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1 JOHDANTO

Maksuliikenne on kehittynyt viimeisten vuosikymmenien aikana valtavasti ja tuonut mukanaan uusia

palveluita päivittäisten maksujen ja rahaliikenteen hallinnan helpottamiseksi. Uusien palveluiden ja

mahdollisuuksien mukana aloittavan yrittäjän maksuliikenteen rakentamiseen kohdistuvat päätökset

ovat monipuolistuneet mutta samalla monimutkaistuneet. (Sistonen 2015, 9.) Sähköiset palvelut ovat

mahdollistaneet rahaliikenteen reaaliaikaisen seuraamisen ja antaneet yrittäjälle lisää mahdollisuuksia

maksuliikenteensä hallinnointiin. Palvelut helpottavat maksuliikennettä ja nopeuttavat asioiden järjes-

telyitä yrittäjän saadessa käyttöönsä asianmukaiset työkalut. Opin-näytetyössä tutkitaan aloittavan

yrityksen maksuliikenteen rakentamista ja pyritään tutkimuksesta nousseiden havaintojen pohjalta

esittämään yhtenäinen toimintapolku yrityksen tarpeita vastaavan maksuliikenteen rakentamiseksi.

Tutkimuksessa käsiteltävänä yritysmuotona toimii osakeyhtiö. Muiden yritysmuotojen käsittely jäte-

tään tutkimuksen ulkopuolelle tapauskohtaisten toimintamallien sekä eri yhtiömuotojen eroavien

edustamiskäytänteiden vuoksi. Tutkimuksessa on asetettu rajoituksia myös maksuliikenteen osille,

joiden ohjeistamiselle ei opinnäytetyön laajuudessa ole asianmukaista pyrkiä laatimaan ohjeistusta.

Opinnäytetyön lopputuloksena esitettyjen havaintojen lisäksi aloittavan osakeyhtiön tulee ottaa huo-

mioon ulkopuolelle jääneet maksuliikennepalvelut niiden koskiessa yrityksen toimintaa. Ulkopuolelle

jätettyjä maksuliikenne palveluita ovat maksupäätteet, ulkomaan maksuliikenne, laskuttajailmoitus,

maksuliikenne ohjelmistot ja palkat.

Tutkimukselle asetettu aihe on valikoitunut aiheesta laaditun aiemman materiaalin puutteellisuuden

vuoksi yritysasiakkaiden näkökulmasta.  Aiemmin laaditut tutkimukset maksuliikenteen parissa ovat

käsitelleet asiakastyytyväisyyttä, johtamista ja pankkimaailman muutosta kehittyvässä ympäristössä.

Tutkimusta maksuliikenteen rakentamisesta aloittavien yrittäjien avuksi ei kuitenkaan ollut. Maksulii-

kenne koskettaa jokaisen aloittavan yrityksen toimintaa, aiheesta on kuitenkin olemassa niukasti oh-

jeistuksia yrittäjän valintojen tueksi. Tutkimuksella pyritään antamaan yritykselle ja sen edustajille

tietoa tarvittavista toimista maksuliikenteen käynnistämiseksi sekä yrityksen tulevaa toimintaan hyö-

dyttävien lisäpalveluiden käyttöönottamiseksi.
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2 OSAKEYHTIÖ

Osakeyhtiö on yleisin Suomessa toimiva yritysmuoto. Patentti ja rekisterihallituksen suorittaman mit-

tauksen mukaan Suomessa oli 02.05.2018 osakeyhtiöitä 273113 kappaletta. (Patentti- ja rekisterihal-

litus 2018.) Osakeyhtiö muodostetaan sijoitetusta pääomasta, jonka määrä ja osuus määrittävät omis-

tajien omistusosuudet. Osakeyhtiön osakkeenomistajat ovat vapaita myymään tai luovuttamaan

omistuksiaan vapaasti ja ovat näin ollen vastuussa yrityksen velvoitteista vain sijoittamansa pääoman

osalta. Tämä ei kuitenkaan poissulje rikosoikeudellisia vastuita yrityksen toiminnasta. Omistuksien

luovuttamisen vapaudesta osakeyhtiön omistajille muodostuu rajoitettu vastuu. Rajoitetulla vastuulla

tarkoitetaan omistajien varojen erillisyyttä yhtiön varoista toisin kuin henkilöyhtiöissä, joissa omistajat

vastaavat yrityksen veloista myös henkilökohtaisen omaisuutensa osalta. (Yrityksen-perustaminen

2018.)

2.1 Osakeyhtiön perustaminen

Osakeyhtiön perustaminen käynnistyy yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä täytettävästä perustamisil-

moituksesta. Perustamisilmoitukselle syötetyt tiedot välitetään Patentti- ja rekisterihallitukselle ja ve-

rohallinnolle. Näiden tietojen pohjalta luodaan yrityksen kaupparekisteriote sekä annetaan tiedot ar-

vonlisäverovelvollistenrekisteriin, ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin sekä annetaan en-

nakkoveron määräämiseen tarvittavat tiedot. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi osakeyhtiön toiminimi,

toimiala, tilikausi, kotipaikka, sekä mahdolliset aputoiminimet ja niiden toimialat. Osakkeenomistajien,

hallituksen jäsenten ja mahdollisen toimitusjohtajan nimet ja henkilötunnukset. Mahdollisten tilintar-

kastajien, prokuristien tai edustamiseen oikeutettujen henkilöiden nimet ja henkilötunnukset. (YTJ

2018.)

