 

jos ovat, niin mille aloille ja minkälaisille yrityksille. He ovat kiinnostuneet löytämään 

myös uusia näkökulmia factoringistä. Palvelun kehittäminen on tärkeää sekä rahoittajan 

että asiakasyrityksenkin näkökulmasta. Yrityksillä on kyselyn kautta ainutlaatuinen mah

dollisuus kritisoida ja kiittää saamiansa palveluja ei vain yksilöinä - vaan myös yritysjouk

kona.

Kasvavat ja teknologia yritykset kärsivät vakuuksien puutteesta. Heille rahoituksen hank

kiminen voi muodostua suureksi ongelmaksi. Toivon tämän tutkimuksen tuovan esiin 

seikkoja, jotka tukevat käsitystä, että factormgiä pystyisivät useammatkin yritykset hyö

dyntämään Suomessa.

Koska factoring koostuu monista palveluosista, sen hyödyntäminen voi olla myöskin hy

vin monitahoista. Se ei ole pelkästään rahoitusmuoto, vaan sitä tiedetään käytettävän pel

kästään reskontranhoitoon tai vakuutena. Jo näiden ominaisuuksien olemassaolo on yri

tyksille ensiarvoisen tärkeää.

2. FACTORINGIN TÄMÄNHETKINEN TILA SUOMESSA

2.1 Myyntisaatavien rahoituspalveluiden luonne

Jo factoringhistorian alusta lähtien ovat tekstiili- ja vaatetusteollisuus hyödyntäneet tätä 

rahoitusmuotoa. Suurin osa niiden myynnistä tapahtuu laskutuksen kautta ja useille eri 

asiakasyrityksille. Huonekaluteollisuus lasketaan myös ns. perinteisiin factoringiä käyttä

viin toimialoihin. Myyntisaatavien pitkähköt maksuajat on yksi syy siihen, että huomattava 

määrä käyttöpääomaa sitoutuu myyntisaamisiin, ja että tilanteen helpottamiseksi on tur

vauduttava saamisten diskonttaamiseen factoringyrityksen kautta.



Rakennusliikkeille factoringia ei ole myönnetty, koska niiden urakoihin saattaa liittyä suu

ria reklamaatioriskejä, joita rahoitusyhtiön on mahdotonta hallita. Tämä käytäntö on 

yleismaailmallinen.

Palvelualat ja vähittäiskauppa - poikkeuksena kuljetustoiminta - ovat usein factoringin 

ulkopuolella, sillä niiden yksittäisten laskujen summa sekä laskujen yhteismäärät eivät yllä 

sellaiselle tasolle, että factoring)ärjestely olisi mielekäs.

Esittelen rahoitusyhtiöiden tarjoamia palveluita yksityiskohtaisemmin jaoteltuina seuraa

vasti: rahoitus, vakuus, reskontrapalvelut, perintä ja luottotiedot sekä konekielisyys ja mik- 

ropalvelut.

2.1.1 Rahoituspalvelut

Rahoitusyhtiö taijoaa yritykselle luottoa tämän myyntisaatavia vastaan 50-80% kyseisen 

yhtiön taloudellisen tilanteen mukaan. Keskimäärin yhtiöt saavat 70% luottoa laskusaata- 

vien luomasta vakuusmassasta. Yritys voi nostaa luottoa joko sitä mukaan kun luototetta

vien myyntisaatavien määrä kasvaa tai sitten suuremmissa erissä ja harvemmin tarpeensa 

mukaan. Yritys maksaa luotosta korkoa lainanajalta, ei factoringsopimuksen mukaisesta 

rahoituslimiitistä. Factoringluoton korko määräytyy joko pankin avista- eli yön yli antolai- 

nauskoron tai helibor lkk:nja sovitun korkomarginaalin mukaan. Avistakorko tarkistetaan 

päivittäin ja korkomarginaali on yleensä 2-4% tasoa. Korkoperuste vaihtelee rahoitusyhti- 

öittäin.
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Yrityksellä on myös mahdollisuus ottaa osalta rahoitusyhtiöistä kiinteäkorkoista määräai- 

kaisluottoa. Luotto on kiinteämääräinen ja useimmiten 1-6 kuukaudeksi. Korko on sidottu 

määräaikaa vastaavaan Helibor-korkoon ja sovittuun korkomarginaaliin. Lainan voi mak

saa pois vasta määräajan päätyttyä. Määräaikaisluotonkin vakuutena ovat yrityksen myyn-

tisaatavat.
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2.1.2 Vakuuskäytäntö

Pääasiassa pelkät laskusaatavat toimivat factoringluoton vakuutena, mutta pienemmiltä 

yrityksiltä, joissa ei ole ammattijohtoa, vaaditaan henkilötakaus pääasiassa väärinkäytösten 

välttämiseksi.

Rahoitusyhtiö hyväksyy vakuusarvoksi factoringsopimuksessa sovitun prosenttiosuuden 

hyväksyttyjen laskusaatavien yhteismäärästä. Tämä osuus vaihtelee siis 0-80% välillä. Hy

väksyttyjä laskusaatavia ovat asiakasyrityksen toimialan mukaiset kotimaiset saatavat, joi

den maksuaika on enintään 90 päivää. Laskujen vakuusarvo-osuus heikkenee sovitusta 

prosenttiosuudesta erääntymisen myötä. Joitakin erittäin huonoja ostajia rahoittaja saattaa 

jättää luotottamattakin. Vakuudeksi ei hyväksytä avoimeen-, osamaksu- tai jälkivaatimus- 

kauppaan perustuvia saatavia eikä useinkaan saatavia, jotka ovat yrityksen tytär-, sisar-, 

emo- tai muulta yhtiöltä, johon myyjäyrityksellä on oleelliset taloudelliset siteet. Edellä 

mainittuihin saataviin saattaa helpommin liittyä tekaistuja laskuja, mikä on rikollista toi

mintaa. Rahoittajat pidättävät oikeuden rajoittaa yksittäiseltä ostajalta olevien saatavien 

vakuusarvoa - useimmiten 15%-20%:iin kaikkien saatavien vakuusarvosta. Rahoittaja ja 

yritys voivat sopia tätä suuremmista ostajalimiiteistä erillisillä sopimuksilla, mikä edellyt

tänee ostajalta hyviä luottotietoja ja maksukäyttäytymistä. Vakuusarvon tulee koko facto- 

ringsopimuksen ajan vastata luoton, kertyneen koron ja palkkioiden yhteismäärää.

2.1.3 Reskontrapalvelut

Rahoittajan puolesta reskontrapalveluiden tarjoaminen on luontevaa, sillä se suo mahdolli

suuden valvoa sekä vakuusmassaa että yksittäisiä ostajia paremmin. Tämä pienentää huo

mattavasti rahoittajan riskiä ja edistää luottamuksellisen suhteen syntymistä rahoittajan ja 

asiakasyrityksen välille. Yrityksellä on puolestaan mahdollista keskittää voimavaransa 

toimialansa mukaiseen osaamiseen. Myyntilaskujen rahoituksessa eli perusfactoringissä 

tämä palvelu tulee automaattisena ja sen hyödyntäminen vaihtelee yrityskohtaisesti. 

Myynti saarni sten rahoituksessa eli ns. minifactoringissä, jota useinkin käyttävät suurehkot 

yritykset, reskontrapalvelut eivät kuulu mukaan. Monesti näillä yrityksillä on jo usean 

vuoden kokemus factoringin käytöstä ja tarve hallita itse reskontraansa mahdollisimman 

kokonaisvaltaisesti.



Rahoitusyhtiö pitää nonnaaliin tapaan reskontraa yrityksen myynti saatavista yrityksen lä

hettämien laskulistojen, suoritusten ja muiden tiedotteiden perusteella. Yrityksen tulee 

viipymättä ilmoittaa esim. laskun ehtojen muutoksista, konkursseista ja kuittaamisista. 

Rahoittaja tekee myös saldotiedusteluita yrityksen ostajille varmistaen näin laskujen to

dellisuuden.

Rahoittaja toimittaa viikottain tiliotteen, luettelon avoimista laskuista ja kuukausittain 

kirjanpitoa varten reskontraluettelon, tiliotteen ja myynti- sekä ostajatilastot. Yrityksillä on 

mahdollista tiedustella myös puhelimitse reskontransa tilannetta tai mikropalveluita käyt

täen.

Yhtenä osana reskontrapalvelua ovat viivästyskorkolaskut. Factoringsopimusta laadittaessa 

yritys päättää, millä perusteilla korkolaskut tehdään. Rahoitusyhtiö tulostaa neja toimittaa 

yritykselle, joka lähettää hyväksymänsä korkolaskut eteenpäin. Yrityksellä säilyy viimei

seen asti mahdollisuus kohdella yksittäisiä ostajia haluamallaan tavalla.

2.1.4 Perintäpalvelut ja luottotiedot

Muistutuskiijeistä ja perintäohjeista sovitaan factoringsopimuksessa. Mahdollisuutena ovat 

erisävyiset muistutuskirjeet ja tratat - joko julkinen tai hiljainen. Suomessa on käytössä 

factoring, jossa riski laskusaatavasta säilyy yrityksellä. Rahoittaja ei ole velvollinen huo

lehtimaan saatavan vanhentumisen keskeyttämisestä tai perimään sitä muulla kuin sovi

tuilla tavoilla. Jos trattakaan ei tuota tulosta, rahoittaja palauttaa laskun yritykselle, joka 

voi itse kääntyä perintätoimiston puoleen lisätoimenpiteitä varten.

Rahoitusyhtiö seuraa automaattisesti luottamiensa ostajien, takaajien, asiakasyrityksien 

luottotietoja. Etenkin jos yksittäistä ostajalimiittiä korotetaan yli 15%, rahoitusyhtiö tekee 

laajan luottotietokartoituksen. Rahoitusyhtiö saa luottotietonsa yleisestä luottotietopalve

lusta, mutta myös omista tiedostoistaan, sillä usein sama ostaja on useamman yrityksen 

asiakkaana ja luonut maksutapahistoriaansa rahoitusyhtiön rekistereihin.
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2.1.5 Konekielisyys ja mikropalvelut

Vaikka yritykset eivät perusfactoringiä käyttäessään tarvitsekaan myyntireskontraohjel- 

maa, on laskutusohjelma oleellinen ja suotava. Markkinoilla on jo useita ohjelmia, joihin 

on mahdollista liittää rahoitusyhtiön vaatimat lisäasetukset laskujen konekielistä siirtoa 

varten. Laskut siirtyvät rahoitusyhtiön koneelle eräajoina konekielisessä muodossa. Yritys 

säästää postituskulut ja -ajan. Rahoitusyhtiön ei tarvitsee toiseen kertaan tallentaa lasku- 

tietoja reskontraansa varten, jolloin aikaa säästyy, mutta myös virhemahdollisuudet piene

nevät. Vaikka tietokoneet ovat yleistyneet yritysmaailmassa, ei konekielisyyden käyttö 

factoringissä ole kovinkaan yleistä. Sen käyttöaste on noin 10% kotimaisista factoringso- 

pimuksista.

Rahoitusyhtiöt ovat pankkien tytäryhtiöitä ja ne tarjoavat asiakkailleen mahdollisuuden 

pankin mikro-ohjelmien avulla selvittää reskontransa ja factoringluottonsa tilannetta tai 

antaa erinäisiä toimenpideohjeita rahoittajalle.

2.2 Factoringin yleisyys Suomessa

Tällä hetkellä on rahoitusmarkkinoilla neljä rahoitusyhtiötä, jotka taijoavat factoringpal- 

veluita yrityksille. Ne ovat Merita Rahoitus Oy, PSP-Rahoitus Oy, OP-Rahoitus Oy ja 

Handelsbanken Rahoitus Oy. Niiden tarjoamat peruspalvelut eivät juurikaan poikkea toi

sistaan. OP-Rahoitus Oy:n factoringsopimukset räätälöidään enemmän asiakkaan mukaan 

ja ilmeisesti hintatasokin vaihtelee asiakkaittain. Handelsbanken Rahoitus Oy jatkaa 

SKOP-Rahoitus Oy:n toimintaa. Sen käytännön järjestelyt ja tuotteiden kehitystyö ovat 

vielä pahasti kesken, sillä mitään selvää linjaa palveluissa ei ole. Kolme ensimmäistä oli

vat yhdessä kehittelemässä konekielisiä palveluita, sillä yhtenäiset vaatimukset laskutus- 

ohjelmien valmistajille lisäävät varmemmin tämän palvelun kehittymistä ja käyttöä, mikä 

on molemminpuolinen etu.

PSP-Rahoitus Oy:llä, OP-Rahoitus Oy:llä ja Handelsbanken Rahoitus Oy:llä on 20-30% 

factoringasiakkaista. Handelsbanken Rahoitus Oy:n osuus on näistä vähäisin. Tarkempia 

tietoja asiakasmääristä tai markkinaosuuksista ei ole saatavissa. Rahoitusyhtiöt pitävät 

näitä tietoja yrityssalaisuuksina.
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Kuva 1

Saatavakanta toimialoittain 30.9.1996

Toimialat

0 Maa- ja metsätalous

0 Teollisuus

□ Kaivos- ja kaivannaistoiminta

□ Energia- ja vesihuolto

H Kuljetus, varastointi ja 
tietoliikenne

0 Rakennustoiminta

■ Kauppa, majoitus-ja 
ravitsemistoiminta

0 Yhteiskunnalliset ja 
henkilökohtaiset palvelut

■ Rahoitus-, vakuutus- ja liike- 
elämää palveleva toiminta

■ Muut

Suomen saatavakanta on ollut 1996 syyskuussa 1.067 mmk. Huomattavimmat toimialat 

ovat teollisuus (60%) ja kauppa, majoitus-ja ravitsemistoiminta (32%).

Kuva 2

Factoring vuosina 1989-1995

Vuodet 1989-1995

Factoringin käyttö ei ole lisääntynyt viime vuosina - oikeastaan päinvastoin - vähentynyt. 

Voimassa olevien kaikkien factoringsopi musten määrä on vähentynyt vuoden 1993 823 

kappaleesta 1996 syyskuun loppuun mennessä 633 kappaleeseen, joista suuri osa myynti- 

laskujen rahoitusta eli perusfactoringiä, jossa hyödynnetään myös reskontra- ja perintäpal- 

veluita. Siirrettävien laskujen määrä on kasvanut, mutta samalla on siirrettävien laskujen



markkamäärä pienentynyt. Rahoitusyhtiöiden saatava kannan markkamäärä on lähes puo

littunut 1980-luvun loppupuolen tasosta.1

2.3 Suomen tilanne verrattuna muihin maihin

2.3.1 Käytännön eroja factoringpalveluissa

Olennaisin ero factoringmuodoissa Suomen ja useimpien muiden maiden kohdalla on se, 

että Suomessa ei yksikään rahoitusyhtiö tällä hetkellä ota luottoriskiä kantaakseen koti

maisessa factoringissä. Esim. Yhdysvalloissa ja Norjassa on asiakkaalla mahdollisuus va

lita, kantaako se itse luottoriskivastuun vaiko rahoitusyhtiö, jolloin luonnollisesti facto- 

ringpalveluiden yhteishinta on korkeampi.

Vientifactoringissä suomalaiset rahoitusyhtiöt hoitavat asiakkaan puolesta luottoriskita- 

kuusopimuksen vientitakuukeskuksen tai vastaavan laitoksen kanssa, mutta ne eivät itse 

silloinkaan ota riskiä itsensä kannettavaksi. Noijassa on samanlainen käytäntö vientifacto- 

ringin osalta (Maija Kansikas).

USA:ssa markkinoita hallitsevat 1990-luvun alussa viisitoista yritystä. Kymmenellä suu

rimmalla factoringyhtiöllä oli 72% markkinoista ja factoringliikevaihto oli yli 45 miljardia 

dollaria. Se on kasvanut tasaisesti vuosien mittaan. Factoringiä käyttää edelleen perinteiset 

toimialat, kuten tekstiili-, lelu-, kenkä-, muovi- ja elektroniikkateollisuus, mutta myös 

muut valmistusalan yritykset ovat aktiivisia käyttäjiä. Esimerkiksi Smithin ja Schnuckerin 

(1994) aineiston yrityksistä korkeimmat käyttöprosentit factoringissä olivat juuri kuljetus

alalla ja teollisuudessa, kuten Suomessakin. Koska volyymit ovat suuremmat kuin Suo

messa, erikoistumista tietyille aloille tapahtuu factoringyhtiöiden keskuudessa, mitä meillä 

taasen ei esiinny. Tällainen erikoistuminen saattaa luoda rahoitusyhtiölle osaamista myös 

hallinnollisissa ja markkinoinnillisissa tehtävissä.

Yhdysvaltalaiset yritykset käyttävät factoringiä laajalti kansainvälisessä kaupassa. Heidän 

ulkomaalaisten asiakkaiden osuus on 67% luokkaa. (Smith & Schnucker 1994) Suomessa
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1 Suomen Rahoitusyhtiön Yhdistyksen tilastotietoja



vientifactoringin osuus on huomattavasti pienempi. Saatavakannasta valuutan osuus on 

vaihdellut viime vuosina neljästä kahteentoista prosenttiin.

Norjalaisten rahoitusyhtiöiden käytännön toimet poikkeavat suomalaisista siten, että pe

rintätoimet ovat intensiivisempiä ja niihin ryhdytään nopeammin. Kun asiakkaalle lähtee 

lasku, lähettää rahoitusyhtiö myös kirjeen asiakkaalle, jossa on pankkisiirto mukana var

mistuakseen, että asiakas on tietoinen maksuvelvollisuudestaan rahoitusyhtiölle ja että 

veloituslasku on tehty oikein perustein.

2.3.2 Tilastotietoja factoringin käytöstä muissa maissa

Euroopassa kaikkein eniten factoringiä käytetään Italiassa, jossa on kaiken kaikkiaan 70 

factoringyhtiötä. Näiden yritysten kautta kulki vuonna 1995 USD 54,6 miljardia facto- 

ringliikevaihtoa. Englannissa vastaava luku oli USD 52,3 miljardia. Kolmanneksi suurin 

liikevaihto löytyy Ranskasta. Pohjoismaita vertailtaessa keskenään saamme seuraavat lu

vut:
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Taulukko 1

Maa Yritysten lukumäärä Factoringliikevaihto 1995

(USD)

Norja 9 4,21 miljardia

Ruotsi 15 4,15 miljardia

Suomi 4 3,61 miljardia

Tanska 7 3,20 miljardia

Islanti 1 30 miljoonaa

Norjassa factoringtoiminta on kaikkein aktiivisinta kotimaisen factoringin osalta. Tanska

laisten factoringyritysten vientifactoringin osuus on jopa 25 % koko liikevaihdosta, mikä 

on poikkeuksellisen suuri. Suomessa vastaava osuus on vain 10 %:n luokkaa.
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Aasiassa japanilaiset ja eteläkorealaiset ovat aktiivisia factoringin hyödyntäjiä ja Ameri

kan mantereella tietenkin Yhdysvallat, jonka factoringliikevaihto oli 1995 USD 60,9 mil

jardia. Yhdysvalloissa on tuolloin ollut 14 eri rahoitusyhtiötä, jotka ovat hoitaneet facto- 

ringtoimintaa.

Kuva 3

Koko maailman factoringliikevaihto ja kasvu-%

16,00 % 
14.00% 
12,00% 

10,00% 

8,00 % 

6,00 % 

4,00 % 
2,00 % 
0,00 % 
-2,00 %

1991 1992 1993 1994 1995

ШШ1Коко maailma

-Kasvu-%

Maailmanlaajuisesti on factoringvolyymissa ollut notkahdus vuosina 1992 ja 1993, jonka 

jälkeen kasvu on säilynyt reiluna 10 %. (Factors Chain International 1996)

3. KIRJALLISUUSKATSAUS

Tarkastelen tässä kappaleessa nimenomaan kirjallisuudesta löytyviä todisteita valita facto

ring ja siitä syntyviä hyöty- tai haittanäkökulmia. Valinnan syyt ovat monessa mielessä 

yhteneväisiä myös hyödyille, joita yritykset etsivät tietystä rahoitus- tai myyntisaatavien 

hallinnoimismuodosta. Haluamani kaltaisia tutkimuksia ja kirjallisuutta oli hyvin vähän 

saatavilla. Löysin vain kaksi perusteellisempaa amerikkalaista tutkimusta aiheesta. Koska 

syvällisempää kirjallisuutta on saatavilla heikosti, esittelen myös heikomman suomalais

tutkimuksen tulokset sekä otteita norjalaisesta tutkimuksesta.

Myöntäessään maksuaikaa ostajalleen myyjä rahoittaa tämän varastoa ja lisäksi välillisesti 

tai välittömästi joutuu kantamaan ja arvioimaan luottoriskin sekä tarkkailemaan ostajan 

taloudellista tilannetta ja toimia. Myyjä pyrkii hallitsemaan tätä tilannetta joko yhtenäisellä 

luottohallinnolla tai factoringillä. Yritys puntaroi tarpeensa mukaiset hyöty-ja kustannus- 

seikat ja toimii sen mukaisesti. (Smith & Schnucker 1994)
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Smith ja Schnucker (1994) tutkivat viidestä eri näkökulmasta syitä factoringin valintaan. 

Yritystiedosta he hankkivat taustatietoja yrityksistä ja lähettivät myös postitse yrityskyse

lyn, jonka vastausprosentti oli 39. Heidän tutkimuksessaan oli mukana eri toimialoilta 770 

yritystä, jotka myöntävät asiakkailleen maksuaikaa. Ensinnäkin he olettivat, että yritys, 

joka on tehnyt erityisinvestointeja, helposti myöntää pitempiä ja joustavampia maksuai

koja asiakkailleen. Tällöin ei ole kovinkaan todennäköistä, että myyjäyritys haluaisi ra

hoitusyhtiön tarjoavan rahoitusta ja valvovan sen myyntisaatavia. Yritys itse usein pystyy 

hankkimaan seuranta- ja luottotiedot rahoitusyhtiötä halvemmalla ja helpommin. Joskus 

ostajan ja myyjän välinen yhteys tulee min tärkeäksi, että ostaja on lojaali myyntihenkilöl- 

le, eikä niinkään varsinaiselle myyjäyritykselle. Factoring ei ole tällöin kovinkaan varteen

otettava vaihtoehto.

Yhdeksi syyksi valita factoring he olettivat olevan valvonta- ja luottotietojen kustannukset. 

Rahoitusyhtiöllä on luonnostaan tietoja laajalti yrityksistä eri aloita ja varsinkin factorig- 

yhtiöllä, joka on erikoistunut tiettyyn toimialaan tai toimialoihin. Kyseisten tietojen kus

tannukset noussevat, kun asiakkaiden sijainti on hajanaisempaa tai mitä räätälöidympiä 

myyjän tuotteet ovat. Rahoitusyhtiötä oletetaan käytettävän myös silloin, kun myyntiä on 

runsasta ja ostajien määrä on huomattava, (ma.)

Smith ja Schnucker (1994) pyrkivät myös arvioimaan erityyppisten ostajien vaikutusta 

factoringin valintaan. Heidän oletuksensa mukaan, factoringin käyttö on epätodennäköi

sempää, jos asiakas on vähittäismyyjä kuin valmistaja, palveluiden tarjoaja tai tukkuliike.

Neljäntenä näkökulmana oli taloudellisuus luoton hallinnossa. Jos vain vähän myynnistä 

on luotollista, on kannattavampaa käyttää rahoitusyhtiön factoringpalveluita kuin kehittää 

omaa luotto valvontaa ja perintää. Traditionaalisina selittäjinä factoringille pidetään kassa- 

virtaongelmia, joiden aiheuttajia ovat esimerkiksi myynnin huomattava kausittainen vaih

telu. (ma.)

Merkittävimmiksi valinnan selittäjäksi löytyivät luotollisen myynnin prosenttiosuus, tuot

teiden räätälöiminen sekä pääasiallinen asiakastyyppi. Mitä isompi osuus myynnistä on 

luotollista sitä suurempi on taloudellisen skaalan etu luoton hoitamisessa itse ja factorin



gin valinta on vähäisempää. Tulokset osoittivat myös, että factoring on sitä yleisempää 

mitä räätälöidympiä tuotteet ovat. Kaikki muut paitsi vähittäisliike pääasiallisena asiakas- 

tyyppinä vähensivät factoringin valinnan todennäköisyyttä. Traditionaalisilla selittäjillä ei 

olekaan niin suurta merkitystä kuin edellä mainituilla, (ma.)
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Alla on esitetty joitakin tietoja Smithin ja Schnuckerin regressiomallista Jonka he saivat.

Taulukko 2
Probit estimaatit myyjän factoringpäätökselle.
* merkitsevyystaso 10% 
**merkitsevyystaso 5% 
*** merkitsevyystaso 1%
SELITTÄÄ VÄT TEKIJÄT FACTORINGIN VALINTAAN: kerroin
Vakio -0,593
Laskutusmyynnin osuus -0,151***
Myyjän koko (log [tase]) -0,086
Myyjän erikoisinvestoinnit -0,104*
Ostaja on valmistaja/palvelualan yritys -0,346**
Ostaja on tukkuliike -0,324**
Ostaja ei mikään edellä -0,562**
Myyjä on tukkuliike -0,307
Tuotteet ovat räätälöityjä 0,103**
Ostajat maantieteellisesti hajallaan 0,149
Myyntihenkilökunta hankkii luottotiedot 0,071
Myynti on kausiluonteista 0,068
Myyjän rahavirrat 0,006

Smith ja Schnuckerin mallin kertoimet merkitsevät seuraavanlaisia muutoksia todennäköi

syyteen valita factoring:

• jos myyjällä on erikoisinvestointeja keskihajonnan (1,01) verran useammin kuin keski- 

vertoyrityksellä tutkimuksessa (1,98), valintatodennäköisyys vähenee 2,6%.

• jos tuotteet ovat räätälöityjä keskihajonnan (1,34) verran enemmän kuin keskivertoyri- 

tyksellä tutkimuksessa (2,84), valintatodennäköisyys lisääntyy 4%.

• jos ostaja on tukkuliike, valintatodennäköisyys vähenee 7%.

• jos ostaja on valmistaja tai palveluiden tarjoaja, valintatodennäköisyys vähenee 8%.

Kun Smith ja Schnucker keskittyivät tutkimuksissaan nimenomaan syihin valita factoring 

myyntisaamisten hallinnointimenetelmäksi, Mian ja Smith (1992) hieman aikaisemmin 

tarkastelivat yleisesti valintoja eri myyntisaamisten hallinnointi muotojen välillä. Smithin 

ja Schnuckerin edellä esitetty olettamat valintasyiksi pohjautuivat tähän tutkimukseen.



Mian ja Smithin (1992) mielestä on tärkeää tunnistaa viisi osa-aluetta luoton hallinnoin

nissa: luottoriskin arvioiminen, luoton myöntäminen, myyntisaamisten rahoitus, myynti

saamisten perintä ja luottoriskin kantaminen. Nämä ovat ne lähtökohtaiset motiivit eri

tyyppisillä yrityksillä toteuttaa tarpeensa mahdollisimman toimivasti ja edullisesti. Keski

tyn seuraavaksi esittämään vain factoringiä koskevat huomioni heidän tutkimuksestaan.

Rahoitusyhtiötä voidaan monella tapaa pitää tukkuliikettä vastaavana elimenä, joka toimii 

valmistajan ja vähittäisliikkeen välillä. Ne molemmat vaikuttavat valmistajan luottopro- 

sessiin ja -myöntämiseen. Tutkimuksista ei kuitenkaan ilmennyt mitään merkittävää nega

tiivista yhteyttä tukkuliikkeen ja rahoitusyhtiön käytön väliltä. (Mian & Smith 1992)

Mianinja Smithin analyysit osoittivat, että yrityksillä, jotka käyttävät factoringiä, on huo

mattavasti heikompi luottoluokitus kuin esimerkiksi yrityksillä, jotka hoitavat kaikki 

myyntisaamishallinnon asiat keskitetysti itse. (ma.)

Factoringin voisi olettaa olevan yleistä niillä toimialoilla, jossa sekä valmistajia että vä

hittäismyyjiä on runsaasti, koska vaadittavien luottotietojen määrä on tuolloin lukuinen. 

Analyysissä ei löytynyt luotettavaa todistetta sille, että factoringin ja myyjien keskittymi

sen välillä valitsi negatiivista suhdetta. Vastaavia tietoja tutkijoilla ei ollut käytettävissä 

ostajien keskittymistä, (ma.)

Molemmat edellä esitetyt tutkimukset vahvistavat sen, että myynnin kausivaihteluilla ei 

ole merkittävää selitysvoimaa valittaessa factoring tai jokin muu myyntisaamisten hallin- 

noimismuoto. Sen sijaan Mianin ja Smithin (1992) tutkimusten mukaan olennaisempia 

seikkoja tässä valinnassa ovat yrityksen koko, jakelukanavat ja toimialan keskittyminen. 

Isoimmat yritykset ja erittäin keskittyneet toimialat harvoin käyttävät factoringiä.

Yhdysvalloissa on käytössä kahdenlaista factoringiä: with-recourse factoring ja non

recourse factoring. Ensimmäisessä yritys itse sekä tekee luoton myöntämispäätökset että 

kantaa niiden luottoriskit. Toisessa factoringmuodossa rahoitusyhtiö tekee luottopäätökset 

ja kantaa riskin. Tämä viimeisin factoringmuoto on itseasiassa yhdistelmä luottotietoyhti- 

ön, perintätoimiston ja myyntisaamisten vakuuttamisen hyödyntämisestä yhtä aikaa. (Mian 

& Smith 1992)
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Norjalaisessa pro gradu -tutkielmassa luetellaan kirjallisuudesta löydettyjä syitä käyttää 

factoringiä. Niitä ovat huono rahoitusrakenne, huono kannattavuus ja suuri käyttöpääoman 

tarve, jota ilmenee erityisesti kasvavilla yrityksillä. Tutkielmassa huomautetaan, että tule

vien rahavirtojen tulisi olla tuottavampia kuin lainatun pääoman kulut. Norjassa on mah

dollista saada rahoitusyhtiö kantamaan myynti saarni sten luottoriskin. Tätä palvelua suosi

vat yritykset, jotka toimivat kovasti kilpailluilla toimialoilla ja todennäköisyys tappioihin 

on huomattava tai yritykset, joilla on kokemuksia suurista luottotappioista. (Ågren & Mar

tinsen 1984)

Yhtä merkittäviä tutkimuksia ei Suomesta löydy, sillä mielenkiintoa ei ole ollut ja volyy

mit ovat huomattavasti pienemmät. Vaasan läänissä 1985 tehty tutkimus pro gradua varten 

epäonnistui ajankohtansa ja luultavasti myös lomakemuotoilun sekä tutkimussuunnitelman 

suppeuden vuoksi. Kyselyitä oli lähetetty 90 kpl ja vastauksia saatiin vain 18 kpl, jolloin 

vastausprosentti oli 20. Tutkimuskohteina oli nimenomaan perinteiset toimialat, kuten 

tekstiili-ja huonekalualan yritykset. Vaikka tutkimuksen vastausprosentti oli erittäin alhai

nen, löytyy vastauksista mielenkiintoisia seikkoja. Yritykset eivät kokeneet factoringin 

vahingoittaneen niiden mainetta, eikä aiheuttaneen epäilyksiä rahoitusvaikeuksista. Ulko

puolisten olettama on usein juuri päinvastainen. (Jaakko Ikola 1985)

Koska tutkimuksessa kyseltiin pitkälti samoja asioita kuin minunkin kyselyssäni, esittelen 

luettelon omaisesti vuoden 1985 havainnot. Rahoitustekijä on tärkein seikka factoringiä 

valittaessa, tekstiilialan yrityksille reskontrapalvelut ja perintä ovat melko tärkeitä, rahoi

tusyhtiöiden tietoihin ja palveluihin yritykset ovat melko tyytyväisiä, factoring on paranta

nut yrityksen maksuvalmiutta ja mahdollistanut yli puolelle yrityksistä ostojen käteisalen- 

nusten käytön, etenkin tekstiilialan yrityksissä on factoring hieman vähentänyt taloushen- 

kilökunnan määrää, yritysjohdon yleisvaikutelma factoringistä on melko myönteinen. Osan 

mielestä kustannukset ovat korkeita, vaikka tutkijan Jaakko Ikolan mukaan kustannusver

tailu vaihtoehtoisten rahoitusmuotojen kanssa ei tätä osoita. (Jaakko Ikola 1985)



4. TUTKIMUKSEN SISÄLTÖ

Tutkimuksella kartoitetaan kotimaisen factoringin hyödyt ja haitat suomalaisille yrityksille 

ja tutkitaan sen eri osatekijöiden merkitystä erilaisissa yrityksissä. Jaottelukriteereinä ovat 

yrityskoko, toimiala ja factoringpalvelun muoto. Yrityksiltä kysytään heidän käsityksiään 

factoringistä sekä factoringiä ja taloudellista tilannetta koskevilla taustatiedoilla pyritään 

syventämään hyöty-ja haitta-arvostusten merkitystä.

4.1 Tutkimusaineisto

Tutkimukseni koostuu Merita Rahoitus Oy:n kaikista kotimaista factoringiä käyttävistä 

asiakkaista, joita on yhteensä 413 kpl. Merita Rahoitus Oy:llä on noin 70-80% kaikista 

suomalaisista factoringasiakkaista.

Entisiä asiakkaita ei ole otettu kohderyhmään. Useimmat heistä ovat ajautuneet konkurs

siin ja lakanneet olemasta. Jonkin verran asiakkaita on siirtynyt muihin rahoitusyhtiöihin 

tai lopettaneet käyttämästä factoringiä, mutta heidän kartoittamisensa olisi erittäin työlästä 

jo vähäisyytensä sekä Kansallisrahoitus Oy:n ja Suomen Asiakasrahoitus Oy:n yhdistymi

sen vuoksi, jotka muodostavat nykyään Merita Rahoitus Oy:n.

Myöskään potentiaalisten asiakkaiden ei uskota tuovan lisäarvoa, kun tutkitaan nimen

omaan factoringin hyötyjä ja haittoja. Näillä yrityksillä ei olisi riittäviä tietoja vastaamaan 

kysymyksiin, vaan heidän mielipiteensä saattaisi olla pelkkiä olettamuksia.

Seuraavaksi esitän tilastotietoa tutkimukseen kelpuutetuista 413 yrityksestä - kuten sijain

nit lääneittäin, käytetty factoringmuoto, konekielisten palveluiden käyttöprosentti sekä 

jakaumat toimialoittain ja factoringliikevaihtoryhmittäin.
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Kuva 4

Koko aineiston yritysten sijainti lääneittäin

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Yritysten lukumäärä

□ Lapin lääni
■ Oulun lääni
■ Pohjois-Karjalan lääni
□ Kuopion lääni
■ Keski-Suomen lääni
□ Vaasan lääni
■ Mikkelin lääni

□ Kymeen lääni
□ Hämeen lääni
H Turun ja Porin lääni
□ Uudenmaan lääni

Aineiston yrityksiä löytyy kaikista Suomen lääneistä. Kuten kuvasta 4 voi huomata, tämän 

tutkimuksen mukaan factoringiä selvästi eniten käytetään Etelä- ja Länsi-Suomessa. Uu

denmaan läänissä yksistään on tutkimusaineistosta 40% yrityksistä ja seuraavat 40% sijait

sevat Turun ja Porin, Hämeen ja Vaasan läänissä, missä tunnetusti on mm. vahva huone

kaluteollisuus.

Kuva 5

Yritysten sijainti Suomessa
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Taulukko 3

Factoring Yritysten Prosentteina

palveluiden muoto lukumäärä iiiiiiiiiiigiiiiiiMiiMiiiiia

Mmifactoring 105 25,4

Perusfactoring 308 74,6

Yhteensä 413 100,0

Kyselytutkimukseen osallistuvista yrityksistä melkein 75% käyttää perusfactoringiä

(taulukko 2). Kokonaisvaltainen factoringpalveluiden käyttö eli perusfactoring on siis ylei-

sempää aineistoni yritysten keskuudessa ja vain neljännes käyttää factoringiä pelkästään

rahoitustarpeisiinsa.

Taulukko 4

Konekielisten Sopimusten Prosentteina

palveluiden käyttö lukumäärä lllllllllllllllllllllllllllllllll

Ei käytä 374 90,6

Käyttää 39 9,4

Yhteensä 413 100,0

Taulukko 3 osoittaa, että laskujen automaattinen siirto laskutusohjelmasta rahoitusyhtiölle 

ei ole vielä kovinkaan yleistä, vaikka monet yritykset ovat tietokoneistaneet suurimman 

osan toimistotöistään - jopa pienetkin yhtiöt. Tällä hetkellä on noin kymmenisen laskutus- 

ohjelmaa, joissa on jo vaadittava ohjelmapätkä konekieliselle siirrolle. Jossain määrin ko

nekielisten palveluiden markkinointi on jäänyt muiden palveluiden varjoon. Manuaalinen 

laskujen siirtäminen on joidenkin yritysten kohdalla aivan liian työlästä niiden laskumääri- 

en vuoksi ja siksi onkin todennäköistä, että tämä osa-alue tulee laajenemaan 10% huo

mattavasti suuremmaksi ja merkittävämmäksi.
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Kuva 6

Aineiston yritykset toimialoittain

Merkittävimmät toimialat näyttävät olevan tukkukauppa ja agentuuritoiminta (n. 34%), 

metalli-ja koneteollisuus (n. 14%) sekä tekstiili-, vaatetus-, nahka-ja kenkäteollisuus 

(n. 8%). Liitteenä on selvitys kuvion koodia vastaavasta toimialasta. Yritykset on jaettu 19 

eri toimialaan (liite 1). Olen halunnut välttää liian yksityiskohtaista jaottelua, jottei ryhmi

en koosta tulisi liian pieniä. Vaikka onkin selvää, että tukkukauppaan sisältyy hyvinkin 

erityylistä toimintaa, käsittelen tätä ryhmää yhtenäisenä niin pitkälle kuin mahdollista. 

Myöhemmässä vaiheessa jaottelen toimialat vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi vieläkin 

suurempiin ryhmiin.

Kuva 7

Yritysten factoringliikevaihdot ryhmittäin
■ 1,000,000,001 mk >

D100,000,001-1,000,000,000 mk

■ 50,000,001-100,000,000 mk

□ 40,000,001-50,000,000 mk

■ 30,000,001-40,000,000 mk

□ 20,000,001-30,000,000 mk

□ 10,000,001-20,000,000 mk 

01,000,001-10,000,000 mk

□ 0-1,000,000 mk
0 50 100

Yritysten lkm

150 200



Lähes puolet aineiston yritysten factoringin kautta kulkevasta vuosittaisesta liikevaihdosta 

sijoittuu 1-10 mmk välille. Alle miljoonan markan factoringliikevaihto on 35 yrityksellä 

ja lisäksi löytyy 3 yritystä, joilla liikevaihto yltää yli miljardin markan. Ne sijoittuvat elin

tarviketeollisuuteen. Kaikkien aineiston yritysten keskiarvoinen factoringliikevaihto on 36 

mmk.

4.2 Tutkimuksen toteuttamistavat

Tutkimus factoringin hyödyistä ja haitoista suoritetaan kaksiosaisesti. Ensinnäkin raken

netaan kyselylomake, jonka vastauksia tutkitaan ja hyödynnetään ja toiseksi kerätään vas

tanneista yrityksistä taustatietoa - lähinnä tilinpäätöstietoja - joita analysoidaan.

4.2.1 Yrityskysely

Yrityskyselyssä olennaisinta on kyselylomakkeen rakentaminen ymmärrettäväksi, riittävän 

kattavaksi ja helpoksi käsitellä. Paneuduin näihin kaikkiin osa-alueisiin ennen lomakkeen 

tekemistä. Koko kyselylomakeprosessi alkoi kirjallisuustutkimuksella, jonka avulla pyrin 

kartoittamaan kaikki sieltä löytyvät hyöty- ja haittanäkökulmat. Kirjallisuutta hakusanalla 

factoring löytyy hyvin paljon, mutta valitettavasti se on lähinnä yleistä selvitystä sanan 

merkityksestä. Hyötyjen kirjaamisessa apuna ovat olleet myös rahoitusyhtiöiden esitteet ja 

niiden esittämät hyötyväittämät. Ne ovat olleet paljolti samoja kuin kirjallisuudestakin 

löytyvät, mutta niissä on ollut myös hieman uudenlaistakin näkökulmaa asioihin. Toiseksi 

merkittävin seikka lomakkeen väittämien rakentamisessa ovat olleet rahoitusyhtiön facto- 

ringammattilaisten haastattelut, jotka ovat kestäneet noin 60 - 90 minuuttia. Niissä on kä

sitelty yleisesti factoringkäytäntöä ja haastateltavien kokemuksia asiakkaista ja heidän 

tarpeistaan. Näiden kahden elementin - kirjallisuuden ja haastatteluiden - pohjalta tein 

kyselylomakkeen, jota testasin neljälle factoringasiakkaalle etukäteen. Kaksi näistä oli 

minifactoringin ja kaksi perusfactoringin käyttäjää. Yrityshaastatteluiden ja testin tarkoi

tuksena oli varmistaa, että väittämät ovat ymmärrettävässä muodossa ja että kaikki mer

kittävimmät hyödyt ja haitat ovat tulleet huomioiduksi. Haastateltujen yritysten kanssa 

kävin läpi myöhemmin väittämät, jotka olin lisännyt lomakkeeseen.
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Tein kyselylomakkeen yksinkertaiseksi ja kevyt rakenteiseksi, jotta yritykset jaksaisivat 

kiinnostua siitä ja vastaisivat siihen. Lomake on yksisivuinen, mutta kaksipuolinen. Väit

tämät on muotoiltu niin, että niiden koodaaminen tilastollista käsittelyä varten on helppoa 

ja nopeaa. Etupäässä väittämille on jo annettu vastausvaihtoehdot ja avoimia kysymyksiä 

on vältetty. Lomakkeet postitettiin yrityksille vastauskuoren ja saatteen kanssa. Lomakkei

siin oli merkitty jokaiselle yritykselle oma koodinumero, jotta lomakkeiden palauduttua 

vastaukset voitaisiin kohdistaa oikeaan yritykseen ja sen taustatietoihin. Tämä on tärkeää, 

jotta pystyisin toteuttamaan myös tutkimukseni toisen osan.