Annettujen tietojen perusteella luodaan yhtiölle perustamissopimus, yhtiöjärjestys ja ilmoitus perus-

tamisesta. Perustamisilmoituksen käsittelymaksun voi suorittaa suoraan Yhteisö- ja yritystietojärjes-

telmäpalvelussa verkkopalvelutunnuksilla tai pankkikortilla. Osakeyhtiö saa y- tunnuksen kun käsitte-

lymaksu on suoritettu ja sopimukset allekirjoitettu. (Kyläkallio, Iirola, Kyläkallio 2017, 81.) Y-tunnuk-

sella tarkoitetaan yritykselle tai yhdistykselle annettua yksilöintitunnusta, jonka avulla yritys pystytään

erottamaan muista yrityksistä ja yhteisöistä.

Perustamisilmoituksen toimittamisen tapahtuessa verkossa on osakeyhtiön perustaminen rajoitetum-

paa kuin paperisilla asiakirjoilla suoritettu perustaminen. Verkkoperustamisen edellytyksenä on, että

yritykselle riittää vakiomuotoinen yhtiöjärjestys, osakkeiden maksun suoritus euroissa perustettavan

osakeyhtiön pankkitilille sekä merkintähinnan merkitseminen täysimääräisenä osakepääomaan. Lisäksi

kaikilla osakkeenmerkitsijöillä ja hallituksen jäsenillä on oltava suomalainen henkilötunnus sekä hen-

kilökohtaiset sähköisentunnistautumisen tunnukset kuten verkkopalvelutunnukset tai mobiilivar-

menne. Prokuristeilla ja edustamisoikeudellisilla on myös oltava suomalainen henkilötunnus. Perusta-

misilmoitukseen ei myöskään saa lisätä liitteitä. (Kyläkallio ym. 2017, 81.)
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Osakeyhtiön perustamisilmoituksen jättämisen jälkeen on osakeyhtiölle avattava pankkitili, jolle osak-

keiden merkintä voidaan suorittaa. Ilmoitusta ei voida virallisesti rekisteröidä ennen kuin osakepääoma

on kokonaisuudessaan maksettu. Osakepääoman suorittamisen jälkeen tulee ilmoituspalveluun antaa

vakuutus osakepääoman suorittamisesta. Yhtiön tilintarkastajan on lisäksi annettava oma vakuutuk-

sensa tai jos osakeyhtiölle ei ole nimetty tilintarkastavaa on esitettävä muu todistus kuten kuitti tai

tiliote vakuutukseksi osakepääoman suorittamisesta. Todisteen suorituksesta voi jättää ilmoituspalve-

lussa tai postittaa yritys ja yhteisötietojärjestelmää ylläpitäville viranomaisille. (Kyläkallio ym. 2017,

81.)

Osakeyhtiön rekisteröidyttyä kaupparekisteriin on kirjautumisella niin sanottu oikeutta luova vaikutus.

Yhtiölle syntyy tällöin oikeuskelpoisuus. Rekisteröinnin jälkeen yhtiö voi saada oikeuksia ja tehdä si-

toumuksia. (Kyläkallio ym. 2017, 67.)

Osakeyhtiön toiminimeen kohdistuva suoja on voimassa päivästä, kun perustamisilmoitus on jätetty

käsittelevälle viranomaiselle. Perustamisilmoituksen jättämisen jälkeen ilmoitettu toiminimi etenee ni-

mitutkimukseen. Tutkimuksen valmistuttua antaa käsittelijä nimiratkaisun, jos ilmoitetun toiminimen

käyttämiselle on este ottaa käsittelijä yhteyttä ilmoituksen jättäjään tai ilmoituksella ilmoitettuun yh-

teyshenkilöön. Esteiden varalta voi ilmoittaja jättää perustamisilmoituksella useampia nimivaihtoeh-

toja. Olemassa olevan toiminimen kanssa identtistä nimiehdotusta ei kannata jättää, koska vastaavia

nimiä ei käsittelyssä hyväksytä. Olemassa olevia toiminimiä voi tutkia patentti ja rekisterihallituksen

Virre-palvelusta. Omatoiminen nimitutkimus on kuitenkin vain suuntaa antava, lopullisen päätöksen

antaa nimitutkimuksen käsittelijä. (Kyläkallio ym. 2017, 67-68.)
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3 OSAKEYHTIÖN HALLITUS

Osakeyhtiön hallituksen tehtävänä on sekä hallinnoida että edustaa yhtiötä. Osakeyhtiöllä voi olla vain

yksi hallitus, joka on itsessään yhtiötä edustava toimielin. Hallituksen jäsenistä jokainen on kuitenkin

erikseen sopimussuhteessa yhtiöön asemansa osalta. Hallituksen jäsen ei ole edustajuutensa puolesta

työsuhteessa yhtiöön, mutta voi tehtäviensä puitteissa hoitaa yhtiön asioita, joiden johdosta on lisäksi

työsuhteessa osakeyhtiöön. Kaikkien osakeyhtiöiden hallituksia koskevia tehtäviä perustamisvaiheessa

on huolehtia osakkeiden maksamisesta annettuna aikana, tehdä yhtiön perustamista koskeva kaup-

parekisteri-ilmoitus, vakuuttaa yhtiön perustamisen olevan toteutettu noudattaen osakeyhtiölaissa an-

nettuja säädöksiä. (Kyläkallio ym. 2017, 67-68, 555.)