Aikataulu kyselyn osalta eteni seuraavasti. Ensin tein yrityshaastattelut marraskuun alussa, 

jonka jälkeen lähetin kyselylomakkeet yrityksille marraskuun 19. päivänä ja annoin heille 

vastausaikaa kaksi viikkoa. Mahdollisten joulukiireiden vuoksi halusin ajoittaa vastausajan 

juuri marraskuulle. Lähetin muistutuskiijeet yrityksille, jotka eivät olleet vielä vastanneet, 

ennen itsenäisyyspäivää ja viimeisetkin vastaukset olivat perillä joulukuun puolessa välis

sä.

Vastaukset koodattiin tilastollista käsittelyä varten. Tilasto-ohjelmana käytän SPSS for 

Windows.

4.2.2 Vastanneiden tilinpäätöstiedot

Yleistä yritysten taloudellista vertailua varten keräsin vastanneista yrityksistä tilinpäätös

tietoja. Ne olivat lähinnä taloudellisia tunnuslukuja. Tunnusluvut ovat vuosilta 1993, 1994 

ja 1995. Mikäli yrityksellä ei ole jonkin vuoden tilinpäätöstietoja, on sen vuoden tietojen 

kohta jätetty tyhjäksi tilastollisessa koodauksessa. Seuraavanlaiset tunnusluvut kerättiin 

yrityksistä:
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Käyttökate

- Rahoituskulut

- Välittömät verot

Rahoitustulos

- Poistot

Nettotulos
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Kannattavuus => Nettotulos-% = Nettotulos (1)

Liikevaihto

Vakavaraisuus => Omavaraisuusaste = Oma pääoma + Varaukset + Arvostuserät (2)

Tase - Ennakkomaksut

Maksuvalmius => Quick Ratio = __________Rahoitusomaisuus_____________ (3)

Lyhytaikainen vieraspääoma - Ennakkomaksut

Tilinpäätöstiedot syötän tilasto-ohjelmaan SPSS for Windows, jolla lasken yllä olevat tun

nusluvut ja suoritan analyysit.

Hankin myös tilinpäätöstietoja laskeaksem tunnuslukuja myyntisaamisten hallinnoinnin 

tehokkuuden mittaamista varten. Yritykset, jotka kelpuutan tähän tutkimukseen, ovat 

aloittaneet factoringin käytön 1994. Tilinpäätöstietoja on hyvin saatavilla vuosista 1993 - 

1995 ja sen tähden vuosi 1994 on valittu aloitusvuodeksi. Näin on tilinpäätöstietoa sekä 

ennen ja jälkeen factoringin käyttöönoton. Tätä myyntisaamisten tehokkuutta mittaa 

myyntisaamisten kiertonopeus.

Tehokkuus => Myyntisaamisten kiertonopeus = 365 * (Myyntisaamiset - Ennakkomaksut)

Liikevaihto (12 kk) (4)

Yrityksiltä, jotka kelpuutettiin tehokkuuden tutkimiseen, oli helposti saatavilla myös mak

suvalmiuden mittarina current ratio jota oli tarkoitus käyttää myös kaikkien vastanneiden

kin mittarina, mutta vertailu aineiston vuoksi päädyin muiden kohdalta aikaisemmin esi

tettyyn quick ratioon (kaava 3).

Maksuvalmius => Current Ratio = (Rahoitusomaisuus + Vaihto-omaisuus) (5)

Lyhytaikainen vieraspääoma - Ennakkomaksut



Oletan myyntisaamisten tehokkuustutkimukseen tulevan sen verran vähemmän yrityksiä, 

että suoritan tarvittavat laskelmat ja analyysit Excel-taulukkolaskentaohjelmalla.

4.3 Analyysit

4.3.1 Kyselylomakkeen vastaukset

Kyselylomakkeen väittämien kohdalla on viisi ruutua - tosin joidenkin kohdalla kuusi ja 

ruuduille on tilastollista käsittelyä varten annettu omat arvonsa. Väittämien vastausarvojen 

avulla lasketaan keskiarvot kullekin kohdalle. Jos kysymysasettelu on sellainen, että keski

arvo ei kerro riittävän havainnollisesti tulosta kyselystä, esitetään kyseisen kysymyksen 

kohdalla frekvenssijakauma vastausvaihtoehtojen välillä. Kaikkien vastanneiden väittämä- 

keskiarvojen lisäksi vastaukset esitetään jaoteltuina ryhmiin factoringmuodon, facto- 

ringliikevaihdon ja toimialan mukaan. Kolmen eri ryhmän sisällä tehdään analyysejä mer

kittävien keskiarvoerojen löytämiseksi. Tilastollisina testeinä käytän Mann-Whitneyn ja 

Kruskal-Wallisin testejä. Molemmat ovat ei-parametrisiä testejä. Ne soveltuvat parhaiten 

aineistoni testaamiseen, sillä niiden vaatimukset ovat löyhemmät kuin parametrisillä tes

teillä. Mittaustulokset saavat olla järjestysasteikon tasoisia ja täsmällistä jakaumaoletusta 

ei tarvitse olla. Molemmat testit soveltuvat riippumattomien otosten testaamiseen, mikä 

oletus täyttyy kunkin jaotteluryhmän sisällä.

Mann-Whitneyn testi soveltuu kahden riippumattoman otoksen testaamiseen. Jaotelles- 

sani factoringmuodon mukaan vastauksia syntyy kaksi keskenään riippumatonta otosta.

Testin nollahypoteesi on (Ho ) jakaumat vastausryhmillä ovat samat

eli keskiarvojen erot eivät ole merkittäviä, 

ja vastahypoteesi (Hi ) jakaumat vastausryhmillä eivät ole samat

eli keskiarvojen erot ovat merkittäviä.

Kruskal-Wallisin testi on Mann-Whitneyn testiä vastaava laajennus tilanteelle, jossa ha

lutaan verrata usean riippumattoman otoksen jakauman sijaintia. Factoringliikevaihto ja 

toimiala jakaa aineiston yritykset useampaan kuin kahteen joukkoon ja näitä joukkoja 

vertailtaessa on sovellettava tätä testiä.
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Testin nollahypoteesi on (Ho ) jakaumat vastausryhmillä ovat samat

eli keskiarvojen erot eivät ole merkittäviä, 

ja vastahypoteesi (Hi ) ainakin yksi jakauma poikkeaa muista

eli ainakin kahden keskiarvojen erot ovat merkittäviä.

Merkitsevyystaso vaatimuksena kummallakin testillä on 5 %. Tätä huonompia tuloksia ei 

esitellä.

Vastauksia analysoidaan myöskin väittämälohkoittain, jolloin mille kullekin lasketaan 

lohkon väittämien yhteiskeskiarvo sekä summamuuttuja. Yhdistetyllä muuttujalla eli 

summamuuttujalla mitataan yksiulotteista ilmiötä. On useita kysymyksiä, jotka käsittelevät 

samaa asiaa. Yhteiskeskiarvolla ja summamuuttujalla pyritään kartoittamaan kunkin loh

kon merkitystä vastanneiden yritysten mielestä. Summamuuttujan muodostaminen aloite

taan kääntämällä lohkon kaikki väittämät samansuuntaisiksi. Toisin sanoen kielteisessä 

muodossa olevat kysymykset muutetaan myönteiseen muotoon seuraavalla laskutoimituk

sella.
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Muuttuja x(vanha) voi saada arvoja yhdestä viiteen.

x(uusi) = 6 - x(vanha) (6)

Summamuuttujan arvoasteikko kolmelle muuttujalle, jotka saavat arvoja 1-5, on kolmesta 

(1+1+1) viiteentoista (5+5+5). (Roponen 1994, s. 57-61) Summamuuttujan luotettavuutta 

arvioidaan esimerkiksi Cronbachin alfalla. (Tarkkenen 1987, A 9:98)

(7)

p = väittämien lukumäärä lohkossa

n = vastausten lukumäärä
2 . .5. = väittämän otosvananssi

sl = lohkon otosvarianssi
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Luotettavuus- eli reliabiliteettitestillä selvitetään, kuinka hyvin summamuuttuja kuvaa loh

kon eri väittämien vastauksia. Onko kaikki väittämät ymmärretty riittävän hyvin, jotta sen 

vastaukset ovat vertailukelpoisia muihin nähden tai onko yritys lohkon väittämiin vastan

nut yhtenevällä tavalla ja siten lohkon summamuuttuja voidaan katsoa luotettavaksi. Luo

tettavuusanalyysi testaa aineiston laatua ja sen avulla voidaan päätellä, kuinka vakavasti 

kukin osio on syytä ottaa huomioon.

Myös neljä erilaista regressioanalyysiä suoritetaan aineistolle. Usealla eri selittävällä te

kijällä pyritään selittämään vastaukset kyselylomakkeen kohtiin - kokonaishyödystä, arvo

sanasta, korkomarginaalin sopivuudesta (Via) ja hoitopalkkion kohtuullisuudesta (VIb). 

Smith ja Schnucker (1994) artikkelissaan käyttivät aikaisemmin kiijallisuusosassa kuvail

tuja tekijöitä selittävinä tekijöinä selitettäessä factoringin valintaa. Näitä samoja selittäjiä 

käytetään selittämään vastauksia kokonaishyötyyn ja arvosanaan. Hintaa koskevien väittä

mien selittäjät pyritään löytämään pääasiassa kokeilemalla ja intuition avulla. Kullekin 

regressioanalyysin selittäjälle ilmoitetaan t-arvo, joka testaa, onko selittäjällä ja selitettä

vällä lineaarista yhteyttä. T-testi on kaksisuuntainen. Koko mallille tehdään varianssiana

lyysin, jonka F-arvo kertoo, kuinka hyvin malli sopii tietoihin. Nollahypoteesina (Ho) on, 

että regressioanalyysin selitysaste R2 = 0 eli malli ei selitä lainkaan haluttuja vastauksia. 

Jos F:n merkitsevyystaso on riittävän hyvä - tässä tutkimuksessa vähintään 5% - lähtöoletus 

hylätään. Tällöin selitysaste (R2) poikkeaa nollasta ja mallin riippumattomat muuttujat 

kykenevät selittämään vastauksia.

4.3.2 Tilipäätöstiedot

Vastanneiden yritysten tilinpäätöksistä hankittuja tunnuslukuja vertaillaan tilastokeskuksen 

koko toimialaa koskeviin tilastoihin vuosilta 1993-1995. Aineiston yritysten tunnusluvuista 

eri vuosilta lasketaan keskiarvot, joita käytetään vertailuperusteena.

Tutkittaessa factoringin vaikutusta myynti saarni sten kiertonopeuteen ja maksuvalmiuteen 

lasketaan vuosien 1993 ja 1995 välinen muutos kyseisissä tunnusluvuissa prosentteina ja 

absoluuttisina lukuina. Luvut lasketaan yhteisesti kaikille yrityksille, mutta myös toimi

aloittain.
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5. TUTKIMUKSEN TULOKSET

5.1 Kyselyyn vastanneet

Suurin osa vastauksista saapui lähes välittömästi. Ensimmäiseen määräaikaan mennessä 

oli saapunut 42% lomakkeista ja muistutuksen myötä tuli vielä 29 vastausta lisää. Vasta

usten joukossa oli vain kaksi lomaketta, joista yrityksen tunnistekoodi oli viivattu yli. Nä

mä lomakkeet jouduin luonnollisesti jättämään huomioimatta.

• Kyselyyn osallistuneita yrityksiä 413 kpl.

• Vastanneita yrityksiä 202 kpl.

• Vastausprosentti 48,9%.

Tässä tilastotietoa vastanneiden yritysten toimialajakaumasta, sijainnista, factoringliike- 

vaihdosta, factoringmuodosta sekä konekielisten palveluiden käyttöprosentista.

Kuva 8

Koko aineiston ja vastanneiden yritysten 
%-osuudet toimialoittain

3
3
O

35
30
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10

5
0

li Kaikki 
yritykset

O Vastanneet 
yritykset

I Efl L 1 IB da , ES
=J*=3

Toimialakoodi

Kaikki toimialat ovat vastanneet lähes yhtä innokkaasti, joten vastanneiden ryhmä vastan

nee erittäin hyvin koko aineistoa. Vastauksia puuttuu kokonaan moottoriajoneuvojen kau

pan, kiinteistöpalveluiden ja vuokrauksen, virkistys-ja kulttuuripalveluiden ja muiden pal

veluiden ryhmistä. Näiden puuttuvien ryhmien osuus koko aineistoista on vain 6,6% eli 

niiden merkitys on hyvin vähäinen.
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Eniten vastanneita yrityksiä on tukkukauppiaina 70 kpl, metalliteollisuudessa 33 kpl sekä 

tekstiili-, vaatetus-, nahka-ja kenkäteollisuudessa 14 kpl.

Kuva 9

Koko aineiston ja vastanneiden yritysten sijainnit 
lääneittäin prosentteina

Oujun

Pohjois-Kaijalan

Kuopion

Keski-Suomen

Vaasan

Mikkelin

Kymeen | 

Hämeen ¡¡ 

Turun ja Porin || 

Uudenmaan |

□ Vastanneet
yritykset 

El Koko aineisto

Vastanneet yritykset ovat sijoittuneet lähes samassa suhteessa eri lääneihin kuin koko ai

neistokin yritykset. Jonkin verran yliedustettuina ovat Keski-Suomen lääni (0,9% enem

män) ja Oulun lääni (1,3% enemmän). Lapin lääni on vastaavasti aliedustettuna (1,4% 

vajaus) kuten myös Turun ja Porinkin lääni (1,1% vajaus).
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Kuva 10

Koko aineiston ja vastanneiden yritysten factoringliikevaihdon 
%-osuus ryhmittäin

60%

□ kaikki yritykset

S vastanneet 
yritykset

Vastanneiden yritysten factoringliikevaihdon keskiarvo on 31 mmk (koko aineiston 36 

mmk), näistä yrityksistä hieman yli puolet kuuluu ryhmään 1-10 mmk.

Taulukko 5

Factoringin muoto % vastanneista yrityksistä
minifaetoring 21,3
perusfactoring 78,7
Konekielisten palv. käyttö % vastanneista yrityksistä
kyllä 13,9
ei 86,1

Vastanneiden ryhmä vastaa erittäin hyvin koko aineistoa factoringmuodonkin suhteen. 

Konekielisten palveluiden käyttäjien osuus on vastanneista viitisen prosenttia vähäisempää 

kuin koko aineistolla.

% koko aineistosta
25,4
74.6
% koko aineistosta 

9 4.........................
90.6

5.2 Kyselytutkimuksen tuloksia

5.2.1 Yleistä kyselyvastauksista

Vastaukset on arvoitettu tilastollista käsittelyä varten viisiportaisesti - eli vastaamaan väit

tämien kohdalla olevien laatikoiden määrää. Hyötyjen ja haittojen arvioimisessa asteikko

on seuraava:



• ei lainkaan hyötyä <-» hyvin paljon hyötyä 1 <-> 5

• aivan eri mieltä täysin samaa mieltä 1 <-> 5

Muutamassa kohdassa on otettu huomioon myös asteikolle täysin vastakkainen vastaus 

nollana.

Kyselyn vastausten tarkastelussa olen keskittynyt keskiarvoihin, sillä ne kertovat parhaiten 

kokonaismielipiteen vastanneiden keskuudessa. Koska joissakin väittämäryhmissä yritys

ten vastausten eroavuus on huomattavaa, on vastauksia tarkasteltu myös alaryhmittäin. 

Factoringmuoto on yksi tällainen tekijä, jossa mini- ja perusfactoringin käyttäjillä on eri

lainen näkemys kirjanpito- ja perintäpalveluista. Toinen alaryhmäjaottelu perustuu yritys

ten kokoon, jonka johdosta yritykset on jaoteltu neljään yhtä suureen ryhmään factoringlii- 

kevaihdon mukaan. Kaikista vastanneista yrityksistä ei ole liikevaihto- tai tasetietoja, joten 

factoringliikevaihto on ainoa mahdollinen kokoon liittyvä lajitteluperuste. Aikaisemmin 

käytetystä ryhmittelytavasta yhdeksään osaan2 on luovuttu, jotta ryhmien koot säilyisivät 

mielekkään kokoisina ja lukumäärältään hallittavina. Kolmas jaotteluperuste on toimiala. 

Yritykset on jaettu toimialan suhteen myöskin suurempiin kokonaisuuksiin kuin aikai

semmin olen esittänyt. Tällöin toimialaryhmissä on riittävästi havaintoja vertailuja suori

tettaessa.

Tarkastelen lomakkeen vastaukset lohkoina. Tulkintaa helpottaakseni esitän arvostus- 

skaalat väittämiin ja kysymyksiin ja sen jälkeen kommentoin esiin tulevat seikat, poikke

amat ja muut huomautukset.

5.2.2 Kyselyvastaukset yritysryhmittäin ja kysymyslohkoittain

Olen tarkastellut kyselyn vastauksia niin kaikkia yhdessä kuin alaryhmittäinkin, joita ovat 

factoringmuodon osalta mini- ja perusfactoringin, yritysten koon osalta neljä yritysmää- 

rältään yhtä suurta ryhmää kokoi, koko2, кокоЗ ja koko4 sekä toimialojen osalta teolli

suus ja rakentaminen, kaupan alan ja palvelualan yritykset. Alempana selvitän yritysryh- 

mälyhenteet ja niiden tilastotietoja taustaksi.
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2 Katso kuva 7: Yritysten factoringliikevaihdot ryhmittäin
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KAIKKI kaikki kyselyyn vastanneet yritykset

(katso tilastot kohdasta 5.1)

MINI yritykset, jotka käyttävät minifactoringiä

(ei reskontra-ja perintäpalveluita)

Taulukko 6

Konekielisten palv. käyttö % vastanneista yrityksistä 
kyllä 0,0
ei 100,0
Kuva 11

Factoringliikevaihto:

% kaikista yrityksistä
0,01

99,99

16

Factoringliikevaihdon luokat

00-1,000,000 mk 

0 1,000,001-10,000,000 mk

□ 10,000,001-20,000,000 mk 

0 20,000,001-30,000,000 mk

■ 30,000,001 -40,000,000 mk

□ 40,000,001 -50,000,000 mk

■ 50,000,001 -100,000,000 mk

□ 100,000,001-1,000,000,000 mk

■ 1,000,000,001 mk >

• Factoringliikevaihdon keskiarvo vastanneiden yritysten joukossa, jotka käyttävät mini

factoringiä, on noin 87 mmk.

• Yrityksiä toimii eniten tukkukaupassa ja agentuuritoiminnassa, kaiken kaikkiaan 

44,2%. Seuraavaksi edustetuin ala on metalliteollisuus, jossa on noin 16%.

PERUS yritykset, jotka käyttävät perusfactoringiä

Taulukko 7

Konekielisten palv. käyttö % vastanneista yrityksistä % kaikista yrityksistä 
kyllä 7,5 12,3
ei 92,5 87,7



Helena Kainulainen: Kotimaisen factoringin hyödyt ja haitat suomalaisille yrityksille
31

Kuva 12
Factoringliikevaihto:

120 -,

1

Factoringliikevaihdon luokat

00-1,000,000 mk 

S 1.000,001-10,000,000 mk

a 10,000,001-20,000,000 mk

D 20,000,001 -30,000,000 mk

■ 30,000,001 -40,000,000 mk 

□ 40,000,001 -50,000,000 mk 

H 50,000,001 -100,000,000 mk

D 100,000,001 -1,000,000,000 mk

■ 1,000,000,001 mk >

• Factoringliikevaihdon keskiarvo vastanneiden yritysten joukossa, jotka käyttävät mini- 

factoringiä, on noin 16 mmk.

• Edustetuimmat toimialat ovat tukkukauppa (32,1%) ja metalliteollisuus (16,4%).

• Teollisuusyritykset käyttävät 6% enemmän perus- kuin minifactoringiä.

KOKOI yritykset, joiden factoringliikevaihto on

0-3,297,000 mk

Taulukko 8

Factoringin muoto % vastanneista alan yrityksistä
minifactoring 0,0
perusfactoring 100,0
Konekielisten palv. käyttö % vastanneista alan yrityksistä
kyllä 10,0
ei 90,0
KOKOI: n toimialajakauma havaintojen lkm %-osuus
teollisuus 15 30
kauppa 28 56
palvelut 1 7 14
Yhteensä 50 100
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K0K02 yritykset, joiden factoringliikevaihto on

3,298,000-7,559,000 mk

Taulukko 9

Factoringin muoto % vastanneista alan yrityksistä
minifactoring 2,0
perusfactoring 98,0
Konekielisten palv. käyttö % vastanneista alan yrityksistä 
kyllä 9,8
ei 90,2
K0K02:n toimialajakauma havaintojen lkm %-osuus
teollisuus 32 62,7
kauppa 14 27,5
palvelut 5 9,8
Yhteensä 51 100,0

K0K03 yritykset, joiden factoringliikevaihto on

7,560,000-24,476,000 mk

Taulukko 10

Factoringin muoto % vastanneista alan yrityksistä
minifactoring 16,0
perusfactoring 84,0
Konekielisten palv. käyttö % vastanneista alan yrityksistä
kyllä 20,0
ei 80,0
K0K03:n toimialajakauma havaintojen lkm %-osuus
teollisuus 28 56
kauppa 18 36
palvelut : 4 8
Yhteensä 50 100

K0K04 yritykset, joiden factoringliikevaihto on

24,477,000-1,114,085,000 mk

Taulukko 11

Factoringin muoto % vastanneista alan yrity ksistä
minifactoring 66,7
perusfactoring 33,3
Konekielisten palv. käyttö % vastanneista alan yrityksistä
kyllä 15,7
ei 84,3
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K0K04:n toimia lajakauma havaintojen lkm %-osuus
teollisuus 28 54,9
kauppa 19 37,3
palvelut 4 7,8
Yhteensä 50 100,0

TEOLLIS kaikki teollisuusalan yritykset ja rakentaminen

(eli toimialakoodit 01-07, 21-22)

Taulukko 12

Factoringin muoto % vastanneista alan yrityksistä
minifactoring 19,4
perusfactoring 80,6
Konekielisten palv. käyttö % vastanneista alan yrityksistä
kyllä 18,4
ei 81,6
Teollisuuden kokojakauma havaintojen lkm %-osuus
kokoi 1..15 14,6
koko2 32 31,1
кокоЗ 28 27,2
koko4 28 27,2
Yhteensä 103 100,0

• Teollisuusyritysten keskimääräinen factoringliikevaihto on 41,8 mmk.

KAUPPA kaikki tukkukaupat, agentuuritoiminta ja vähittäisliikkeet

(eli toimialakoodit 08-09)

Taulukko 13

Factoringin muoto % vastanneista alan yrityksistä
minifactoring 25,3
perusfactoring 74,7
Konekielisten palv. käyttö % vastanneista alan yrityksistä
kyllä 10,1
ei 89,9
Kaupan kokojakauma havaintojen lkm %-osuus
kokoi 28 35,4
koko2 14 17,7
кокоЗ 18 22,8
koko4 19 24,1
Yhteensä 79 100,0

• Kaupan alan yritysten keskimääräinen factoringliikevaihto on 103,7 mmk.
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PALVEL kaikki muut yritykset, jotka ovat palvelualan yrityksiä
(eli toimialakoodit 10-20)

Taulukko 14
Factoringin muoto % vastanneista alan yrityksistä
minifactoring 15,0
perusfactoring 85,0
Konekielisten palv. käyttö % vastanneista alan yrityksistä 
kyllä 5,0
ei 95,0
Palveluiden kokojakauma havaintojen lkm %-osuus 
kokoi 7 35
koko2 5 25
кокоЗ 4 20
koko4 4 20
Yhteensä 20 100

• Palvelualan yritysten keskimääräinen factoringliikevaihto on 16,6 mmk.

Kyselylomakkeen vastaukset ja niiden tulkinnat:

Kyselylomake on jaettu osioihin A:sta G:hen. Aluksi on kyselty yritysten taustatietoja sekä 

factoringin valintasyitä. Tämän jälkeen tulevat varsinaiset hyötyjen ja haittojen kartoitusväit- 

tämät, jotka on jaettu factoringin palveluiden tai sen ominaisuuksien mukaan ryhmiin. Loput 

osiot käsittelevät factoringin aiheuttamia muutoksia, kokonaishyötyä, asiakastyytyväisyyttä ja 

muiden rahoitusyhtiöiden palveluita.

Taulukko 15

VASTANNEIDEN LUKUMÄÄRÄ LUOKITTAIN KAI MI PE KOK KOK KOK KOK TEO KAU PAL
KKI NI RUS OI 02 03 04 LLIS PPA VEL

Yritysten lukumäärä : 202 43 159 50 51 50 51 103 79 20

D ja E vastausten vaihtoehdot olivat täysin eri mieltä <-> täysin samaa mieltä ja vastaava asteikko vastauksia 
tulkittaessa 1 <-> 5. F kysymyksessä vastausväli oli ei koskaan aina.
1) Keskiarvot on saatu painotettuina keskiarvoina kukin vaihtoehdon mediaania painotettuna sen esiintymistihey
dellä. Esim. 2 kpl 0-20%, 3 kpl 21-40% ja 5 kpl 61-80% on [(2xl0)+(3x30)+(5x70)]/10=46%.
2) G kysymys oli ymmärretty joidenkin vastaajien keskuudessa väärin ja siihen oli vastattu usealla eri vaihtoeh

dolla, vaikkakin tarkoitus oli rastittaa yksi vaihtoehto vain. Tämän takia jouduin hylkäämään 38 vastausta.
3) Tässä kohdin ei ole järkevää kertoa keskiarvoa, joten sen sijaan frekvenssijakauman esitän pääasiallisista 

asiakastyypeistä kaikkien vastanneiden kesken.
A. TAUSTATIEDOT KAI M- PE- KO- KO- KO- KO- TEO KAU PAL

KKI NI RUS KOI K02 КОЗ K04 LUS PPA VEL
a. Yrityksemme ikä on (vuotta) 18,0 26,0 15,9 14,5 13,0 15,5 29,1 20,4 15,5 15,2
b. Lomakkeen täyttäjän asema yrityksessä talouspäällikkö tai toimitusjohtaja
c. Kät.myynnin osuus koko myynnistä 12,9 13,4 12,7 12,9 12,4 13,8 12,4 11,2 11,9 25,8 1)
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d. Myyntimme on kausiluonteista 2,8 3,2 2,8 2,9 2,8 2,8 2,9 2,8 2,9
Frekvenssijakauma Havaintojen luku Prosenttiosuus

määrä
• 1 (täysin eri mieltä) 53 27,0
• 2 i 37 18,9
• 3 26 13,3
• 4 48 24,5
• 5 (täysin samaa mieltä) : 32 16,3
e. Räätälöimme päätuotteemme 3,1 2,9 3,2 3,1 3,2 3,3 2,8 3,2 2,8
Frekvenssijakauma Havaintojen luku

määrä
Prosenttiosuus

• 1 (täysin eri mieltä) 37 19,1
• 2 40 20,6
• 3 31 16,0
• 4 : 36 18,6
• 5 (täysin samaa mieltä) 50 25,8
f Myyntihenkilökunta hankkii luottotiedot 
g. Pääasiallinen asiakastyyppimme on

3,2......3,4... 3,1....
Havaintojen luku

3,2 2,9 3,3
Prosenttiosuus

3,4 3,0
2)3)

3,3

määrä
• vähittäisliike 58 36,7
• tukkuliike : 23 14,6
• valmistaja tai palveluiden taijoaja 53 33,5
• ei mikään edellä oleva 24 15,2
Yhteensä 158 100,0

Kyselylomakkeen А-kohdassa kysellään yrityksen taustatietoja - kuten ikää ja yritystoi

minnan luonnetta kuvaavia tekijöitä, jotka ovat selittävinä tekijöinä edellä esitetyssä Smith 

ja Schnuckerin regressiomallissa. Kyselyt osoitettiin kussakin yrityksessä parhaiten facto- 

ringistä tietäville henkilöille ja lähes kaikissa tapauksissa lomakkeet tavoittivat oikeat 

vastaajat, jotka olivat useasti joko talouspäälliköitä tai toimitusjohtajia. Kaikkien vastan

neiden keskuudessa ikäjakauma on yhdestä vuodesta 160 vuoteen. Puolet vastanneista 

yrityksistä on toiminut kuitenkin alle kymmenen vuotta. Laskutusmyynnin osuus on 80% 

tai enemmänkin lähes kaikissa yrityksissä, mikä ei ole yllättävää, sillä factoringhan sovel

tuu parhaiten yrityksille, joiden laskujen määrä ja yhteislaskutus on huomattava. Palvelu

aloilla käteismyynnin osuus on muita aloja kaksi kertaa suurempi. Palveluyritysten osuus 

aineistosta on muutoinkin hyvin vähäinen sen luonteen vuoksi. Vaikka kaikkien vastannei

den keskiarvot myynnin kausiluonteisuudesta ja räätälöinnin merkityksestä näyttäisi aset

tuvan keskivälille asteikossa 1-5, frekvenssijakaumat osoittavat, että yleisimmät vastaukset 

ovat ääripäissä. Myynnin kausiluonteisuudesta 27% totesi, että sitä ei ole lainkaan. Neljän

nes vastaajista räätälöi päätuotteensa asiakkailleen ilmeisesti lähes aina, sillä he olivat 

väitteen kanssa täysin samaa mieltä.
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Vaihtoehdoista sai valita useampiakin vaihtoehtoja kuin vain yhden. Numerot kertovat kyllä-vastausten

B. FACTORINGIN ENSISIJAINEN VALINTASYY KAI MI PE KO KO- KO KO TEO KAU PAL
KKI NI RUS KOI K02 KOS KOI LUS PPA VEL

rahoitustekijät 73,8 83,7 71,1 70,0 68,6 74,0 82,4 73,8 74,7 70,0
pankkisuhde Meritaan 47,5 37,2 50,3 46,0 49,0 48,0 47,1 46,6 44,3 65,0
hinta 9,9 9,3 10,1 4,0 11,8 12,0 11,8 6,8 15,2 5,0
konekieliset palvelut 5,9 0,0 7,5 6,0 11,8 2,0 3,9 9,7 0,0 10,0
muut palvelut 5,0 0,0 6,3 8,0 5,9 2,0 3,9 4,9 5,1 5,0

Yrityksiltä kysyttiin lomakkeessa heidän ensisijaisia factoringin valintasyitä, joiksi asetin 

factoringin palveluiden osatekijöiden - rahoituksen, erilaisten muiden palveluiden ja kone- 

kielisyyden - lisäksi hinnan ja pankkisuhteen Meritaan. Tärkein valintasyy kautta linjan on 

rahoitustekijät, sen osuus eri ryhmissä on 68,6 ja 83,7 prosentin välillä. Pankkisuhteenkaan 

merkitys ei ole vähäinen, etenkin palvelualan yritysten keskuudessa sen osuus on jopa 

65%. On luonnollista, että rahoituksen merkitys on tärkeää sekä minifactoringin käyttäjil

lä, jotka hyödyntävät myyntisaatavien rahoituspalveluista vain tätä osa-aluetta, että suurille 

yrityksille, jotka usein miten ovat juuri näitä minifactoringin käyttäjiä. Hinnan merkitys 

factoringiä valittaessa on korostunein kaupan alalla, sillä kaupan alan yrityksistä 15,2% 

pitää hintaa yhtenä ensisijaisena valintasyynä, kun taas muilla aloilla hinnan merkitys on 

jopa 10% vähäisempi. Pienimmät yritykset (0 - 3,3 mmk) pohtivat hintaa huomattavasti 

vähemmän valintaansa tehdessään kuin tätä suuremmat yritykset. Mielenkiintoista on se, 

että konekielisten palveluiden osuus valintatekijänä vaihtelee melko voimakkaasti toimi

aloittain. Vastausten perusteella voi sanoa, että kaupan alan yritysten factoringin valintaan 

ei konekieliset palvelut vaikuta lainkaan, kun taas muiden alojen yritysten valintaan se 

vaikuttaa jopa 10% verran. Yritykset, jotka käyttävät minifactoringiä, siirtävät laskunsa 

koonnilla rahoitusyhtiölle, joilloin konekielisyys ei tuo lisäarvoa näille, mikä selittänee 

mielenkiinnottomuuden tähän palveluun. Pienimmän kokoluokan yritykset ovat olleet 

factoringiä valitessaan kiinnostuneimpia muistakin rahoitusyhtiön palveluista. Heille kir

janpito-ja perintäpalveluiden osto on useasti taloudellisesti edullisempaa kuin järjestää ne 

itse.
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C. VÄITTÄMÄT
Kaikissa seuraavissa väittämissä skaala oli ei lainkaan hyötyä <-> hyvin paljon hyötyä ja numeroiksi muutettu
na vastaava vaihteluväli oli l<-> 5.
1) Kokoluokkien välillä on eroja 5 %:n merkitsevyystasolla.
2) Factoringmuotojen välillä on eroja 5 %:n merkitsevyystasolla.
3) Kokoluokkien välillä on eroja 5 %:n merkitsevyystasolla.
4) Factoringmuotojen välillä on eroja 1 %:n merkitsevyystasolla.
5) Kokoluokkien välillä on eroja 1 %:n merkitsevyystasolla.
1 RAHOITUS KAI MI- PE- KO- KO- KO- KO- TEO KAU PAL

KKI N1 RUS KOI K02 коз KOI LUIS PPA VEL
a. Factoring parantaa maksuvalmiutta 4,4 4,3 4,4 4,2 4,4 4,4 4,4 4,3 4,4 4,4
b. ... mahdollistaa suurosto- ja kassa-alennukset. 3,2 3,5 3,2 3,2 2,8 3,3 3,6 3,1 3,3 3,2 1)
c. ... helpottaa pitkäaikaisen lainan saantia 2,7 3,1 2,6 2,4 2,5 3,0 2,8 2,6 2,8 2,5 2)

3)
d. ... lisää suunnitteluvarmuutta rahoituksessamme. 3,8 3,7 3,8 3,6 4,0 4,0 3,7 3,9 3,8 3,8
e. ...mahdollistaa joustavampien maksuaikojen 3,2 2,4 3,4 3,7 3,4 3,1 2,5 3,1 3,4 2,7 4)
myöntämisen
f. Korkoa maksetaan todellisesta iuotonkäytöstä. 4,0 4,2 4,0 4,0 4,1 3,9 4,2 4,0 4,1 4,1

5)

g. Rahoituslimiitin rajoissa luotto joustaa tarpeen 4,1 4,2 4,0 3,9 4,2 4,0 4,2 4,0 4,1 4,0
mukaan.
h. Luotosta ei makseta leimaveroa. 4,0 4,1 4,0 3,9 4,1 3,9 4,0 3,9 4,0 4,4

Väittämien viisi ensimmäistä alaryhmää kartoittavat eri palveluosien hyötyjä. Eniten hyö

tyä yritykselle kuin yritykselle on maksuvalmiuden parantumisesta. Yli 90% vastanneista 

laittoi sen hyötyarvoksi 4 tai 5 asteikon ollessa 1-5. Seuraavaksi merkityksellisempiä hyö- 

tyseikkoja ovat rahoituslimiitin jousto sekä koron maksuperuste.

Taulukon suurimmat yritykset sekä teollisuusyritysten keskuudessa tevanake-teollisuuden 

(tekstiili-, vaatetus-, nahka- ja kenkäteollisuus) yritykset pitävät muita yrityksiä hyödylli

sempänä suurosto- ja kassa-alennusten hyödyntämisen. Näillä yrityksillä lienee muita 

enemmän tilaisuuksia käyttää tällaisia alennuksia. Kokoryhmästä kaksi ( 3,3 - 7,56 mmk) 

lähtien suurosto- ja kassa-alennusten hyödyntämisvastausten keskiarvot vain kasvavat yri

tyskoon mukana.

Vähäisintä hyötyä pitkäaikaisen lainan saannin helpottumisesta kokevat perusfactoringin 

käyttäjät ja pienimmät yritykset. Toimialojen välillä ei ole vastaavalla tavalla eroja.

Joustavampien maksuehtojen myöntäminen ei näytä olevan kovinkaan olennaista suurem

mille yrityksille, sillä vastausten keskiarvo pienenee koon mukana ja lisäksi minifactorin- 

gin käyttäjät eli suurehkot yritykset arvostavat tätä ominaisuutta muita vähemmän. Toimi

alojen välillä ei ole mitään kovin merkittäviä eroja.
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1) Vastausten lukumäärä oli 189.
П VAKUUS KAI MI PE KO KO KO- KO- TEO KAU PAL

KKI NI RUS KOI KO? K03 K04 LUIS PPA VEL

a. Factoring säästää reaalivakuuksia. 4,1 4,3 4,1 3,9 4,4 4,1 4,2 4,2 4,2 3,8
b. Mahdollisuus saada takaus kolmannelle osapuo- 2,4 2,2 2,5 2,4 2,7 2,2 2,5 2,5 2,3 2,5 1)
Idle

Vakuuksien osalta oli lomakkeessa kaksi väittämää. Myynti saarni set vakuutena arvoste

taan korkealle, johon vaikuttaa kaksi asiaa: reaalivakuudet säästyvät muiden lainojen taka

ukseksi, mihin myyntisaamiset eivät kelpaa, ja yrityksen vakuuksien määrä kasvaa. Var

sinkin nuorille yrityksille tämä on hyvin tärkeää. Merkittäviä eroja ei löydy eri yritysryh

mien väliltä.

В-kohdan väittämä ei ilmeisesti ollut kovinkaan monelle tuttua, koska vastauksia tuli sii

hen vähemmän kuin edellisiin kohtiin ja lisäksi lomakkeissa oli kysymysmerkkejä väittä

män perässä. Jos yrityksellä on muodostunut vapaata vakuusmassaa laskusaatavista, se voi 

käyttää sitä hankkiakseen rahoitusyhtiön takauksen kolmannelle osapuolelle. Tätä mah

dollisuutta ei varsinaisesti mainosteta missään rahoitusyhtiöiden esitteissä ja toisaalta 

useimmat yritykset nostavat vapaan luoton välittömästi pois, jolloin vapaata vakuusmassaa 

ei ehdi muodostua.

1) Factoringmuotojen välillä on eroja 1 %:n merkittävyystasolla.
2) Kokoluokkien välillä on eroja 1 %:n merkittävyystasolla
II! Kl RJ AN PITO/RESKONTRAPALVELUT KAI MI- PE- KO- KO- KO- KO- TEO KAU PAL

KKI N1 RUS KOI KO? коз K04 LLIS PPA VEL
a. Mahdollisuus siirtää voimavarat tuottavampiin 
toimiin

3,1 2,0 3,4 3,5 3,6 3,1 2,2 3,0 3,3 3,1

b. Reskontran ylläpito on jatkuvasti ajan tasalla ja 
oikein.

3,3 1,8 3,6 3,8 3,7 3,3 2,4 3,2 3,4 3,2

IV PERINTÄ JA LUOTTOTIEDOT KAI MI- PE- KO- KO- KO- KO- TEO KAU PAL
x> - j чч e ч x 1 4 i KKI N1 RUS KOI K02 коз K04 LUS PPA VEL

a. Luottotietojen seuranta on automaattista. 3,3 2,1 3,6 3,7 3,7 3,4 2,3 3,2 3,4 3,3

Reskontra- ja perintäpalveluista on hyötyväittämiä kolme kappaletta, joista osa näiden 

palveluiden väittämistä on tehokkuuslohkossa myöhemmin. Kirjanpito- ja reskontrapalve- 

luista hyötyvät eniten tukkukauppiaat sekä pienimmät yritykset ja vähiten tietenkin suuret 

minifactoringin käyttäjät, jotka hoitavat tämän puolen kuten myös perinnän itse. Pienim

mät yritykset säästävät juuri eniten, koska järjestäessään itse reskontran ja perinnän, kus

tannukset noussevat laskuja ja asiakkaita kohden korkeimmiksi kuin suurilla yksiköillä.

Lomakkeissa oli joitakin kysymysmerkkejä luottotietolohkon kohdalla. Muutamat yritykset 

eivät olleet lainkaan tietoisia, että rahoitusyhtiö seuraa luottamiensa myyjien ostajia jatku-



vasti, mikä on luonnollisesti rahoitusyhtiön ja myyjänkin hyväksi tapahtuvaa jatkuvaa val- 

vontatoimintaa. Merkittävimmät erot vastauksissa löytyvät factoringmuodon ja yrityskoon 

perusteella näissä kolmessa väittämässä.
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1) Vastausten lukumäärä oli 170.
2) Vastausten lukumäärä oh 169.
3) Vastausten lukumäärä oh 172.
4) Factoringmuotojen välillä on eroja 1 %:n merkitsevyystasolla. 
V* KONEKIELISYYS & SOLOPALVELUT KAI MI

KKI N1
PE
RUS

KO
KOI

KO-
K02

KO
K03

KO
KO!

TEO
LLIS

KAU
PPA

PAL
VEL

a. Konekielisyys nopeuttaa ja helpottaa laskujen 3,6 3,2 3,7 3,3 3,6 3,7 3,6 3,6 3,5 3,7 1)

siirtoa.
b. ... nopeuttaa luotonsaantia laskuja vastaan. 3.5 3,3 3,5 3,2 3,4 3,6 3,5 3,5 3,5 3,3 2)
c. Soio-palvelut helpottavat factoringin käyttöä. 3,4 2,6 3,6 3,5 3,6 3,5 3,1 3,5 3,3 3,4 3)

4)

Konekielisyys ja mikropalveluita koskevat väittämät ovat kahdenlaisia: hyötyarvioita ja 

puhtaasti väittämätyylisiä. Ensin tarkastelen hyötyarvioita näiden palveluiden osalta. Ko- 

nekielisyyden ja mikropalveluiden merkitys tulee lisääntymään tulevaisuudessa huomatta

vasti joten yritysten tämänhetkiset kokemukset ovat siten tärkeitä. Tämän lohkon väittä

miin oli vastattu toiseksi huonoiten. Konekielisten palveluiden käyttöaste on matala vielä 

tällä hetkellä. Toimialojen välillä ei näytä olevan suuriakaan eroja, eikä yrityskoollakaan 

ole merkittävää vaikutusta käsitykseen konekielisyydestä ja mikropalveluista. Pienemmis

sä yrityksissä konekielisten palveluiden hyödyntäminen on vähäisempää. Minifactoringin 

ero näkyy tässäkin väittämäryhmässä; nämä yritykset kokevat saavansa muita pienemmän 

hyödyn juuri konekielisistä ja solo-palveluista. Vastausten keskiarvot ovat jonkin verran yli 

keskitason eli nämä palvelut koetaan yrityksissä hyödyllisiksi, vaikka ei samassa määrin 

kuin rahoituksen suomat hyödyt.