Osakeyhtiöille on pakollista nimetä hallitus, joka koostuu vähintään yhdestä virallisesta jäsenestä ja

yhdestä varajäsenestä. Hallituksen sisältäessä useampia virallisia jäseniä tulee hallitukselle valita pu-

heenjohtaja. (Minilex 2015-2018.) Hallituksen puheenjohtaja voi toimia hallituksen varsinaisena jäse-

nenä mutta ei varajäsenenä samanaikaisesti. Osakeyhtiöihin ei kohdistu enää kieltoa, jonka mukaan

hallituksen puheenjohtajan valtuutta toimia toimitusjohtajana oli rajoitettu. Hyvän hallinnon rakenta-

miseksi tulisi kuitenkin harkita puheenjohtajan asettamista toimitusjohtajaksi, koska hallituksen teh-

tävänä on valvoa toimitusjohtajan toimintaa. Hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on huolehtia hal-

lituksen kokoamisesta tarvittaessa muutoksien tekemiseksi. Hallituksen kokouksessa puheenjohtajan

tehtävänä on allekirjoittaa kokouksessa laadittu pöytäkirja ja näin ollen todistaa pöytäkirja oikeaksi.

Hallituksenkokous päättää käsiteltävistä asioista äänestämällä ja hallituksen äänten tullessa tasatu-

lokseen ratkaisee puheenjohtajan ääni päätöksen. Hallituksen puheenjohtajalta velvoitetaan hallituk-

sen toiminnan valvontaa ja seurantaa siinä määrin että hallituksen voidaan katsoa hoitavansa sille

asetetut tehtävät laeissa määritetyin velvoittein. Laiminlyönnin tullessa ilmi voi puheenjohtajan vastuu

muodostua suuremmaksi kuin muun hallituksen. (Kyläkallio ym. 2017, 518-521.)

Hallituksen jäseniin kohdistuu kelpoisuus velvoitteita, joiden tulee täyttyä, jotta henkilö voi toimia

hallituksen jäsenenä. Hallituksen jäsen ei saa olla oikeushenkilö vaan jokaisen jäsenen tulee olla luon-

nollinen henkilö toimiakseen hallituksessa. Hallituksessa toimivalta jäseneltä vaaditaan täysi-ikäisyyttä

ja ettei häntä ole asetettu vajaavaltaiseksi edustamaan itseään. Jäsen ei saa olla asetettuna konkurs-

siin, liiketoimintakieltoon tai toimia samanaikaisesti yhtiön tilintarkastajana. Hallituksen jäsen voi toi-

mia tehtävissään määrityksellä toistaiseksi, yhtiöjärjestyksessä voidaan kuitenkin erikseen määrittää

hallituksen jäsenille määräaikaisuuksia, tämä ei ole kuitenkaan pakollista. Jäsenen toimi hallituksessa

voi lakata ennalta määrätyn toimikauden päättyessä, jäsenen kuollessa, jäsenen menettäessä jäsen

kelpoisuutensa, jäsenen erotessa, erotuksen johdosta, yhtiön joutuessa selvitystilaan tai jos yhtiö

poistetaan rekisteristä. Hallituksen jäsenen edustajuus ei kuitenkaan ole virallinen yhtiön sisällä pää-

tettynä. Jäsenen poistumisesta tehtävistään tulee ilmoittaa kaupparekisteriin, jossa kirjataan tehtä-

vässä toimimisen loppuneen ilmoitushetkeen. (Kyläkallio ym. 2017, 504-517.)

Hallituksen varajäsenen valinta on pakollista vain, jos yhtiön hallituksen jäsenmäärä on yksi tai kaksi.

Varajäsen voidaan kuitenkin valita hallitukseen, vaikka hallituksessa olisi varsinaisia jäseniä täyttä-
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mään hallitus ilman varajäsentä. Varajäsenet ovat oikeutettuja sekä velvoitettuja toimimaan hallituk-

sessa vain varsinaisen jäsenen estymisestä johtuen. (Kyläkallio ym. 2017, 522.)

Toimitusjohtajan valitseminen on aina osakeyhtiön sisäinen asia. Toimitusjohtajan valintaan ei koh-

distu osakeyhtiölaissa määrättyä pakollisuutta. Myöskään toimitusjohtajan sijaisen valitsemiseen ei

kohdistu erillisiä säädöksiä. (Kyläkallio ym. 2017, 609.) Yhtiössä voi toimia vain yksi toimitusjohtaja

kerrallaan, jos toimitusjohtaja nähdään yhtiön kannalta tarpeelliseksi ja virka päätetään asettaa.
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4 MAKSULIIKENNE

Yritykseen tulevista ja lähtevistä rahavirroista sekä niiden hallinnoinnista muodostuu yrityksen mak-

suliikenne. Maksuliikenteeseen lasketaan yleisesti yrityksen käyttämät maksutavat ja laskutus. Mak-

samiseen voidaan käyttää yrityksen valitsemia maksutapoja, kuten korttimaksaminen pankki- tai luot-

tokortilla tai varojen siirtäminen tilisiirtona. Laskutuksessa hyödynnetään yleisesti verkkolaskua, pa-

perilaskua, sähköpostilaskua tai korttiveloitusta. Maksu ja laskutustapojen laajuus voi joko tarjota

mahdollisuuden laajemmalle asiakaskunnalle tai supistaa asiakaskuntaa riittämättömien maksu- tai

laskutusvaihtoehtojen vuoksi. (Hakonen, Eklund, Roos 2016, 135.)

Yritysten maksuliikenne järjestetään pankkien tarjoamien pankkiohjelmien tai taloushallinto-ohjelmis-

tojen ja näiden yhdistelmien kautta. Yrityksille tarjotaan erilaisia palvelupaketteja, jotka voidaan rää-

tälöidä yrityksen suuruuden, toimialan ja erityistarpeiden mukaisiksi. Pienelle yritykselle riittää toimin-

nan aloittamiseksi verkkopalvelu, mutta toiminnan laajetessa palvelupakettiin lisättävien ominaisuuk-

sien määrän on kasvettava. Laajentuva toiminta tuo uusia haasteita, joihin maksuliikenteen on pys-

tyttävä vastaamaan. Laskutuksen ja tilisiirtojen määrän kasvaessa on yritykselle edullista tarkastella

taloushallinto-ohjelmiston lisäämistä pankin tarjoamien palveluiden rinnalle. (Hakonen ym. 2016,

136.)

Pankkien palvelupaketit rakentuvat laskutuspalveluista, joilla hallinnoidaan yritykseen sisään tulevia

rahavirtoja sekä maksamispalveluista, joilla hallinnoidaan yrityksen ostoja. Korttimaksamisen hallin-

noimiseksi yritys voi ottaa korttimaksuja vastaan verkkokaupan kautta tai suoraan maksupäätteeseen.

Kummassakin maksutavassa maksupalvelun tarjoaja ohjaa maksut suoraan asiakasyrityksensä tileille.

(Hakonen ym. 2016, 136.)

Sähköisten maksujen suorittaminen yrityksestä voidaan järjestää yksittäisinä maksuina pankkien tar-

joamista verkkopalveluista tai esimerkiksi siirtämällä palkkahallinnon ohjelmasta palkkojen maksulistat

sähköisenä pankkiin, josta pankki suorittaa suoritukset palkansaajille. Maksujen raportointiin hyödyn-

netään ohjelmistosta ja maksuliikenteen suuruudesta riippuen tiliotteita tai tiliotteita ja viitesuoritusten

luetteloa. Viitesuoritusten luettelo mahdollistaa saatavalaskutuksen helpomman tarkkailun, kun asiak-

kaille toimittuneista laskuista voidaan kohdistaa laskulla ilmoitettu viitenumero saapuneisiin maksuihin

ja näin ollen saada selville mitkä laskut ovat lähetetystä laskuaineistosta vielä maksamattomina. (Ha-

konen ym. 2016, 136-156.)

4.1 Maksuliikenteen kehitys

Maksuliikenteen voisi olettaa muovautuneen tietyntyyppiseksi vuosikymmenien varrella, mutta mak-

suliikenne on voimakkaassa muutoksessa tänäkin päivänä. Suomalaisen maksuliikenteen tunnusmerk-

kejä on sähköisen maksamisen sekä korttimaksujen huomattava osuus kaikista rahansiirroista. Suo-

messa tehtiin vuonna 2017 siirretyllä rahamäärällä mitattuna suurin osa siirroista tilisiirtoina. Vuonna

2017 suomalaiset suorittivat 2786 miljardin euron edestä tilisiirtoja. Yleisin maksumuoto vuonna 2017

tapahtumien määrässä mitattuna olivat korttimaksut. Korttimaksuja suomalaiset suorittivat 1,65 mil-
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jardin tapahtuman verran, kun samana vuonna suomalaiset tekivät 0,94 miljardia tilisiirtoa. Molem-

milla maksutavoilla maksujen määrä oli kasvussa vuodesta 2016 vuoteen 2017 nähden. Kortti ostoja

tehtiin vuonna 2017 7,6% enemmän kuin vuonna 2016 ja tilisiirtoja 3,9% enemmän kuin vuonna

2016. Monissa maissa edelleen laajasti käytössä olevat sekit ovat suomessa vähentyneet voimak-

kaasti. Vuonna 2016 Suomessa lunastettiin 70000 sekkiä, joiden määrä oli vuoden 2017 loppuun men-

nessä laskenut 40000 kappaleeseen. (Suomen pankki 2018.)