Kaikissa seuraavissa väittämissä oh skaalana täysin eri mieltä <-» täysin samaa mieltä ja numeroiksi muutettuna 
vastaava vaihteluväli oli l<-> 5.
1) Kokoluokkien välillä on eroja 5 %:n merkitsevyystasolla.
Vb KONEKIELISYYS & SOLO-PALVELUT KAI

KKI
MI
NI

PE
RUS

KO
KOI

KO
K02

KO
KOI

KO
KOI

TEO
LLIS

KAU
PPA

PAL
VEL

d. Konekielisyys vaatii suuria investointeja hyötyyn 2,5 
nähden.

2,3 2,6 2,8 2,5 2,6 2,1 2,5 2,6 2,2

e, ATK-muutokset ovat hankalia. 2,8 2,6 2,9 3,1 2,9 2,7 2,7 2,8 2,8 2,8
f Konekielisiä ja sölo-paJveluita ei ole vaikeaa 
käyttää.

3,9 3,7 3,9 4,0 3,8 3,9 3,8 3,8 3,9 3,9

Numerot kuvaavat ryhmän sisällä konekielisyyden ja solo-palveluiden käytön jakautumista prosentuaalisesti 
eri vaihtoehtojen välille.
• KONEKIELISTEN JA SOLO-PALV. KÄYTTÖ
päivittäin 64,4 67,5 63,5 57,8 62,0 63,0 74,5 72,2 56,9 52,6
viikottain 9,6 10,0 9,5 8,9 8,0 17,4 4,0 7,2 12,5 10,5
harvemmin 2,1 0,0 2,7 2,2 4,0 0,0 21,1 2,1 1,4 5,3
ei käytä lainkaan 23,9 22,5 24,3 31,1 26,0 19,6 19,1 18,6 29,2 31,6
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Konekielisyyteen ja mikropalveluihin liittyvistä väittämälauseista tein seuraavat huomiot. 

Konekielisyyteen liittyviä investointeja ei koeta liian kohtuuttomiksi. Mitä suurempi yritys 

sitä parempi hyöty koetaan saatavan näistä palveluista. Voimakkaimmin vastaajat reagoi

vat konekielisyyden ja solo-palveluiden helppouden puolesta. Kaikissa yritysryhmissä 

vastaukset tukevat väitettä konekielisyyden vaivattomuudesta lähes neljän keskiarvolla. 

Mihinkään muuhun väittämään yritykset eivät ole ottaneet näin selvää kantaa. Varsin mer

kittäviä eroja ei ole kuitenkaan toimialojen välillä, eikä myöskään eri factoringmuotoa 

käyttävien yritysten välillä.

Yrityksiltä kysyttiin myös konekielisten ja solo-palveluiden käyttötiheyttä. On mielen

kiintoista huomata, että suurimmat yritykset käyttävät päivittäin enemmän näitä palveluita 

kuin pienimmät. Useimmat suuret yritykset hyödyntävät minifactoringiä, jolloin konekie

listen palveluiden käyttöä ei esiinny lainkaan. Suurien yritysten kohdalla täytyy olla kysy

mys solo-palveluiden ja ehkä lähinnä näiden yritysten pankkitileihin liittyvistä päivittäi

sistä kyselyistä. Heikoin käyttöaste on sekä pienimmillä että palvelualan yrityksillä.

1) Kokoluokkien välillä on eroja 5 %:n merkitsevyystasolla
VI HINTA KAI MI PE KO KO KO KO TEO KAU PAL

KKI NI RUS KOI KOI KOS KOI LUS PPA VEL

a. Factoringin korkomarginaali on sopiva. 2,7 2,7 2,7 2,5 2,8 2,7 2,6 2,7 2,6 2,8
b. Palveluista peritään kohtuullinen hoitopalkkio. 2,5 2,5 2,5 2,1 2,8 2,6 2,5 2,6 2,3 2,8
c. Factoringin hinta on helposti budjetoitavissa. 3,5 3,7 3,5 3,2 3,7 3,6 3,7 3,5 3,6 3,8

Hintaväittämät on jaettu kahteen osaan: rahoituksen korkomarginaaliin ja palveluiden 

hoitopalkkioihin. Asteikossa 1-5 numero 3 edustaa neutraaleina asennetta väittämiin. 

Kautta linjan a-ja b-kohdissa yritykset ovat arvioineet factoringiin liittyvät hinnat hieman 

kalliinpuoleisiksi. Toisaalta Merita Rahoituksen tapaa esittää hinta ei pidetä hankalana tai 

vaikeaselkoisena, koska sitä on keskimääräisen helppo budjetoida.

Palveluiden hinnoittelussa merkittäviä eroja syntyy yrityksen koon perusteella. Pienimmät 

eli factoringliikevaihdoltaan 0 - 3,3 mmk suuruiset yritykset pitävät hoitopalkkioita kal

liimpina ja vastaavasti 3,3 - 7,5 mmk:n factoringliikevaihdon omaavat yritykset pitävät 

palkkioita kohtuullisimpina muihin ryhmiin verrattuna. Yhtä merkittäviä eroavuuksia ei 

korkomarginaalin suhteen ole löydettävissä.
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VII IMAGO

a. Factoringin käyttö on vaikuttanut positiivisesti 
asiakassuhteisiin.
b. ... takia yrityksemme on tuultu olevan rahoitus
vaikeuksissa.
Frekvenssijakauma b-kohtaan

e 1 (täysin eri mieltä)
• 2
• 3
• 4
• 5 (täysin samaa mieltä)
Yhteensä

KAI
KK1

MI
NI

KO
KOI

KO
KOI

KO-
K03

KO
KOI

TEO
LUS

KAU
PPA

PAL
VEL

2,8 2,9 2,8 2,9 2,6 2,8 2,7 2,8 2,8

3,1 3,1 2,8 3,1 3,2 3,1 3,2 2,9 2,8

Havaintojen luku- Prosenttiosuus 
määrä

24 12,2
: 34 17,3

66 33,5
: 54.... 27,4
: i9 19,6

197 100,0

Niin kiijallisuudessa kuin rahoitusyhtiöidenkin piirissä yhtenä suurimpana esteenä facto

ringin laajemmalle käytölle pidetään sen imagoa ja sanan factoring huonoa kaikua. Kaik

kien vastanneiden keskuudessa yrityksillä on hyvin erilaisia kokemuksia ulkopuolisten 

reaktioista. Kaikki arvot yhdestä viiteen saavat lähes yhtä suuren painon. Varsinainen fac

toringin käytön vaikutus asiakkaisiin on ollut ilmeisen neutraalia, sillä ääripään vaihtoeh

dot eivät ole a-kohdassa kovinkaan laajalti edustettuina. Rahoitusvaikeusepäilyksistä kärsii 

19,6% yrityksistä. Vastaavasti 12,2% ei kärsi niistä lainkaan. Yleisin vastaus tähän väittä

mään on neutraali eli kolme. Yleisestikin ottaen mielipiteet vaihtelevat suuresti juuri näi

den väittämien ympärillä.

1) Factoringmuotojen välillä on eroja 1 %:n merkitsevyystasolla.
2) Kokoluokkien välillä on eroja 1 %:n merkitsevyystasolla.
3) Factoringmuotojen välillä on eroja 1 %:n merkitsevyystasolla.
4) Kokoluokkien välillä on eroja 1 %:n merkitsevyystasolla.
VIII TEHOKKUUS JA TOIMIVUUS KAI MI PE KO KO- KO- KO TEO KAU PAL

KKI NI RUS KOI K02 K03 KOI LLIS PPA VEL

a. Myöntämiemme käteisalennusten määrät ovat : 2,7 2,5 2,8 2,9 2,7 2,9 2,5 2,8 2,7 2,5
pienentyneet.
b. Perimämme on tehostunut ja yhtenäistynyt. 3,4 2,7 3,6 3,7 3,8 3,4 2,9 3,5 3,4 3,3 1)

2)
c. Luottotappiomme ovat pienentyneet. : 3,1 2,8 3,2 3,5 3,1 3,2 2,8 3,1 3,2 3,0
d. Factoringiin liittyvä paperityö on selkeää.
e. Saamme riittävän erilaisia raportteja asiakkais

3,6 3,0 3,7 3,5 3,8 3,7 3,3 3,5 3,6 3,6
3,6 2,8 3,8 3,9 3,8 3,5 3,2 3,6 3,7 3,4 3)

ta/myynnistä.
f. Myyntireskontramme tilan selvittäminen on nope
aa.

3,5 3,1 3,6 3,7 3,6 3,6 3,2 3,5 3,6 3,5
4)

g. On vaikeaa päästä eroon factoringistä. 3,0 2,7 3,1 3,0 3,2 2,9 3,0 3,2 2,9 3,0

Viimeisenä väittämäryhmänä on tehokkuus ja toimivuus. Tehokkuuden ja toimivuuden 

lohkoon on kerätty itse asiassa eri palvelulohkoista väittämiä. Yhteistä niille kaikille on 

käytännön factoring)äijestelyt yrityksessä. Merkittävimmät eroavaisuudet vastausten suh

teen löytyvät väittämistä, jotka käsittelevät perinnän tehokkuutta (b-kohta) sekä raporttien



riittävyyttä ja erilaisuutta (e-kohta). Mitä suurempi yritys on, sitä vähemmän ne yhtyvät 

väittämiin. Samoin minifactoringyritykset arvostavat näitä kohtia vähiten, koska ne eivät 

kuulu heidän käyttämiinsä rahoitusyhtiön palveluihin.
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Perinnän merkitys on olennaisempaa pienemmille yrityksille monesti sen takia, että se tuo 

lisää tehokkuutta ja puhtia niiden toimintaan. Perusfactoringiin liittyvä paperityö sekä ra

porteista selvitettävä myyntisaamisten tilanne eivät ole vastanneiden mielestä hankalia tai 

työläitä.

Kaikkien vastanneiden keskuudessa parhaiten toimivat kirjanpito- ja reskontraan liittyvät 

palvelut sekä perintä. Näiden palveluiden toimivuus on hieman keskivertoa parempaa.

Factoring ei vaikuta yrityksissä myönnettyjen käteisalennusten määrään pienentävästi, 

vaikka voisikin olettaa, että käteisalennusten myöntämisen tarve vähenee factoringin joh

dosta. Factoringistä rahoitusmuotona saattaisi olla vaivalloista päästä eroon sen taijoamien 

lisäpalveluiden - reskontran ja perinnän - vuoksi. Yritykset eivät tätä väittämää puolla, 

mutta ne eivät myöskään kumoa sitä.

Prosenttiosuudet kertovat kyllä-vastausten osuuden kunkin vaihtoehdon kohdalla Vastaajat saattoivat valita 
kaikkikin vaihtoehdot, jos selvittäminen tapahtuu näitä kaikkia välineitä käyttäen.
• RESKONTRAN TILANTEEN SELVITTÄMINEN KAI MI- PE- KO- KO- KO- KO- TEO KAU PAL

KM NI RUS KOI K02 КОЗ KOI LLIS PPA VEL
puhelin 54,2 42,9 57,2 60,0 60^8 46,0 50,0 48,0 55,7 80,0
tilastoraportit 50,7 14,3 56,0 52,0 60,8 56,0 34,0...49,0.....54,4 45,0
solo-palvehit 24,5 31,0 27,2 28,0 20,0 32,0 18,0 21,6 28,2 25,0

Myyntireskontran seurantavälineinä on yrityksellä puhelin, tilastoraportit ja pankin mikro- 

palvelut. Puhelimen käyttö reskontran tilanteen selvittämisessä automaattisesti tulevien 

tilastoraporttien ohella on keskeistä. Kaikkien vastanneiden keskuudessa mikropalveluiden 

hyödyntäminen on puolet heikompaa kuin raporttien ja puhelimen. Niin rahoitusyhtiön 

kuin yritystenkin resurssien ja sujuvuuden kannalta olisi suotuisampaa, jos mikropalvelui

den taijoamaa mahdollisuutta käytettäisiin paremmin. Useissa yrityksissä on jo tietoko

neet, joten uskoisi, että niiden käyttö lisääntyisi tulevaisuudessa entisestään.

Erittäin mielenkiintoista on, että juuri palvelualan yritykset turvautuvat pääasiassa puheli

meen. Nämä yritykset hyödyntävät myös tilastoraportteja ja mikropalveluita yhtä hyvin 

kuin muutkin ryhmät, mutta puhelimen käyttö on erityisen korostunutta.



Helena Kainulainen: Kotimaisen factoringin hyödyt ja haitat suomalaisille yrityksille
43

Skaalassa oli seuraavat vaihtoehdot: hyödyt < haitat => vastaa numeroa 0
hyödyt = haitat hyödyt selvästi suuremmat kuin haitat => vastaa
numeroita 1 <-> 5.

D. FACTORINGIN HYÖDYT VERRATTUNA 
HAITTOIHIN

KAI
KK1

MI
NI

PE
RUS

KO
KOI

KO-
K02

КО
КОЗ

KO
K04

TEO
LUIS

KA U 
PPA

PAL
VEL

3,9 3,8 3,9 3,8 4,0 3,9 4,0 4,0 3,9 3,7

Kuva 13

Factoringin kokonaishyödyt yritysryhmittäin

Asteikko 0-5

------- Kaikki
------- Mni

Perus
-------Kokot
------- Koko2
------- КокоЗ
------- Koko4
------- Teollisuus
-------Kauppa
------- Palvelut

Yrityksille annettiin kyselyssä mahdollisuus arvioida factoringin kokonaishyötyä. Asteik

koa laajennettiin niin, että negatiivinenkin arvosana factoringille tulisi esille. Näin astei

koksi tuli 0-5. Yleisarvo factoringin kokonaishyödyt verrattuna sen haittoihin tai vikoihin 

on neljä eli hyödyt ovat reilusti suuremmat kuin haitat. Vain yksi vastanneista koki, että 

hyödyt olivat pienemmät kuin haitat. Viitosenkin antoi neljännes yrityksistä.

Jakaumakäyrät osoittavat, että olipa yritykset ryhmiteltyinä miten tahansa, kukin asteikon 

arvon prosentuaalinen osuus ryhmän kaikista vastauksista säilyy lähes samana.

А, В ja C kohdissa olivat seuraavat vaihtoehdot: lisääntynyt
ei muutosta <-» vähentynyt selvästi 

D kohdassa vaihtoehdot olivat taasen: vähentynyt

=> vastaa numeroa 0 
=> vastaa numeroita 1 <-> 5. 
=> vastaa numeroa 0

ei muutosta <r> lisääntynyt selvästi
1) Factoringmuotojen välillä on eroja 5 %:n merkitsevyystasolla.
2) Toimialojen välillä on eroja 5 %:n merkitsevyystasolla.
3) Factoringmuotojen välillä on eroja 1 %:n merkitsevyystasolla.

vastaa numeroita 1 5.

E. FACTORINGIN AIHEUTTAMAT MUUTOKSET

a Taloushallinnon henkilökunnan määrän muutos

b. Pitkäaikaisten luottojen määrän muutos
c.

d. Ostojen käteisalennusten määrän muutos

KAI
KKI

MI
NI

PE
RUS

KO
KOI

KO
K02

KO
КОЗ

KO
K04

TEO
LLIS

KAU
PPA

PAL
VEL

1,7 1,3 1,8 1,7 2,0 1,5 1,5 1,8 1,6 1,3 O
2)

2,1 2,2 2,1 2,0 2,1 2,2 2,0 2,1 2,2 1,9
2,3 1,8 2,4 2,8 2,1 2,5 1,7 2,3 2,4 1,9 3)

4)
1,9 1,8 1,9 1,9 1,5 2,1 2,1 2,0 V 2,0
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Factoringin konkreettista vaikutusta yrityksen toimintaan ja talouteen pyrin kartoittamaan 

henkilökunnan, pitkäaikaisten luottojen, luottotappioiden ja ostojen käteisalennusten mää

rän muutoksilla. Yleisin vastaus kaikkien yritysten lomakkeissa factoringin aiheuttamiin 

muutoksiin neljässä eri kohdassa oli yksi eli ei muutosta. Olisi olettanut, että edes henkilö

kunnan määrä vähentyy jonkin verran. Selityksenä saattaa olla se, että yritykset ovat otta

neet factoringin käyttöön niin alkuvaiheessa, että taloushallinnon henkilökunnan supistuk

sia ei ole tarvinnut suorittaa lainkaan. 1990-luku on ollut monessakin yrityksessä suurten 

muutosten aikaa ja yritysjohdon mielikuvaa pelkästään factoringin aikaansaamista muu

toksista voi värittää sekä muut ulkopuoliset tekijät että heidän subjektiivinen käsityksensä. 

Oheisen taulukon mukaan eniten merkitystä on ollut pitkäaikaisten lainojen vähentymi

sellä ja luottotappioiden pienentymisellä. Jokaiseen kohtaan on annettu myös muutama 

päinvastainen eli nolla vastaus.

Merkittävimmät erot yritysryhmien välillä ovat henkilökunnan määrän ja luottotappioiden 

määrän muutoskohdissa. Perusfactoringiä käyttäville yrityksille näiden kohtien muutokset 

ovat olleet minifactoringin käyttäjiin nähden suurempia. Taloushenkilökunnan määrän 

muutokset ovat myöskin vaikuttaneet eniten teollisuudessa ja vähiten palvelualoilla. Lisäk

si luottotappiot ovat vähentyneet reippaimmin kaikkein pienemmillä yrityksillä.

Ostojen käteisalennusten määrä on eniten lisääntynyt tekstiili- ja vaatetusteollisuus yritys

ten piirissä. Näiden yritysten vastausten keskiarvo on 2,6. Tämä suurempi hyötyminen os

tojen käteisalennuksista ei näy teollisuusyritysten keskiarvossa, sillä tevanake-yritysten 

määrä on vam 14 kappaletta aineistossa.

1) Ei-vastaus vastaa numeroa 0, mikä oli pyöristetty keskiarvo kaikissa yritysryhmissä. Kaikkien vastanneiden 
frekvenssijakauma on esitetty myös alla.
2) Suurinta eroavuutta on syytä tarkastella vain kaikkien vastanneiden kesken, sillä vastausprosentti oli noin 
20%. Kysymystä on järkevämpää tarkastella frekvenssijakauman avulla.
F. MUIDEN YHTIÖIDEN FACTOR1NGPALVELUT KAI MI- PE- KO- KO- KO- KO- TEO KAU PAL

KK1 NI RUS KOI K02 КОЗ KOt LUS PPA VEL
a. Olemme käyttäneet muidenkin yhtiöiden facto- ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei
ringpaiveluita.

Havaintojen luku- Prosenttiosuus 
määrä

• ei-vastaus 176 88,0
• kyllä-vastaus : 24 12,0
b. Eri yhtiöiden factoringpalveluissa on huomattavia 3,0 3,1 3,0 3,1 3,0 3,0 2,9 2,8 3,2 3,1
eroja.
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c. Suurin eroavuus on

• tehokkuus
• palveluiden määrä
• hinta
• konekieliset palvelut
• luotettavuus
• jokin muu eroavuus 
Yhteensä

Havaintojen luku
määrä 

9 
6 

15 
5

..1...
4

40

Prosenttiosuus

22.5 
15,0
37.5
12.5 
2,5

10,0
100,0

Yritysten käsityksiä eri rahoitusyhtiöistä ja niiden palveluista kyseltiin F-lohkossa. Tähän 

osioon vastattiin kaikkein vähiten. Vastausprosentti oli vain noin 20%. Kaikkiaan kilpaili

joiden factoringpalveluita oli käyttänyt 24 yritystä.

Huomattavia eroja ei ole rahoitusyhtiöiden välillä palveluissa. Lähinnä hinta ja tehokkuus 

vaihtelevat yhtiöittäin. Millä tavalla ne vaihtelevat, siihen kysely ei anna vastausta.

Vaikka yritykset eivät olekaan käyttäneet muita rahoitusyhtiöitä, ovat jotkut silti vertailleet 

yhtiöitä aloittaessaan factoringin tai harkitessaan vaihtaa yhtiötä.

G. ASIAKASTYYTYVÄISYYS KAI
KKI

MI
NI

PE
RUS

KO
KOI

KO-
K02

КО
КОЗ

KO
KOI

TEO
LUS

KAU
PPA

PAL
VEL

.Arvosana Merita Rahoituksen factoringpalveluista 
(4-10).