Vuonna 2017 Suomessa oli käytössä 9,9 miljoonaa korttia, eli noin 1,8 korttia asukasta kohden. Kol-

messa miljoonassa korteista oli luotto-ominaisuus ja noin 7 miljoonassa lähimaksuominaisuus. 90%

korttimaksuista suoritetaan debit-maksuina, mutta noin 20% maksujen rahallisesta osuudesta on suo-

ritettu luotolta. Luottokorteilla maksetaan siis harvemmin mutta suurempia ostoksia. Lähimaksujen

osuus kasvoi vuoteen 2017 kaksinkertaiseksi vuodesta 2016. 2017 lähimaksuja suoritettiin 376 mil-

joonaa tapahtumaa kun maksupäätteeseen tehtyjä pin-koodilla vahvistettuja maksuja oli 1,207 mil-

jardia. Pin-koodilla vahvistettujen maksujen määrä on vähentynyt viime vuosien aikana. Vuosien 2014-

2017 välisenä aikana pin-koodilla vahvistettujen maksujen osuus tippui 97% osuudesta 73%.  Etä-

maksujen osuus on kortteilla suoritettavasta maksuliikenteestä pienin. Etämaksuilla eli ei maksupäät-

teen yhteydessä tehtyjä maksuja suoritettiin Suomessa vuonna 2017 3,2 miljardilla eurolla. Etämaksut

ovat keskiostoltaan pieniä, vuonna 2017 keskiosto oli 46,00 euroa. Etäostojen määrä on edelleen pieni

kaikista korttiostoista, mutta osuus on kasvanut joka vuosi Suomen pankin mittauksien aikana vuo-

desta 2014 lähtien. (Suomen pankki 2018.)

Kuviossa yksi alempana on kuvattu finanssialan selvityksessä ilmenneet vastaukset suomalaisten ku-

luttajien maksuliikennekanavien käytöstä. Kaaviossa esitetään yleisin käytetty maksutapa sekä muiden

maksutapojen osuus. Kaaviosta käy ilmi tiedot vuosien 2014, 2015 ja 2017 tutkimuksien tuloksista.

Vastaukset on esitetty kysymykseen Mikä on tavallisin tapa, jolla maksatte laskunne? Mitä muita las-

kunmaksutapoja käytätte? Kaaviosta käy selkeästi ilmi, miten voimakkaasti verkkomaksamisenpalvelut

ovat ottaneet pääasiallisen roolin suomalaisten kuluttajien maksukanavana. Kuviossa 2. Kuvataan päi-

vittäisostosten maksutapojen jakaumaa vuosien 2012-2017 välisenä aikana. Mittaus ajalta puuttuu

vuoden 2016 tiedot, koska tutkimusta ei toteutettu vuonna 2016. Kuviosta pystyy selkeästi huomaa-

maan käteisen käytön vähentymisen ja samanaikaisesti korttimaksamisen yleistymisen.
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Kuvio 1. Tavallisin ja muut laskunmaksutavat yhteensä (Finanssiala 2018 mukaillen)

Kuvio 2. Päivittäistavaraostosten tavallisin maksutapa (Finanssiala 2018 mukaillen)
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4.2 Sähköiset maksutavat

Maksamisella tarkoitetaan rahan siirtämistä osapuolelta toiselle. Maksaminen voidaan nähdä keskei-

senä tekijänä kaikessa liiketoiminnassa. Maksaminen on muuttunut digitalisoitumisen myötä sähköis-

ten kanavien tarjotessa uusia palveluita maksujenvälittämiseksi. Verkkokauppojen yleistymisen ja mo-

biiliteknologian ansiosta maksusovelluksien määrä on lisääntynyt merkittävästi viime vuosina ja tämän

kehityksen voidaan katsoa jatkuvan myös tulevaisuudessa. Uusien maksupalveluiden lisääntymisestä

huolimatta maksaminen perustuu palveluista riippumatta pitkälti samoihin perinteisten sähköisten

maksuinstrumenttien käyttöön. Sähköisistä maksuinstrumenteista käytetyimpiä ovat tilisiirrot ja kort-

timaksut, vähemmän käytettyjä palveluita ovat e-laskut, suoraveloitukset sekä sekit. Maksuinstrumen-

tit eroavat toisistaan toimintatavoiltaan toisten toimiessa hyvitysperusteisesti ja toisten veloitusperus-

teisesti. Hyvitysperusteisessa maksamisessa maksaja suorittaa ensiksi itse esimerkiksi tilisiirron, joka

aloittaa maksuketjun laskun maksamiseksi. Veloitusperusteisessa maksamisessa maksuketjun käyn-

nistää maksunsaaja. Esimerkiksi verkkokauppaan syötetyt kortin tiedot voivat valtuuttaa verkkokau-

pan pitäjän välittämään pankkinsa kautta veloituspyynnön korttitietojenluovuttajan pankille. (Suomen

pankki 2018.)

Kuvio 3. Sähköiset maksutavat hyvitysperusteinen maksuinstrumentti (Suomen pankki

2018 mukaillen)

Kohdassa 1 maksaja suorittaa maksun sähköistä kanavaa hyödyntäen hänelle saapuneen laskun poh-

jalta. Kohdassa 2a ja 2b on kuvattuna maksun välittyminen maksajan pankilta saajan pankille. Koh-
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dassa 2a maksun välittymistapana on käytetty maksuinstrumenttia. Esimerkiksi verkkomaksupainik-

keella suoritettu maksu on vastaava instrumentti. Kohdassa 2b maksun välittyminen on kuvattu mak-

suna. Esimerkiksi verkkopankista suoritettu laskun maksaminen vastaa kohtaa 2b.

Kohta 3 kuvastaa maksun tietojen välittymistä sekä vastaanottajalle että maksajalle. Maksajalle tieto

kirjautuu välittömästi maksun suorittamisen jälkeen hänen tilitapahtumiinsa. Vastaanottajalle tiedot

välittyvät maksun välityttyä. Kuviossa 4 on nähtävissä veloitusperusteisen maksujenvälitystavan toi-

minta. Kohdassa 1 maksaja tekee korttioston verkossa tai maksupäätteeseen ja antaa samalla myy-

jälle valtuutuksen veloittaa omaa tiliään vastaavalla summalla. Kohdassa 2 maksun tiedot välittyvät

maksunsaajalta maksunsaajan pankille. Kohdassa 3 maksun tiedot välitetään saajan pankilta maksa-

jan pankille. Kohdassa 4 maksajan pankki saa veloituksen tiedot ja välittää maksun maksajan tililtä

saajan tilille. Kohdassa 5 maksun raportointi välittyy maksajan ja saajan sähköiseen kanavaan tapah-

tuma kirjauksena.

Kuvio 4. Sähköiset maksutavat veloitusperusteinen maksuinstrumentti (Suomen pankki

2018 mukaillen)



15 (34)

4.3 Maksuliikenne liiketoiminnan kehittämisen kannalta

Moderni maksuliikenne on osa liikkeenjohdon työkaluja, joilla pyritään kehittämään yrityksen toimintaa

ennustettavuuden ja riskienhallinnan avulla. Tehokas maksuliikenne mahdollistaa yritykselle liiketoi-

minnan avainlukujen seuraamisen ja niiden pohjalta tehtävien ennusteiden laatimisen. Laki velvoittaa

yrityksiä ajantasaiseen maksuliikenteen hallintaan ja asettaa esimerkiksi tarkat päivät arvonlisäveron

ja sosiaaliturvamaksujen suorittamiselle. Ajantasaisen raportoinnin lisäksi toimivalla maksuliikenteellä

pystytään valmistautumaan tulevan maksuliikenteen kehitykseen ja kehittämään yrityksen toimintaa

tulevien ennusteiden mukaisesti. (Basware 2017.)

4.4 Pankit

Pankkien keskeisenä tehtävänä kansantaloudessa on välittää rahoitusta ja ottaa vastaan talletuksia.

Pankeilla on myös merkittävä rooli toimivan maksujenvälityksen järjestämisessä. Toimiva maksulii-

kenne on välttämätön edellytys markkinatalouden toiminnalle. Suomessa toimii yli kaksisataa pankkia,

joiden määrä koostuu sekä kotimaisista talletuspankeista että ulkomaisista investointi- ja luottolaitos-

ten sivuliikkeistä. Laki luottolaitos toiminnasta velvoittaa pankkeja toimimaan asetettujen asetuksien

mukaisesti. Toiminnan valvontaa toteuttavia viranomaisia ovat Finanssivalvonta ja Euroopan keskus-

pankki. Valvonnassa korostuvat asetettujen säädöksien noudattaminen sekä toimijoiden vakavaralli-

suuden säilymisen valvonta. Suomessa talletuksia on suojattu yhteisellä talletussuojarahastolla, johon

kaikki Suomessa talletuksia vastaanottavat pankit kuuluvat. Talletussuojarahastoon kuuluminen tur-

vaa tallentajan talletuksen 100000 euroon asti. (Finanssiala 2017.)

Suomen pankki toimii Suomen rahaviranomaisena ja näin ollen huolehtii suomalaisten pankkien väli-

sistä maksujärjestelmistä ja niiden toiminnasta. Suomen pankki toimii valvovajana maksu- ja selvitys-

järjestelmille, joita pankit käyttävät. Suomen pankki valvoo ja ylläpitää kansallista rahahuoltoa. Pank-

kien ja muiden ulkoisten toimijoiden kanssa Suomen pankki vastaa käteisen riittävästä saatavuudesta.

(Suomen pankki 2018.)
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN

Empiirinen osa opinnäytetyötä toteutetaan kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä hyödyntäen. Oma koke-

mukseni tutkittavasta aiheesta tuki aineiston keräämistä haastattelujen ja olemassa olevan ennakko-

aineiston rinnalla. Haastattelujen muodoksi valitsin teemahaastattelun. Ennen teemahaastattelun to-

teuttamista ja tiedon keräämistä tulee ensin varmistaa, että haastattelijalla ja haastateltavalla on mah-

dollisuus keskustella aiheesta toisiaan ymmärtäen. Tämä tarkoittaa, että sekä haastattelijalla että

haastateltavalla tulisi olla tietoutta tai kokemusta käsiteltävästä aiheesta siinä määrin että he voivat

ymmärtää toisiaan ja haastattelija voi tulkita haastateltavan ilmaukset oikein ymmärtäen vastauksien

ydinsisällön. Haastattelujen koostuessa sanoista ja lauseista eivät vastaukset välttämättä ole yksise-

litteisiä ja niitä voidaan helposti tulkita väärin. Tästä syystä haastatteluissa ilmaistua viestintää ei voida

käyttää suoraan tutkimustuloksina ilman tulkintaa. (Kananen 2017, 71.)