8,3 8,4 8,3 8,3 8,3 8,4 8,2 8,2 8,4 8,3

Kuva 14

Arvosanojen jakaumakäyrät yritysryhmittä in

30% -

20% -

Arvosana

Kaikki

Mni

Perus

Kokoi

Koko2

КокоЗ

Koko4

Teollisuus

Kauppa

Palvelut

Viimeisenä osiona lomakkeessa oli asiakastyytyväisyys eli yritysten arvosana factoringpal- 

veluista Merita Rahoitukselle. Vastausten keskiarvo osoittaa, että olipa yritykset jaoteltui



na miten tahansa, heidän arvosanansa Merita Rahoituksen factoringpalveluista on hyvin 

samaa luokkaa eli päälle kahdeksan kouluasteikolla mitattuna. Arvosanat vaihtelivat viito

sesta (1 kpl) kymppiin, joita oli kolmetoista kappaletta. Yleisin arvosana oli kahdeksan.

Jakaumakäyrät osoittavat, että olipa yritykset ryhmiteltyinä miten tahansa, kukin arvosanan 

prosentuaalinen osuus ryhmän kaikista vastauksista säilyy lähes samana.

5.2.3 Sanalliset kommentit kyselylomakkeissa

Kyselyyn osallistuneet yritykset saivat lomakkeen C-kohdan lopussa vielä mainita jotain 

muita hyötyjä ja haittoja kuin jo aikaisemmin esitetyt. Kovinkaan paljon tähän kohtaan ei 

vastattu, sillä 202 lomakkeesta vain reilulla 20 oli jotain kiijohettuna. Varsinaisesti mitään 

kovin uutta näkökulmaa ei löydy kommenteista ja ehkä ne kuvastavatkin enemmän vas

taajan käsitystä kokonaishyödystä tai -haitasta. Kommentit on kirjoitettu siinä muodossa, 

kun ne olivat vastauslomakkeissakin.

Sanalliset kommentit: hyödyt

• helppoa

• käteisalennuksien käyttö

• kassabudjetti helposti hallittavissa

• asiakaslistat hyviä

• yrityksen aloittaminen helpottui

• saadaan käyttöpääomaa heti

• raha tulee nopeasti uutta tavaraa varten

• mahdollistavat yrityksemme nopean kasvun ilman pitkäaikaista velkaa

• palkkamenoissa vähennys

• pienessä yrityksessä sama henkilö myy ja karhuaa, joten on hyötyä siitä, että rahoitus- 

yhtiö on kasvoton karhuaja ja voin myydä asiakkaalle samana päivänä, kun rahoitusyh

tiö on karhunnut

• ei luottotappioita

• tuttavankauppaa lieveilmöineen ei juuri ole

• luotettavuus
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Sanalliset kommentit: haitat

• liian kallis meille

• siirtymävaiheessa asiakkaiden maksut sekaisin

• hinta (2 kertaa mainittu)

• maksetaan korkoa korolle

• imago kärsii

• solo-palvelu saisi olla tämän päivän tasalla eikä eilisen (3 kertaa vastaava lause!)

• tratat hitaasti, pankkiviive

• suoritusten kirjausten hitaus —> reskontrat laahaavat

• suoritukset kirjataan vain kerran kuukaudessa

• reskontrat todella sekavia, rahaa puuttuu aina lähetyksistä

• asiakkaat hermostuu rahoitusyhtiön tarkistussoitoista

• luottotiedot ostajista rahoitusyhtiöllä ei ajantasalla tai eivät ilmoita erikseen luottavatko 

ostajaan vai ei

• myyjän saldon rakentumisesta pitäisi tulla tarkempaa tietoa

• rahoituslimiitti asiakkaittain

• kaksinkertainen reskontranhoito, jos kaikki laskutus ei factoringlaskutusta

• nykyinen käytäntö asiakkaan kannalta sekähedelmäkeitto

• ei koskaan tiedä, miten laskukanta elää - erilliset limiitit

• taloudellisesti heikot asiakkaat eivät pidä menetelmästä

• oman reskontran ylläpito

• kaikki ostajamme eivät kelpaa luototuksen piiriin

• jos asiakas reklamoi laskusta, niin rahoitusyhtiö nollaa saatavat kysymättä meiltä mi

tään

• laskujen leimaus tarpeetonta, pitäisi perustua ainoastaan tili- ja viitenumeroihin

• hiukan paperityöt lisääntyvät

• raportointia rahoitusyhtiön toimesta saisi selkeyttää/vähentää

5.2.4 Vastausten summamuuttujat ja reliabiliteettianalyysi

Kyselylomake laadittiin niin, että väittämät oli ryhmitelty eri factormgpalveluiden tai nii

den luonteensa mukaan. Tarkoituksenani on summamuuttujien avulla löytää kullekin ryh

mälle yksi arvo, jolla mitata vastanneiden yritysten käsitystä tuosta väittämäryhmästä eli
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palvelumuodosta tai factoringin osa-alueesta. Kunkin ryhmän sisällä vastakkaissuuntaiset 

väittämät tai kysymykset on muutettu muiden kanssa samansuuntaisiksi ennen summa

muuttujan laskemista. Näitä väittämiä ovat le, Vd, Ve JA VHIg.

Tarkat luvut summamuuttujista, niiden variansseista ja väittäryhmän eri muuttujien vai

kutuksesta summamuuttujaan sekä alfaan on esitetty liitteessä 2. Tässä yhteydessä esitän 

yhteenvetotaulukon väittämäryhmittäin kaikkien muuttujien yhteiskeskiarvot, joita on hel

pompi verrata toisiinsa. Kaikilla yhteiskeskiarvoilla asteikko on 1-5 - paitsi kohdassa E 

0-5. Lisäksi taulukossa on kunkin yhteiskeskiarvon varianssi sekä ryhmäkohtainen Cron- 

bachin a-arvo.
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Kun Cronbachin а-kertoimen arvo alkaa kohota yli 0.7, 

summamuuttujaa pidetään silloin luotettavana.

Taulukko 16

Väittämäryhmien yhteiskeskiarvot ja Cronbachin alfa
* Summamuuttuja ja muuttujien yhteiskeskiarvo ovat luotettavia.
1) Jos Vf-kohta jätetään pois ryhmästä, paranee a luotettavaksi eli 0,74.
2) Jos VHlg-kohta jätetään pois ryhmästä, paranee a luotettavaksi eli 0,79

Yhteis- Varianssi Cronbachin a

keskiarvo

C. VÄITTÄMÄT

I RAHOITUS 3,66 0,34 0,60

II VAKUUS 3,27 0,07 0,39

III KIRJANPITO/RESKONTRA
IV PERINTÄ JA LUOTTOTIEDOT 3,23 0,01 0,83 *

Va KONEKIELISYYS & SOLO 3,46 0,00 0,88 *

Vb KONEKIELISYYS & SOLO 3,55 0,09 0,43 (0,79) 1)

VI HINTA 2,90 0,32 0,64

VII IMAGO 2,86 0,02 0,39

VIII TEHOKKUUS 3,30 0,13 0,67(0,74) 2)

E. FACTORING AIHEUTTAMAT 
MUUTOKSET 2,80 2,45 0,26



Tarkastelen ensin kysymysryhmien saamia alfa-arvoja. Reskontraan/kirjanpitoon sekä pe

rintään liittyvien väittämien yhdistelmäryhmän lisäksi ensimmäinen (Va) konekielisyys- 

ryhmä saavuttavat hyvän luotettavuustason. Muuttujien yhteiskeskiarvot kuvaavat siten 

hyvin vastaajien kantaa asioihin. Väittämät ovat olleet vastaajille selviä ja niihin on vas

tattu yhtenevällä tavalla. Olen yhdistänyt reskontran ja perinnän ryhmät, sillä perinnän yksi 

väittämä ei voi toimia yksin summamuuttujassa ja koska reskontran hoitoja perintä kulke

vat palveluina käsi kädessä.

Toinen (Vb) konekielisyys- ja (Vili) tehokkuus-ryhmät saavuttaisivat riittävän luotetta

vuuden tason, jos väittämät Vf ja Vlllg jätettäisiin pois. Tämä tarkoittaa sitä, että muut 

väittämät riittävät luotettavan kannan selvittämiseen. Molemmat pois jätettävät kohdat 

ovat vastakkaissuuntaisia ryhmän muihin väittämiin nähden. Vaikka suunnan muutokset 

suoritettiin, ei se näytä estävän heikennystä Cronbachin alfassa.

Vakuus-ryhmä saavutti heikon luotettavuustason 0,39. Tämä ei ole kovinkaan yllättävää, 

sillä vastauksia Ilb-kohtaan tuli heikommin kuin muihin kohtiin ja lisäksi väittämää ei oltu 

aina ymmärretty vastauslomakkeiden lisämerkinnöistä päätellen. Siksi vastauksetkin ovat 

olleet epäluotettavia.

Heikomman alfan sai factoringin aiheuttamat muutokset E-kohta. Ryhmän kysymykset 

käsittelivät kaikki eri muutoskohteita, mikä saattanee vaikuttaa huonoon luotettavuusta- 

soon. Toisaalta yhteiskeskiarvon varianssikin on aivan eri suuruusluokkaa tässä ryhmässä 

kuin muissa.

Rahoitus - Keskivertovastaaja kokee rahoituksen hyödyt skaalassa 1-5 muihin lohkoihin 

nähden hyödyllisimpinä. Alfakin on tyydyttävää luotettavuustasoa. Ie-kohdan pois jättämi

nen parantaisi alfan 0,62.

Vakuuksista on jotain hyötyä, mutta tämän summamuuttujan luotettavuus on hyvin huo

no.

Reskontra/perintä - Hyötysuhde vastaajille on keskitasoa, mutta heikompi kuin rahoitus, 

vakuus tai konekieliset palvelut.
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Konekielisyys on jaettu kahteen eri lohkoon, sillä alkuosassa skaalassa kartoitetaan hyötyjä 

ja loppuosassa vastaajien sama- tai erimielisyyttä väittämään. Keskivertovastaaja arvostaa 

konekielisyyden ja solo-palvelut (Va) rahoituksen jälkeen toiseksi.

Konekielisyydestä ja solo-palveluiden (Vb) väittämistä keskivertovastaaja on kaikista 

väittämistä eniten samaa mieltä, vaikka asteikolla 1-5 arvo on 3,55. Tämä summamuuttuja 

on luotettavuudeltaan huono analyysin mukaan. Alfa on vain noin 0,4. Jättämällä kohdan 

Vf pois (eli konekielisiä ja solo-palveluita ei ole vaikeaa käyttää) kohenee luotettavuus jo 

hyväksi.

Hinta - Keskivertovastaajan mielipide hintaväittämistä on hyvin neutraali. Luotettavuu

delta muuttuja on tyydyttävä.

Imagon osalta vastaajat ovat hieman eri mieltä väittämistä, mutta yhteismuuttujana tämän 

lohkon tulos on epäluotettava, sillä alfa on hyvin alhainen.

Tehokkuus ja toimivuus factoringin yhteydessä on useimpien vastaajien mielestä totta. 

Varsinkin VHIg-kohdan poistaminen parantaisi lohkon luotettavuutta hyvälle tasolle. 

Factoringin aiheuttamat muutokset - Skaala vastauksissa on 0-5. Yhteismuuttuja puhuisi 

jonkinlaisen muutoksen puolesta, mutta valitettavasti luotettavuus on heikko. Jos jätämme 

ostojen käteisalennusten määrän muutoskohdan huomiotta, (joka on muutettu kysymys- 

luonteen takia vastakkaissuuntaiseksi ennen analyysiä), luotettavuus kohentunut tuplasti. 

Se ei vielä sittenkään ole erityisen hyvä.

5.2.5 Regressioanalyysit

Pyrin selittämään kokonaishyöty- ja arvosana-kohdan vastaukset pääasiassa Smith ja 

Schnuckerin (1994) artikkelin factoringselittäjillä. Niillä muuttujilla mallien selittävyys jäi 

hyvin alhaiseksi. Poistin mallista huonoiten sopivia selittäjiä ja kokeilin alkuperäisestä 

suunnitelmasta poikkeaviakin selittäjiä, mutta mikään näistä toimenpiteistä ei kohentanut 

mallin selitysastetta eikä mallin F-arvon merkitsevyystasoa. Jos tarkastelee sekä kokonais

hyöty- että arvosana-kohdan frekvenssikäyriä eri jaotteluperusteille, huomaa, että jakaumat 

ovat jaotteluista huolimatta lähes yhteneväiset. Jo tästä päätellen voi olettaa, ettei regres

sioanalyysillä saada mallia, jolla olisi merkittävää selittävää merkitystä näiden vastausten 

osalta. Esitän seuraavaksi yhden regressiomallin kokonaishyötyvastauksilie. Tämän mallin 

F-arvon merkitsevyystaso oli paras kokeilemistani eri variaatioista.
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Taulukko 17

Kokonaishyöty-vastausten ennustaminen

* merkitsevyystaso 10 %
** merkitsevyystaso 5 %
*** merkitsevyystaso 1 %
Suluissa riippumattomien muuttujien t-arvot.
Riippumattomat muuttujat: kerroin
Vakio 3,666

(12,353)***
Vähittäisliike 0,379

ostajana (1,853) *
Tukkuliike 0,504

ostajana (1,906) *
Toimiala: kauppa -0,158

(-0,897)
Factoringliikevaihto -0,000

(-0,882)
Myynnin kausiluonteisuus -0,068

(-1,217)
Tuotteiden räätälöinti 0,067

(1,126)
Myyntihenkilökunta hankkii 0,045

luottotiedot (0,711)

R3 = 0,050 
F = 1,064
Merkitsevyystaso F-arvolle 0,3902

Tutkimuksissani olen pitänyt kiinni 0,05 merkittävyystasosta. Mallin F-arvon merkittä- 

vyystaso on vain 0,39. Toisin sanoen nollahypoteesi, että R3 ei poikkea nollasta pitää. 

R3:han on 0,05 eli hyvin alhainen. Parhaimmillaan selitysaste on lähellä yhtä.

Koetin saada regressioanalyysillä hintalohkon molemmille väittämille mallit, joilla selittää 

näitä vastauksia. Vla-kohta, jossa väitetään korkomarginaalin olevan sopiva, ei saavuttanut 

erilaisista selittäjäkokoonpanoista huolimatta riittävän merkittävää selitysmallia. Par

haimmillaankin sain koko mallin F-arvon merkitsevyystasoksi vain 0,34 ja selitysasteeksi 

R3:ksi 0,05. Selittäjinä olivat tällöin nettotuloprosentit vuosina 1994 ja 1995, kokonais

hyöty-ja arvosana-vastaukset sekä valintasyyt pankkisuhde Meritaan ja rahoitustekijät.



Sen sijaan VIb-kohdan eli hoitopalkkion kohtuullisuus väittämälle tuli F-arvon merkitse

vyystasoltaan hyvä malli. Mallin kokonaisvaltainen selittävyys on tosin melko alhainen 

vain 0,16.

Hoitopalkkioväittämän vastauksissa oli nimenomaan merkittävää (5%) vaihtelua koon 

mukaan. Korkomarginaalin osalta vastaavaa vaihtelua ei ilmennyt.

Taulukko 18

Tekijät, jotka vaikuttavat VIb-kohdan vastauksiin.

(Palveluista peritään kohtuullinen hoitopalkkio.)
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* merkitsevyystaso 10 % 
** merkitsevyystaso 5 % 
*** merkitsevyystaso 1 %
Suluissa riippumattomien muuttujien t-arvot.
Riippumattomat muuttujat: kerroin
Vakio 0,250

(0,318)
Nettotulos-% (1994) -0,004

(-0,546)
Nettotulos-% (1995) 0,020

(1,700) *
Arvosana Merita Rahoitukselle 0,182

(1,734) *
Valintasyy: pankkisuhde Meritaan -0,365

(-2,080) **
Kokonaishyöty 0,241

(2,296) **

R2 = 0,158
F =4,836
Merkitsevyystaso F-arvolle 0,0004 ***

F-arvon merkitsevyystaso ylittää reilusti 5% rajan, joten mallilla on selitysvoimaa. Selitys- 

aste on 0,158 eli melko heikko. Monesti taloudellisille tapahtumille tai päätöksille ei saa

dakaan korkeita selitysasteita, koska ne koskettavat niin monia erilaisia asioita. Mallin 

mukaan voi sanoa, että mitä parempi arvosana ja kokonaishyöty on saatu factoringistä sitä 

kohtuullisempana yritys kokee hoitopalkkion. Nettotulosprosenttien vaikutus on vähäinen 

ja niiden suhde näyttää vaihtelevan negatiivisesta positiiviseen eri vuosina. Jos pääasialli-



sena factoringin valintasyynä on ollut pankkisuhde Meritaan, on hoitopalkkio todennäköi

semmin kohtuuttoman tuntuinen yrityksestä.

5.3 Tunnuslukuanalyysien tulokset

5.3.1 Tilinpäätöstietojen vertailua tilastokeskuksen 

toimialatunnuslukuihin vuosina 1993-1995

Pyrin saamaan kokonaiskuvaa factoringiä käyttävien yritysten kannattavuudesta, vakava

raisuudesta ja maksuvalmiudesta verrattuna vastaavan toimialan muihin yrityksiin. Aika

sarjojen analysointi sinänsä ei toisi kummempaa tietoa, sillä yritykset ovat aloittaneet fac

toringin hyvin eri vuosina ja tilinpäätöstietojen sanomat voisivat itse asiassa kertoa josta

kin aivan muusta kuin factoringin vaikutuksesta. Tähän mennessä olen käyttänyt jaottelua: 

teollisuus, kauppa ja palvelut. Jos jaottelua tarkennetaan, tulee toimialaryhmistä liian pie

niä ja tulosten vääristyminen lisääntyy helposti yhdenkin yrityksen poikkeavilla luvuilla. 

Vertailen toimialalukuja tilastokeskuksen keräämiin koko toimialaa koskeviin tilastoihin 

vuosilta 1993 - 1995.3 Yhdistettyjä tilastotietoja löytyy tehdasteollisuudesta sekä tukku

kaupasta ja agentuuritoiminnasta. Rakennusalan yritykset jäävät pois teollisuuden ryh

mästä ja kaupanalan ryhmästä vähittäiskauppatoiminta. Palvelualan yrityksistä ei niiden 

erilaisuuden vuoksi ole yhtenäisiä tilastolukuja. Koska aineistoni yritysten määrä palvelui

den ryhmässä on vain 20, ei tarkempi jaottelu ole lainkaan järkevää.

Alla olevassa taulukossa on OKL:n yritystutkimuksen toimialatilasto 1995 kirjasessa esit

tämät ohjearvot tunnusluvuille. Jotta saisi luotettavamman kuvan yritysten taloudellisesta 

tilanteesta, on syytä tarkastella useampia tunnuslukuja samanaikaisesti.
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Taulukko 19

Kannattavuus
Nettotulos

positiivinen positiivinen positiivinen tappiollinen

Vakavaraisuus
Omavaraisuusaste, yli 35 20-35 alle 20

%

Maksuvalmius
Quick Ratio yli 1 0,5-1 alle 0,5

IE

■11 ! »ЖЖ1Е1

Nettotulos-% (ka) -2,6 -0,7 0,4

• mediaani -0,3 k3 1,4

• keskihajonta 9,2 13,2 8,4

• vinous -1,8 -5,8 -1,9

• vaihteluväli 49,1 116,1 58,0

Omavaraisuus-% (ka) -3,1 : 2-7 11,0

• mediaani 4,6 8,4 12,5

• keskihajonta 32,2 32,2 26,3

• vinous -1,2 -1,5 -1,9

• vaihteluväli 161,1 157,8 169,5

Quick Ratio (ka) 1,0 0,9 1,0

• mediaani 0,7 0,7 0,7

• keskihajonta 1,5 0,8 2,8

• vinous 6,6 3,7 11,6

• vaihteluväli 12,5 5,8 34,2

Katsokaamme ensin kaikkien toimialojen yhteisiä tilastoarvoja. Tilinpäätöstiedot on han

kittu niiltä yrityksiltä, jotka ovat vastanneet myöskin kyselyyn. Tarkoituksena on tilinpää

töstietojen ja kyselyvastausten keskinäinen vertailu. Valitettavasti näistä yrityksistä on 

saatu 75%:sesti kyseisiä tietoja eli 150 kpl.
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Sekä nettotulos-% että omavaraisuusaste ovat molemmat kohentuneet kolmen vuoden ai

kana. Ne eivät silti ole vieläkään kovin hyviä - varsinkaan omavaraisuusaste, joka on vain 

11%, mikä on heikko. Mukana olevien yritysten taloudellinen tilanne on hyvin vaihteleva. 

Siitä osoituksena on tunnuslukujen suuret vaihteluvälit ja keskihajonnat. Yllättävintä oli 

itselleni, että omavaraisuusastekin voi olla negatiivinen. Toisaalta kyselyssä pitkäaikaisten 

lainojen markkamäärä ei ollut kovin paljon vähentynyt ja useissa tapauksissa ei lainkaan ja 

toisaalta factonngin tuomat mahdollisuudet lisävakuuksiin oli arvioitu hyvin hyödyllisiksi. 

Nämä seikat kertonevat, että laman aikana vieraan pääoman hankintaa on vain lisätty. 

Oman pääoman osuutta ovat heikentäneet myös tappiolliset tulokset entisestään.