Teemahaastattelun avulla pyritään selventämään tutkimuksen kohteena olevaa ilmiötä, tässä tapauk-

sessa aloittavan yrityksen maksuliikennettä ja sen rakentamista yrityksen tarpeiden mukaisesti. Haas-

tattelujen teema oli valittu tämän mukaisesti ja teemaa täydentävät kysymykset oli asetettu aiheen

käsittelemiseksi tarvittavalla laajuudella. Kysymyksien avulla pyritään rakentamaan kokonaisvaltainen

kuva tutkittavasta aiheesta, haastateltavan kokemuksiin ja tietoihin pohjautuen.

5.1 Haastattelutilanne

Haastattelu on haastattelijan sekä haastateltavan välinen vuorovaikutustilanne, jossa haastateltava

kertoo haastattelijalle omista näkemyksistään sekä tiedoistaan tutkittavaan kohteeseen liittyen. Haas-

tattelijalla on vastuu riittävän tiedon saamisesta haastattelun aikana. Haastattelijan tulisi rakentaa

haastatteluun luottamuksen ilmapiiri osoittamalla kiinnostuksensa sekä kunnioituksensa haastatelta-

van vastauksia kohtaan. Haastattelussa on tästä johtuen tärkeää, ettei haastattelija tuo ilmi omia

mielipiteitään tai kyseenalaista haastateltavan vastauksia. Haastattelijan ja haastateltavan henkilöke-

miat ja ennakkoasenteet toisiaan sekä toisen edustamia yhteyksiä kohtaan vaikuttavat haastatteluun

heti ensiyhteydestä lähtien. Haastattelun tarkoituksena on kuitenkin vahvistaa, muuttaa tai laajentaa

näkemystä ennakko asetelmiin peilaten. (Kananen 2017, 72-73.)

Haastatteluissa haastateltavat olivat kanssani saman organisaation edustajia, jotka toimivat vastaa-

vissa maksuliikenne tehtävissä tai muissa maksuliikenteen hallinnointiin ja kehittämiseen liittyvissä

tehtävissä. Valitsin henkilöt siten että tutkimuksen kohteena oleva aloittavan osakeyhtiön maksulii-

kenteen suunnittelu saataisiin käsiteltyä mahdollisimman laajasti. Haastatteluissa haastateltiin mak-

suliikennepalveluiden asiantuntijakouluttajaa, asiakaspalvelun tuen asiantuntijaa, maksuliikennesopi-

muksien avaamisesta ja käyttöönotosta vastaavaa toimihenkilöä sekä maksuliikenne asiakasneuvojaa.

Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluna. Haastattelut nauhoitettiin ja nauhoitettu materiaali litte-

roitiin tarkempaa tulkintaa varten. Haastateltaville esitettiin haastatteluissa samat kysymykset, joihin

haastateltavat vastasivat tietojaan ja kokemustaan vastaavalla laajuudella. Haastattelussa esitettiin

yksitoista kysymystä ja kysymyksiin pyrittiin saamaan lisälaajuutta tarvittaessa pyytämällä haastatel-
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tavaa tarkentamaan joitain osia vastauksestaan. Haastattelujen pituudet vaihtelivat äänitettynä noin

kuudesta minuutista yhteentoista minuuttiin.

5.1.1 Aineiston määrä

Haastateltavien lukumääräksi määräytyi neljä haastateltavaa, koska haastatteluissa saatu tieto tutkit-

tavasta aiheesta oli yhtenevää kaikkien haastateltavien välillä. Aineistojen eroina esille nousi vastauk-

sien laajuus. Laajimmat vastaukset saatiin haastateltavilta, jotka ovat toimineet maksuliikenteen pa-

rissa pisimpään. Vastauksissa korostui heidän laaja näkemyksensä tutkitta-vasta kohteesta. Haastat-

telut toteutettiin aloittamalla henkilöstä, jolla oli oman ennakkokäsitykseni mukaan laajin kokemus

sekä tietopohja käsiteltävästä aiheesta. Asiantuntijoiden laajan tietoisuuden vastapainoiksi haastatte-

luissa oli maksuliikenne toimihenkilöitä, jotka eivät olleet työskennelleet aiheen parissa yhtä kauan,

mutta toimivat tehtävässä, joka mahdollistaa heille suuren kohtaamismäärän aloittavien yrittäjien suh-

teen. Asiakasrajapinnassa toimivien haastateltavien näkemyksissä korostuu ajantasainen sekä laaja

kokemus yrittäjien tarpeista nykyisissä olosuhteissa.