Maksuvalmius taasen näyttäisi olevan aineiston yrityksillä erittäin tyydyttävä ja useimmis

sa tapauksissa jopa hyväkin. Factoringin hyödyistä juuri maksuvalmiuden hyöty arvostet

tiin korkeimmalle. Tuntuisi edellisten tunnuslukujen varjossa siltä, että väliaikaisesti huo

nossa taloudellisessa tilanteessa olevat tai muutenkin heikot yritykset ovat selviytyneet 

eteenpäin mahdollisesti juuri factoringin tuoman maksuvalmiuden avulla. Tiettyjen toimi

alojen heikko tilanne Suomessa ja niiden yritysten lukuisuus aineistossa vaikuttanevat 

merkityksellisesti tähän tulokseen. Siksi tarkastelen tunnuslukuaineistoa teollisuuden ja 

tukkukaupan osalta erikseen.

1) Teollisuusyritykset

Tilinpäätöstietoja löytyi 78 yrityksestä.

Kuvat 15-17

Nettotulos-%

-om 7
g Koko toirrialan

luvut
-i,6i 0 Tutkimuksen luvut

I-------------------------«»a- hmm 1,8

-6 -4 -2 0 2 4 6 8



Omavaraisuusaste-%
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1995 146,7
1 .I»-*

144

-10,31-------- '4993- 138

-20 -10 0 10 20 30 40 50

И Koko toimialan 
luvut

g Tutkimuksen luvut

Quick Ratio

H------------------- 1------------------- 1------------------- 1------------------- 1------------------- h

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4

Aineiston teollisuusyritysten kannattavuus ja vakavaraisuus ovat erittäin kehnoja. Maksu

valmius on ollut hyvä vuonna 1993, mutta se on tippunut sen jälkeen tyydyttävälle tasolle. 

Taloudelliset erot koko toimialaan verrattuna ovat kaikilla mittareilla mitattuna huomatta

van suuret ja tutkimusaineiston luvut selvästi huonommat. Tämän ryhmän osuus koko ti

linpäätösaineistostani on puolet, joten ei ole ihme, että tutkimukseni koko aineiston talou

dellinen tila tunnuslukumittareilla mitattuna on melko huono.

Taulukko 21

Nettotulos-% -1,0 0,05 0,8

Omavaraisuusaste-% -1,4 ... ; 3,75 10,3

Quick Ratio 0,7 0,7 0,7

Teollisuusyritysten tunnuslukujen mediaanit ovat parempia nettotulosprosentin ja omava

raisuusasteen osalta kuin tunnuslukujen keskiarvot. Useimmilla yrityksillä on siis keskiar

voja paremmat tunnusluvut. Huonoimpien yritysten luvut ovat siten sitäkin huonompia.

m
m

m
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2)Tukkukauppa
Tilinpäätöstietoja löytyi 51 yrityksestä.

Kuvat 18-20

Nettotulos-%

Omavaraisuusaste-%

1995 IIP 142,6

1994 Sr 136

1993 132,1

Q Koko toimialan 
luvut

E Tutkimuksen luvut

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Quick Ratio

Tukkukauppayritykset ovat alansa yleistasoon nähden kannattaneet paremmin kuin alan 

keskivertoyritykset. Omavaraisuusaste on tälläkin toimialalla heikko. Maksuvalmius on 

aineistoyrityksillä vuosina 1993 ja 1994 ollut sama kuin toimialalla yleisestikin, mutta se 

on sitten 1995 hypähtänyt reilusti paremmaksi l,0:sta l,5:een. Tukkukauppayritysten osuus 

kaikista tilinpäätöstietoja omaavista yrityksistä on kaikkiaan 34%.
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Taulukko 22

Nettotulos-% 0,4

Omavaraisuusaste-% 7,6

Quick Ratio 0,8

Maksuvalmiuden mediaanit ovat heikoimpia kuin keskiarvot. Toisin sanoen tukkukaup- 

payritysten joukossa on todella hyviä yhtiöitä, joiden tunnusluvut nostavat quick ratiota 

ylöspäin.

Kuten oli odotettua, toimialojen välillä on eroja varsinkin kannattavuudessa. Omavarai

suusaste jäi molemmilla aloilla alle alansa keskiverron, mutta myös OKL:n ohjeellisten 

raja-arvojen alle. Kuten jo koko aineistoa kommentoidessa esitin, maksuvalmius on verra

ten hyvää tasoa alasta ja vuodesta riippumatta.

5.3.2 Vuonna 1994 factoringin käytön aloittaneiden yritysten tehokkuuden ja maksu

valmiuden kehitys

Vertailen 1993 ja 1995 tilinpäätöksien tunnuslukuja tehokkuuden osalta myyntisaamisten 

kiertonopeutta ja maksuvalmiuden kannalta current ration kehitystä. On esitetty väite, että 

factoring parantaisi 10% yrityksen laskusaatavien kiertonopeutta ja tätä haluan tarkastella. 

Otoksessani on 60 yritystä. Nämä on otettu koko aineistosta eli 413 yrityksen joukosta. 

Niillä kaikilla on factoringin käyttö alkanut vuonna 1994. Tämä vuosi jätetään pois, sillä 

käyttöönottovuoden mahdolliset vaikeudet tai poikkeavuudet yritystoiminnassa haluan 

eliminoida pois. Otokseni koko supistui 25 yritykseen, koska vain näiltä löytyi tarvittavia 

tilinpäätöstietoja molemmilta vuosilta. Vaikka yrityksiä on näinkin vähän, tarkastelen niitä 

toimialoittain. Edellisessä luvussa tunnusluvut vaihtelivat toimialoittain melkoisesti, siksi 

koen, että jaottelu on perusteltua.



Helena Kainulainen: Kotimaisen factoringin hyödyt ja haitat suomalaisille yrityksille
59

Taulukko 23
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-0,04

+0,40

- 3,5% 

+25,9%

+2,3%

-15,3%

-0,50

+0,04

-24,1%

+ 2,6%

Teollisuus
Kauppa

- 9,5 päivää 

-12,5 päivää

-14,3%

-22,1%

Palvelut
Kaikki

+ 0,9 päivää

- 8,7 päivää

Myyntisaamisten kiertonopeus ei otoksen yritysten keskuudessa juurikaan parane - itse 

asiassa se heikkenee. Ainoastaan palvelualan yritysten keskuudessa tehokkuutta on saatu 

kohennettua. Maksuvalmius mitattuna current ratiolla paranee kaikki yritykset huomioon 

otettaessa hieman, mutta etenkin kaupan alan yritysten keskuudessa. Otoksen yritysten 

iästä ei ole tietoa ja koko otoksen kokokin on varsin pieni valitettavasti. Tämän perus

teella on mahdotonta tehdä merkittävämpiä päätelmiä. Voin vain todeta, että en ole pysty

nyt todistamaan enkä edes huomioimaan myyntisaamisten kiertonopeuden paranemista.

6. FACTORINGIN TULEVAISUUS JA KEHITTÄMINEN

6.1 Merita Rahoituksen yrityspaneelit

Merita Rahoitus jäljesti joulukuun aikana kolme eri kokoonpanolla koostettua paneelikes- 

kustelutilaisuutta. Kussakin paneelissa oli mukana tarkkailijoiden lisäksi 3-5 yritystä, jotka 

valittiin joka kerta eri perustein. Yksi paneeli koostui nykyisistä asiakkaista ja toinen taa

sen yrityksistä, jotka eivät käytä factoringia, mutta ovat potentiaalisia asiakkaita. Kolmas 

paneeli koostui sekä nykyisistä että potentiaalisista suurasiakkaista. Käyn läpi kustakin 

paneelista esiin tulleet seikat.
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♦ Nykyiset asiakkaat

Nykyiset asiakkaat pitivät factoringiä tuotteena hyvänä verrattuna shekkitiliin. Shekkiti

listä joutuu maksamaan limiittiprovisiota koko myönnetystä luoton määrästä, kun taas 

factoringissä kaikki korkokulut kohdistuvat käytettyyn luottoon. Factoringissä tulee kausi

vaihteluista johtuva rahoituksen tarve paremmin huomioitua.

Asiakkaat kokivat terminologian vaikeaksi ja jotkut tuotekonseptin osaset oudoiksi. Hai

tallisena pidettiin myyntilaskujen siirtoluetteloiden postitusviivettä ja sitä, että mikrolta ei 

saa riittävän ajantasaista tietoa myyntireskontran tilanteesta. Omaa reskontraa pitivät jot

kut perusfactoringiä käyttävät yritykset, koska he eivät luottaneet rahoitusyhtiön reskont

raan, tarvitsivat omaakin reskontraa, sillä kaikkia laskuja ei siirretä rahoittajalle tai heidän 

järjestelmänsä vain toimii niin.

♦ Yritykset, jotka eivät vielä käytä factoringiä

Näille yrityksille on kerrottu paneelin alussa, mitä factoringpalvelut pitävät sisällään. Yri

tysten kommentit ovat joko yleisiä mielipiteitä tästä rahoitusmuodosta tai sitten ideoita 

palvelun parantamiseksi.

He pitivät factoringin imagoa varsin huonona, mutta ymmärsivät sen mittakaavaedun hyö

dyttävän asiakasyrityksiä. Heille tärkeintä olisi käytön helppous esim. laskujen siirrossa, 

mikä tulisi tapahtua mikrolla siirtämällä laskut-kansio rahoitusyhtiön kuvakkeen päälle. 

Myöskin saatavien ja riskin ostoa toivottiin juuri kotimaisten laskujen osalta.

Paneeliosallistujat ehdottivat uusia tuoteideoita - kuten valuuttamääräisten ostovelkojen 

terminointia, jolloin myynti saatavat olisivat vakuutena, ja että tuottoa maksettaisiin sijoi- 

tussaldollekin.



♦ Suurasiakkaat

Tässä paneelissa osa osanottajista käytti factoringpalveluita ja osa ei käyttänyt. Suurasiak

kaista factoring on edullinen ja joustava. Tosin rahoitusmuodon imago on esteenä. Käyt

täjät totesivat, että selvitettyään asiakkailleen syyt - vaikkapa kasvavan yrityksen lisääntyvä 

käyttöpääoman tarve - ei asiakkaiden suhtautumisessa ole ollut ongelmia.

Suurasiakkaat, jotka eivät käytä vielä factonngiä, olivat kiinnostuneita rahoituspalvelun 

käytöstä satunnaisiin tarpeisiin. Nämä yritykset olivat myös periaatteessa valmiita osta

maan hallinnollisiakin palveluita, mutta ongelmaksi saattaisi nousta asiakkaiden hoito. 

Esim. asiakkailta halutaan periä hienovaraisesti ja usein vain myyjä tietää laskujen tilan

teen.

Suurasiakkaat olivat kiinnostuneita valuuttapohjaisesta rahoituksesta kurssiriskiltä suo

jautumiseksi sekä viennissä luottoriskeiltä suojautumiseksi. Tärkeimmäksi tekijäksi koko 

factoringpalvelussa he kokivat asiakasvastuuhenkilön, joka toimii yrityksen ja rahoitusyh

tiön sekä yrityksen ja pankin välillä tiedottaen uutuuksista ja muutoksista.

Monien suurasiakkaiden tuotetietous oli vanhentunutta ja factoringin huonon imagon 

vuoksi he olivat ehkä päätymässä enemminkin saatavien arvopaperistamiseen.

6.2 Venture factoring

Rahoitusyhtiöiltä tullaan vaatimaan yhä enemmän sopeutumiskykyä ja erilaista tietotaitoa 

yhä nopeammin muuttuvassa teknologisessa ja taloudellisessa maailmassa, jotta ne pysyi

sivät kilpailukykyisinä. Rahoitustaitojen täytyy olla laajempia. Tällaista muutosta vaatii 

uudenaikainen tuote - venture factoring. (Donald L. Perry II 1995)

Venture factonngiä voisi kuvailla venture capitalin ja factoringin yhdistelmäksi. Rahoitus- 

yhtiö tarjoaa rahoitusta laskusaatavia vastaan, mutta se tarjoaa myös jonkin verran lainaa 

alkavalle yritykselle. Tyypillisessä venture factoring tilanteessa rahoitusyhtiöllä on omis

tusosuus yrityksessä, (ma.)
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Olennaisin seikka venture factoringissa on yrityksen johtoryhmä ja sen taidot ja kyvyt. 

Seuraavaksi merkittävin asia on saada ostotilauksia ja -sopimuksia luotettavilta tahoilta, 

kuten tunnetuilta ja luottokelpoisilta yrityksiltä, valtiolta jne. (ma.)

Rahoitusyhtiön rooli on monessa mielessä avustava, sillä hyvän maineensa avulla se auttaa 

yritystä kasaamaan elintärkeät työvälineet ja hankkimaan riittävän kokoisen toimistotilan. 

Olennaista on, että vain ne toiminnalle tärkeät työvälineet, joita ei voida leasata, ostetaan 

yritykselle. Usein rahoitusyhtiö säilyttää niissäkin omistusoikeuden, kunnes riittävä niistä 

osa on maksettu, (ma.)

Rahoitusyhtiö antaa luottoa laskusaatavia vastaan, mutta vähentää luototettavasta osuu

desta kuukausittain kiinteän lainan lyhennyksiin ja korkoihin oma osansa. Yhtiö ei ota 

normaalia suurempaa riskiä venture factoringissä. Tällaisella järjestetyllä se saanee entistä 

lojaalisemman ja pitkäaikaisemman asiakassuhteen, joka tuottanee hyvin myös rahoitus- 

yhtiölle. (ma.)

Venture factoring vaatii rahoittajalta analyyttisyyttä, liikkeenjohdon konsultointikoke- 

musta sekä pankkiiri- ja rahoitustaitoja, mitkä eivät ole tällä hetkellä rahoitusyhtiöiden 

pätevyyksiä. Donald Perry näkee, että tämä vuosikymmen on nimenomaan yksityisyrittä- 

jyyden ja että myyntisaamiset tulevat olemaan kuningas. Luotottajat, jotka ymmärtävät 

kuinka hallita niitä, menestyvät hyvin, (ma.)

7. YHTEENVETO

Kiijallisuudesta löytyy useita factoringin käytön hyötyjä ja joitakin haittoja. Varsinaisia 

tutkimuksia näiden seikkojen kartoittamisesta ei ole tehty. Factoringin valintasyitä sen 

sijaan on tutkittu. Laadin kyselyn Merita Rahoituksen kotimaista factoringiä käyttäville 

asiakkaille, joita oli yhteensä 413. Lähes puolet eli 202 yritystä vastasi kyselyyn. Vastaus

prosentti oli oikein hyvä. Merita Rahoituksella on 70-80% kaikista suomalaisista factoring- 

asiakkaista, joten tutkimustuloksiani voidaan pitää yleispätevinä.
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Factoring on ennen kaikkea rahoitusinstrumentti, jossa on myös muita palveluita mukana. 

On täten luonnollista, että asiakkaat arvostavat eniten juuri factoringin rahoitustekijöitä, 

jotka ovat olleet ensisijaisena valintasyynä useimmissa tapauksissa. Jo luotu pankkisuhde 

on myöskin hyvin merkittävä seikka factoringiin päädyttäessä. Se on vaikuttanut luonnolli

sesti rahoitusyhtiön valintaan, mutta myös yleisesti koko päätösprosessiin, sillä rahoitus- 

yhtiön factoringmyynti tapahtuu pankkitoimihenkilöiden avustuksella. Myyntikonttoreina 

toimivat siis pankkitoimipaikat.

Rahoitusyhtiön suunnatussa markkinoinnissa on syytä huomioida hinnan, konekielisten ja 

muiden palveluiden vaihteleva merkitys eri kokoryhmissä ja eri toimialoilla. Esimerkiksi 

kaupan alan yrityksille konekieliset palvelut eivät ole olleet lainkaan ensisijaisena valinta- 

syynä, kun taas muille ryhmille niiden merkitys on vaihdellut parista prosentista noin 

kymmeneen prosenttiin.

Olen koonnut merkittävät eroavuudet väittämien ja kysymysten osalta yhdeksi taulukoksi. 

Huomion arvoista on, että merkittävien erojen osalta lähes kaikissa tapauksissa factorin- 

gistä suurimman hyödyn saa perusfactoringiä käyttävät, jotka ovat muutoinkin väittämistä 

enemmän samaa mieltä. Heillä on kaikista palvelutekijöistä kokemusta ja tietenkin hyö

tyäkin, koska he ovat valinneet tämän factoringmuodon. Hyöty näyttää pienenevän eri pal- 

velutekijöissä useimmiten myös koon mukaan. Factoringmuodolla ja yrityksen koollahan 

on selvä yhteys. Perusfactoringiä käyttävät pienimmät yritykset ja minifactoringiä suurim

mat yritykset. Toimialojen välillä ei ole huomioitavia eroja - ainakaan käyttämäni alajaot

telun mukaan. Tarkempi jaottelu toisi helposti esille joitain eroja, mutta niitä olisi vaaral

lista yleistää, sillä toimialaluokkien havaintojen lukumäärät olisivat tähän aivan liian pie
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Taulukko 24
* Kyseisen factoringmuodon antama keskiarvo on suurempi.

■^Väittämän saama keskiarvo kasvaa koon mukana.
Väittämän saama keskiarvo pienenee koon mukana.

1) Toimialojen välillä on merkittäviä eroja vastauksissa.
2) Kokoluokkien välillä on merkittäviä vaihteluita vastauksissa,

mutta keskiarvot eivät kasvaa tai pienene koon mukaan.___________________________________________
___________MERKITTÄVÄT EROT VASTAUKSISSA RYHMITTÄIN___________

FACT.MUOTO YRITYKSEN
___________________________________________ Mini Perus______ KOKO
C. VÄITTÄMÄT__________________________________________________________
I RAHOITUS_________________________________________ (ei lainkaan hyötyä - hyvin paljon hyötyä)
b. ...mahdollistaa suurosto- ja kassa-alennukset. 4
c. ... helpottaa pitkäaikaisen lainan saantia. •
e. ... mahdollistaa joustavampien maksuaikojen myöntämisen *

П1 KIRJANPITO/RESKONTRAPALVELUT__________________________________________
a. Mahdollisuus siirtää voimavarat tuottavampiin toimiin. • <■
b. Reskontran ylläpito on jatkuvasti ajan tasalla ja oikein. * ^

IV PERINTÄ JA LUOTTOTIEDOT__________________________________________________
a. Luottotietojen seuranta on automaattista. •

Va KONEKIELISYYS & SOLO-PALVELUT
c. Solo-palvelut helpottavat factoringin käyttöä.

Vb KONEKIEL1SYYS & SOLO-PALVELUT______________(täysin eri mieltä - täysin samaa mieltä)
d. Konekielisyys vaatii suuria investointeja hyötyyn nähden.

VI HINTA__________________________________________________________________________
b. Palveluista peritään kohtuullinen hoitopalkkio.

УП1 TEHOKKUUS JA TOIMIVUUS________________________________________________________
b. Perimämme on tehostunut ja yhtenäistynyt.______________________________ •____________ <-_______
e. Saamme riittävän erilaisia raportteja asiakkaista/myynnistä. • 4-

E. FACTORINGIN AIHEUTTAMAT MUUTOKSET (vähentynyt)
a. Taloushallinnon henkilökunnan määrän muutos • 1)
c. Luottotappioiden määrän muutos • 2)

Kiteyttääkseni kyselyvastausten parhaita ja heikoimpia hyötyseikkoja olen laatinut listan 

väittämäkeskiarvojen järjestyksestä. Vertailtaessa tätä tulosta Ikolan tutkimukseen 1985 

voidaan todeta, että molemmissa factoringin on parantanut maksuvalmiutta, rahoitusyhtiön 

palveluihin ollaan tyytyväisiä ja kustannukset koetaan jonkin verran korkeiksi. Tässä tut

kimuksessa hoitopalkkioiden osalta etenkin. Ikolan tutkimuksessa oli vain tekstiili-ja huo



nekaluteollisuuden yrityksiä. Hän mainitsi ostojen käteisalennusten parantuneen hyödyn

tämisen, mikä minun tutkimuksessani osoittautui etenkin tevanake-yrityksiä koskevaksi.

Vastaustyyppien mukaan olen jaotellut eri taulukoihin parhaimmat ja heikoimmat vastaus- 

keskiarvot seuraavasti:
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Taulukko 25
IfffSflf ¡f öfjffl ' v-vsx'1 • B

4.4 1. Parantaa maksuvalmiutta. 2,4 1. Mahdollistaa takauksen kolman
nelle osapuolelle.

4,1 2. Luotto joustaa rahoituslimiitin 2,7 2. Helpottaa pitkäaikaisen lainan 
rajoissa. saantia.
2. Säästää reaalivakuuksia.

4.6 3. Korkoa maksetaan todellisesta 3,1 3. Mahdollisuus siirtää voimavarat
luoton käytöstä. tuottavampiin toimiin.
3. Luotosta ei makseta leimaveroa.

■
3,9 1. Konekielisiä ja solo-palveluita ei 2,5 1. Konekielisyys vaatii suuria inves-

ole vaikeaa käyttää. tointeja.
1. Palveluista peritään kohtuullinen 
hoitopalkkio.

3.6 2. Factoringin liittyvä paperityö 2,7 2. Factoringin korkomarginaali on
selkeää. sopiva.
2. Saamme riittävän erilaisia raport- 2. Myöntämiemme käteisalennusten
teja. määrät ovat vähentyneet.

3.5 3. Factoringin hinta on helposti bud
jetoitavissa.
3. Myyntireskontran selvittäminen 
on nopeaa.

Rahoitukseen liittyvät hyödyt saavat parhaimmat arvot, kuten summamuuttuja ja yhteis- 

keskiarvokin osoittavat. Heikoimmilla hyötytekijöillä ei ole mitään yhteistä nimittäjää. Ne 

ovat rahoitus-, takaus-ja reskontralohkoista.

Eniten samaa mieltä oltiin tehokkuus ja toimivuus-lohkon väittämistä. Vähiten samaa 

mieltä yritykset ovat yleisesti hinnasta. Hoitopalkkio koetaan jonkin verran kalliiksi ja 

korkomarginaali vähäsen epäsopivaksi.



Summamuuttujan luotettavuusanalyysi testaa materiaalin laatua, kuinka vakavasti meidän 

tulee ottaa tietty väittämälohko ja sen vastaukset. Hyvän luottamustason saavat kirjanpito

ja konekielisyys-lohkot. Yritykset olivat vastanneet vakuus-, imago- ja factoringin aiheut

tamiin muutosväittämiin niin, että niiden luotettavuustaso on huono. Joidenkin väittämien 

huonot vastausmäärät, ymmärrettävyys ja vastaajien välinpitämättömyys olivat syynä ta

sojen mataluuteen. Tämä on syytä muistaa, kun tarkastellaan näitä lohkoja.

Regressioanalyysin avulla yritin selittää kokonaishyöty-, arvosana- ja hintavastauksia, 

mutta tulokset olivat laihoja. Eri ryhmien vastausten välillä on liian vähän vaihtelua, jotta 

hyviä selitysmalleja olisi löytynyt. Parhaan mallin sain hoitopalkkiovastauksille.

Hoitopalkkio kohtuullinen = 0,25 - 0,004*1994 nettotulos-% + 0,020*1995 nettotulos-% 
(asteikko 1-5) + 0,182*arvosana Merita Rahoitukselle - 0,365*valintasyy:

pankkisuhde Meritaan + 0,241*kokonaishyötyvastaus (8)

Yritysten kokonaisarvio factoringin hyödyistä asteikolla nollasta viiteen, missä nolla on 

hyötyjen ollessa pienemmät kuin haitat ja viitonen on hyötyjen ollessa selvästi suuremmat 

kuin haitat, oli 3,9. Jos vastauksia tarkastellaan yritysryhmittäin, ne vaihtelevat 3,7 ja 4,0 

välillä.
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Taulukko 26
!^тш^шжкжж* .

Kaikki yritykset välttävä
Teollisuusyritykset heikko 

Tukkukaupat tyydyttävä

heikko

heikko

heikko

tyydyttävä

tyydyttävä

hyvä

Kirjallisuusosassa kerroin norjalaistutkimuksen mainitsemista factoringin valintasyistä. 

Näitä olivat huono kannattavuus sekä huono rahoitusrakenne, jonka uskon viittaavan va

kavaraisuuteen. Yritysten tilinpäätöstietojen mukaan nämä syyt vaikuttaisivat oikeilta. 

Sekä kannattavuus että vakavaraisuus tunnusluvut niin kaikkien yritysten kuin toimiala- 

kohtaisestikin ovat huonoja. Maksuvalmius on muihin tunnuslukuihin nähden paljon pa

rempi. Factoring on varmaankin mahdollistanut tämän.
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Myyntisaamisten kiertonopeuden tehostumisesta en löytänyt todisteita. Analyysini kuului 

vain 25 yritystä. Otos on pieni, minkä takia mitään johtopäätöksiä ei uskalla tehdä tulok

sistani.

Loppuyhteenvetona käsittelen tutkimukseni tuloksia ja muita huomioita SWOT-analyysin 

keinoin eli arvioin factoringin vahvuudet, heikkoudet sekä mahdollisuudet ja uhat.

Taulukko 27

FACTORINGIN SWOT-ANALYYSI

VAHVUUDET HEIKKOUDET

• monta palveluosatekijää • imago

-» jokaiselle jotakin —» etenkin potentiaalisten yritysten keskuu-

• useita hyötyseikkoja dessa

—> luoton jousto, vakuudet, maksuvalmiuden • luottoriskin säilyminen yrityksillä

paraneminen

• merkittävä kokonaishyöty

(arvosana 3,9)

—> palvelun puuttuminen

MAHDOLLISUUDET UHAT

• tuotekehittely mahdollisuuksia • hinnan joustamattomuus

—» venture capital —» etenkin palveluiden hoitopalkkiot vrt.

—» valuuttamääräisten ostovelkojen vastaaviin palveluihin (esim. reskontran

terminointi (my-saam. vakuutena) hoito itse tai tilitoimistossa)
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LIITE 1

Toimialakoodiluettelo

Koodi Toimiala

01 Elintarvike-, teurastus-ja leipomo-

teollisuus

02 Tekstiilien, vaatteiden, nahkatuotteiden

ja kenkien valmistus

03 Saha-, paperi-ja taloteollisuus

04 Kustantaminen ja painatus
05 Huonekaluteollisuus

06 Metalli-ja koneteollisuus

07 Rakentaminen

08 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta

09 Vähittäiskauppa

10 Moottoriajoneuvojen kauppa, huoltoja

korjaus

11 Majoitus-ja ravitsemustoiminta

12 Kuljetustoiminta

13 Tietoliikenne

14 Rahoitus-ja vakuutustoiminta
15 Kiinteistöpalvelut ja vuokraustoiminta

16 Tekninen palveluja muut liikkeenjohdon,

lakiasiain ja markkinoinnin palvelut

17 Koulutus ja tutkimus

18 Terveys-ja sosiaalipalvelut
19 Virkistys-ja kulttuuripalvelut
20 Muut palvelut
21 Kemian-, öljy-, lasi-ja kumiteollisuus
22 Muu valmistus
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LIITE 2

Summamuuttujataulukot

Kun Cronbachin а-kertoimen arvo alkaa kohota yli 0.7, 

summamuuttujaa pidetään silloin luotettavana.

* Kyseisen muuttujan poistaminen summamuuttujasta parantaa Cronbachin alfaa.

I RAHOITUS (summamuuttujan skaala 8-40)
Summamuuttuja ka Varianssi Keskihajonta

29,2513 18,0734 4,2513

Muuttujien ka

3,6564 0,3358

Muuttuja Summamuuttuja jos Alfa,jos tekijä

tekijä poistetaan poistetaan

IA 24,8953 0,5675

Ш 26,0681 0,5562

IC 26,5864 0,5913

ID 25,4398 0,5682

IE 26.0733 0.6241

W 25,2199 0,5372

IG 25,1832 0,5564

Ш 25,2932 0,5626

a = 0,6031

П VAKUUS (summamuuttujan skaala 2-10)
Summamuuttuja ka Varianssi Keskihajonta

6,5450 2,7493 1,6581

Muuttujien ka

3,2725 0,0667

Muuttuja Summamuuttuja,jos Altajos tekijä

tekijä poistetaan poistetaan

HA 2,4392 -

ПВ 4,1058 -

a = 0,3886



Helena Kainulainen: Kotimaisen factoringin hyödyt ja haitat suomalaisille yrityksille
72

IH KIRJANPITO/RESKONTRAPALVELUT

IV PERINTÄ JA LUOTTOTIEDOT (summamuuttujan skaala 3-15)
Summamuuttuja ka Varianssi Keskihajonta

9,6823 12,1446 3,4849

Muuttujien ka

3,2274 0,0063

Muuttuja Summamuuttuja jos Alfa jos tekijä

tekijä poistetaan poistetaan

ULA 6,5417 0,7424

IHR 6,4375 0,6989

IVA 6.3854 0,8486

« = 0,8309

Va KONEKIELISYYS & SOLO-PALVELUT (summamuuttujan skaala 3-15)
Summamuuttuja ka Varianssi Keskihajonta

10,3818 13,2497 3,6400

Muuttujien ka

3,4606 0,0040

Muuttuja Summamuuttuja jos Alfa,jos tekijä

tekijä poistetaan poistetaan

VA 6,8485 0,7831

VB 6,9515 0,7795

VC 6,9636 0,9362

« = 0,8845

Vb KONEKIELISYYS & SOLO-PALVELUT (summamuuttujan skaala 3-15)
Summamuuttuja ka Varianssi Keskihajonta

10,6452 5,4252 2,3292

Muuttujien ka

3,5484 0,0939

Muuttuja Summamuuttuja,jos Alfajos tekijä

tekijä poistetaan poistetaan

VD 7,1032 -0,1240

VE 7,4000 0,0093

VF 6,7871 0,7904

« = 0,4299
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VI HINTA (summamuuttujan skaala 3-15)
Summamuuttuja ka Varianssi Keskihajonta

8,7085 4,9853 2,2328

Muuttujien ka

2,9028 0,3206

Muuttuja Summamuuttuja jos Altäjos tekijä

tekijä poistetaan poistetaan

VIA 6,0352 0,5436

VIB 6,2211 0,3475

ne 5,1608 0,6659

a = 0,6417

VH IMAGO (summamuuttujan skaala 2-10)
Summamuuttuja ka Varianssi Keskihajonta

5,7282 2,6422 1,6255

Muuttujien ka

2,8641 0,0161

Muuttuja Summamuuttuj a j os Alfa,jos tekijä

tekijä poistetaan poistetaan

VILA 2,9538 -

VIIB 2,7744 -

a = 0,3899

VIII TEHOKKUUS JA TOIMIVUUS (summamuuttujan skaala 7-35)
Summamuuttuja ka Varianssi Keskihajonta

23,1078 21,5064 4,6375

Muuttujien ka

3,3011 0,1293

Muuttuja Summamuuttuja,jos Alfa jos tekijä

tekijä poistetaan poistetaan

пил 20.3892 0,6883

VIIIB 19,6048 0,5634

VIIIC 19,9461 0,5900

Viito 19,5389 0,5974

VIKE 19,4731 0,5973

VIIIF 19,5389 0,5974

nilG 20,1557 0,7370

a = 0,6659
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E. FACTORINGIN AIHEUTTAMAT MUUTOKSET (summamuuttujan skaala 4-20)
Summamuuttuja ka Varianssi Keskihajonta

11,1818 7,0635 2,6577

Muuttujien ka

2,7955 2,4451

Muuttuja Summamuuttuja,jos Alfajos tekijä

tekijä poistetaan poistetaan

HENKILÖKUNTA 9,5134 -0,0971

PITKÄAIK. LUOTOT 9,0802 0,0425

LUOTTOTAPPIOT 8,8770 0,1956

OSTOJEN KÄT..ALET 6,0749 0,5119

a = 0,2556



Merita Rahoitus

Arvoisa Merita Rahoituksen asiakas!

Teen yhteistyössä Merita Rahoitus Oy:n kanssa Helsingin kauppakorkea
kouluun pro gradu - tutkielmaa myynti saatavien rahoituksen hyödyistä ja 
haitoista suomalaisille yrityksille. Tutkimustani varten tarvitsen yritysten 
omakohtaisia kokemuksia ja mielipiteitä myynti saatavien rahoituksesta ja 
sen taijoamista palveluista. Tämä tutkimus tuo teille asiakkaina erinomai
sen mahdollisuuden vaikuttaa saamaanne palveluun ja Merita Rahoituk
selle arvokasta tietoa asiakastyytyväisyydestä.

Myynti saatavien rahoituksesta on hyvin vähän niin tutkimuksia kuin kiijalli- 
suuttakin, ja siksi teidän osallistumisenne yrityskyselyyn on tutkielmani 
kannalta ensiarvoisen arvokasta ja tärkeää. Vastauksenne tulen käsittelemään 
luottamuksellisesti ja niiden tulokset esitetään vain koko ryhmää koskevina 
yhteenvetoina. Vastausten tulee olla perillä viimeistään keskiviikkona
4. joulukuuta 1996.

Liitteenä tässä kiijeessä on lyhyt kyselylomake ja osoitteellinen palautuskuo- 
ri. Lisätietoja kyselystä saatte minulta tarvittaessa iltapäivisin 
puh. 09-351 33 91.

Syysterveisin,

Helena Kainulainen 
Kauppat.yo

MERITA RAHOITUS OY

idsse Svens 
Rahoitusjohtaja

LIITTEET Kyselylomake 
Palautuskuori

Merita Rahoitus Oy
Katuosoite Sörnäistenkatu 1, Helsinki
Postiosoite 00020 MERITA Puhelin (90) 18 581
Yllä oleva on myös yhtiön rekisteröity osoite ja kotipaikka Rekisterinumero 152.751 Telekopio (90) 1858 9140
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Rastittakaa paras vaihtoehto.

A. TAUSTATIEDOT

a. Yrityksemme ikä on vuotta.
b. Tämän lomakkeen täyttäjän asema yrityksessä

0-20% 21-40% 41-60% 61-80% >81%

c. Käteismyynnin osuus on koko myynnistä □ □ □ □ □

täysin eri mieltä täysin samaa mieltä
<- -*■

d. Myyntimme on kausiluonteista. □ □ □ □ □

e. Räätälöimme päätuotteemme asiakkaillemme. □ □ Li □ □

ei koskaan aina

f. Myyntihenkilökuntamme hankkii luottotiedot asiakkaistaan.

□□□
□ □

g. Pääasiallinen asiakastyyppimme on □ vähittäisliike □ tukkuliike □ valmistaja tai palveluiden tarjoaja
J ei mikään edellä oleva.

B. MYYNTISAATAVIEN RAHOITUSPALVELUIDEN VALINTAAN VAIKUTTIVAT ENSISIJAISESTI: 

(valitkaa yksi tai useampi vaihtoehto)
□ rahoitustekijät □ hinta □ konekieliset palvelut □ muut palvelut □ pankkisuhde Meritaan.

C. VÄITTÄMÄT

ei lainkaan hyötyä hyvin paljon hyötyä

Rahoitus
a. Myyntisaatavien rahoituspalvelut parantavat maksuvalmiuttamme.
b. ... mahdollistavat suurosto- ja kassa-alennusten käytön.
c. ... helpottavat pitkäaikaisen lainan saantia vakuuksien 

vapauduttua niitä varten.
d. ... lisäävät suunnitteluvarmuutta rahoituksessamme.
e. ... mahdollistavat joustavampien maksuaikojen 

myöntämisen asiakkaillemme.
f. Korkoa maksetaan todellisesta luotonkäytöstä, ei limiitistä.
g. Rahoituslimiitin rajoissa luotto joustaa tarpeen mukaan.
h. Luotosta ei makseta leimaveroa.

Vakuus
a. Myyntisaatavien rahoituspalvelut säästävät reaalivakuuksia, 

koska myyntisaamiset kelpaavat vakuudeksi.
b. Mahdollisuus saada takaus kolmannelle osapuolelle.

III Kirjanpito/reskontrapalvelut
a. Mahdollisuus siirtää voimavarat tuottavampiin toimiimme.
b. Reskontran ylläpito on jatkuvasti ajan tasalla ja tehty oikein.

IV Perintä ja luottotiedot
a. Luottotietojen seuranta on automaattista.

V KonekieBsyys ja sotapalvelut
a. Konekieiisyys nopeuttaa ja helpottaa laskujen siirtoa rahoitusyhtiöön.
b. Konekieiisyys nopeuttaa luotonsaantia laskuja vastaan.
c. Soio-palvelut helpottavat myyntisaatavien rahoituspalveluiden käyttöä.

d. Konekieiisyys vaatii suuria investointeja hyötyyn nähden.
e. ATK-muutokset ovat hankalia.
f. Konekielisiä ja sdo-palveiuita ei ole vaikea käyttää.

• Käytämme konekielisiä tai solo-palveluita 
□ päivittäin □ viikottain □ harvemmin □ emme käytä lainkaan.

□ □ □ □ □
□ □ □ □ □

□ □ □ □ □
□ □ □ □ □

□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □

□ □ □ □ □
□ □ □ □ □

□ □ □ □ □
□ □ □ □ □

□ □ □ □ □

□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
täysin eri mieltä täysin samaa mieltä

->

□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □

Jatkuu toiselle puolelle.
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C. VÄITTÄMÄT
täysin eri mieltä
4-

täysin samaa mieltä
->

n □ □ □ □
□ a □ □ □
□ □ □ □ Ü

□ □ □ □ □
□ □ □ □ Ü

D □ □ □ □
□ П □ □ U
□ n □ □ □
□ n □ □ Ü
D n □ □ u
D D D □ u

D □ D □ D

VI Hinta
a. Myyntisaatavien rahoituksen korkomarginaali on sopiva.
b. Palveluista peritään kohtuullinen hoitopalkkio.
c. Myyntisaatavien rahoituspalveluiden hinta on helposti budjetoitavissa

VII Imago
a. Myyntisaatavien rahoituspalveluiden käyttöönotto on vaikuttanut 

positiivisesti asiakassuhteisiimme.
b. ... takia yrityksemme on luultu olevan rahoitusvaikeuksissa.

Vili Tehokkuus ja toimivuus
a. Myöntämiemme käteisalennusten määrät ovat pienentyneet
b. Perintämme on tehostunut ja yhtenäistynyt
c. Luottotappiomme ovat pienentyneet
d. Myyntisaatavien rahoituspalveluihin liittyvä paperityö on selkeää.
e. Saamme riittävästi erilasia raportteja asiakkaista/myynnistä.
f. Myyntireskontramme tilan selvittäminen on nopeaa.

• Käytämme tilanteen selvittämiseen:
□ puhelinta П tilastoraportteja □ solo-palveluja.

g. On vaikeaa päästä eroon myyntisaatavien rahoituspalveluista.

IX Jokin muu hyöty tai haitta
Mikä hyöty ?_________________ _______________________________

D MYYNTISAATAVIEN RAHOITUSPALVELUIDEN HYÖDYT VERRATTUNA HAITTOIHIN

hyödyt < haitat hyödyt hyödyt selvästi
= haitat suuremmat kuin haitat

4- ->
П □ □ □ □ □

£ MYYNTISAATAVIEN RAHOITUSPALVELUIDEN AIKAANSAAMAT MUUTOKSET ,
JÄTTÄKÄÄ HUOMIOON OTTAMATTA MUUT KUIN MYYNTISAATAVIEN RAHOITUKSESTA AIHEUTUNEET TEKIJATI

i* — ■ o—4___ i «(ЧкАпЬ/nwt oaki

Taloushallinnon henkilökunnan määrän muutos 
(Kirjanpito, reskontrat perintä)
Pitkäaikaisten luottojen määrän muutos 
Luottotappioiden määrän muutos

d. Ostojen käteisalennusten määrän muutos

lisääntynyt

□□□
vähentynyt

ei muutosta vähentynyt selvästi

n □
□ D□ □
ei muutosta□ □

□ □ □□ □ □□ □ □
lisääntynyt selvästi
□ D □

a Olemme käyttäneet muidenkin rahoitusyhtiöiden myyntisaatavien rahoituspalvelulta. sr ei□
täysin eri mieltä täysin samaa mieltä

b. Rahoitusyhtiöiden myyntisaatavien rahoituspalveluiden tasossa on huomattavia eroja. D D
c. Suurin eroavuus on □ tehokkuudessa □ palveluiden määrässä □ hinnassa □ konekielisissä palveluissa

□ luotettavuudessa □ muussa, missä? , —■_________________________________—

G. ASIAKASTYYTYVÄISYYS_________________ ___________________ _____________ ————
I Arvosanamme Merita Rahoituksen myyntisaatavien rahoituspalveluista onD4D5D6D7D8U9Dl0.

Kiitos vaivannäöstänne!



Merita Rahoitus

Arvoisa Merita Rahoituksen asiakas!

On joulun alusaika ja aika siivota työpöydät. Lähetin teille marraskuun puo
lella lyhyen kyselylomakkeen myyntisaatavien rahoituspalveluiden hyödyistä 
ja haitoista yrityksellenne. Jos kyseinen paperi vielä lojuu työpöydällänne, 
merkitkää lomakkeeseen vastauksenne. Siivotkaa se sitten vastauskuoreen ja 
postittakaa se minulle.

Lähettämäni kysely tuo teille asiakkaina erinomaisen mahdollisuuden 
vaikuttaa saamaanne palveluun, Merita Rahoitukselle arvokasta tietoa 
asiakastyytyväisyydestä ja tuotteesta sekä minulle runsaasti puuttuvaa mate
riaalia pro gradu - tutkielmaani.

Teidän osallistumisenne yrityskyselyyn on tutkielmani kannalta ensiarvoisen
arvokasta ja tärkeää. Vastausten tulee olla perillä viimeistään perjantaina 
13. joulukuuta 1996.

Haluan kiittää lämpimimmin osallistumisestanne tutkimukseeni ja toivot
taa teille hyvää joulua ja menestyksekästä uutta vuotta!

Helena Kainulainen 
Kauppat.yo

Merita Rahoitus Oy
Katuosoite Sörnäistenkatu 1, Helsinki 
Postiosoite 00020 MERITA
Yllä oleva on myös yhtiön rekisteröity osoite ja kotipaikka Rekisterinumero 152.751

Puhelin (90) 18 581 
Telekopio (90) 1858 9140