Laadullisessa tutkimuksessa ei voida määrittää selkeää lukua, joka olisi riittävä tutkimuksen toteutta-

miseksi. Tutkimus voidaan toteuttaa yhdelläkin havaintoyksiköllä. Laadullisessa tutkimuksessa pyri-

tään keskittymään haastattelujen laatuun määrän sijasta. (Kananen 2017, 94-95.) Tutkimuksen kan-

nalta laatu ja laajuus saavuttivat tarvittavan laajuuden neljän haastattelun jälkeen. Haastattelujen

tulkitseminen toteutetun haastattelun jälkeen ja ennen seuraavaa haastattelun toteuttamista mahdol-

listi tutkittavan aineiston kyllääntymisen määrittämisen. Analysoiduista haastatteluista kirjasin ydinsi-

sällön, jonka pohjalta pystyin tulkitsemaan hankitun aineiston olevan tarpeeksi laaja oikein tulkittuna

tuottamaan vastauksen tutkittavaan aiheeseen.

5.2 Tutkimuksen luotettavuus

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa luotettavuuden arvioinnille ei voida asettaa tarkkoja laatukriteerejä tai

standardeja kuten kemiassa tai luonnontieteissä, koska tutkimustulokset eivät ole uudelleen toteutet-

tavissa, tutkimuskohteiden oppiessa ja ympäristön muuttuessa. Haastattelujen toteutuksessa pyrin

pitämään tutkimusympäristön ja tilanteen mahdollisimman samana toteuttamalla haastattelut sa-

moissa tiloissa ja samoilla menetelmillä. Tieteellisessä tutkimuksessa luotettavuuden mittareina ko-

rostuu työn reliabiliteetti ja validiteetti. Reliabiliteetilla tarkoitetaan tulosten pysyvyyttä. Pysyvyyden

määrittäminen tulee tutkimuksessa olla sillä tasolla, että toteutettaessa tutkimus uudelleen, saataisiin

aiempaa tutkimusta vastaavat tulokset. Validiteetilla tarkoitetaan oikeiden asioiden tutkimista, tutki-

muksen kannalta validiteetti korostuu erityisesti tutkimuksen suunnittelussa ja valituissa tutkimus me-

netelmissä. (Kananen 2017, 145-147.) Reliabiliteetti ja validiteetti eivät kaikilta osin ole suoraan hyö-

dynnettäviä mittareita laadulliseen tutkimukseen mutta käsitteiden sisällön ymmärtäminen ja huomi-

oonottaminen ovat auttaneet tutkimuksen rakentamisessa luotettavan materiaalin tuottamiseksi.

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa korostuvat erityisesti tutkijan tekemät valinnat haastateltavien, kysyt-

tyjen kysymysten, kysymättä jätettyjen kysymysten, aineiston analyysin ja sen tulkinnan osalta. Tästä
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johtuen jo ennen tutkimuksen toteutuksen aloittamista tulee ottaa huomioon tutkimusasetelma sekä

tutkimusprosessi ja näiden rakentaminen siten että ne tukevat tutkimuksen luotettavuutta. Esimerkiksi

riittävä dokumentaatio on huomioon otettava tutkimuksen suunnittelussa ja sen toteutuksen eri vai-

heissa. Laadulliselle tutkimukselle voidaan kuitenkin asettaa luotettavuuden arviointikriteereitä vah-

vistettavuuden, arvioitavuuden, dokumentaation, tulkinnan ristiriidattomuuden, luotettavuuden tutki-

tun ja kyllääntymisen kannalta. Vahvistettavuutta voidaan parantaa antamalla teemahaastateltujen

käydä läpi heistä kerätty aineisto ja sen tulkinta. Heidän läpikäytyään aineisto heitä pyydetään vah-

vistamaan haastattelijan tekemät tulkinnat. Jos haastateltava vahvistaa tuotetun analyysin haastatte-

lusta, voidaan haastattelua pitää vahvistettavana. (Kananen 2017, 151.)

Arvioitavuus perustuu kerätyn aineistoon sekä tutkimuksen kannalta merkittävien valintojen doku-

mentaatioon. Tutkijan tulee arvioitavuuden säilyttämiseksi dokumentoida tutkimuksen varrella tuo-

tettu aineisto sekä käytetty materiaali. Tutkijan tulee myös pystyä selittämään tutkimukseen valitut

tutkimusmenetelmät. Aineiston tulkinnan toteuttaminen laadullisessa tutkimuksessa on haastavaa,

koska laadulliselle tutkimukselle ei ole määritetty tarkkoja tulkintasääntöjä. Tämän takia tutkijan tul-

kinnoista riippuen voidaan samasta aineistosta saada erilaisia tuloksia teemaa tai tutkimusongelmaa

muuttamalla. Hyvänä ristiriidattomuuden mittarina voidaan pitää toisen aihealuetta tutkineen tutkijan

vahvistusta esitetyille lopputuloksille. (Kananen 2017, 153.)

Haastattelujen toteuttamisen jälkeen luovutin haastatteluissa esille tulleet ydin asiat ja analysoinnin

haastatelluille ja pyysin heitä vahvistamaan tulkintani vastaavan sitä mitä he olivat alun perin vastauk-

sellaan tarkoittaneet. Haastateltavat vahvistivat tulkinnan olevan heidän alkuperäisen haastattelu vas-

tauksensa kanssa yhtenevä tai tuovan esille saman ydinajatuksen tiivistetyssä muodossa. Dokumen-

taation osalta tutkimuksen edistyessä aineistoa on kerätty talteen edistymisvaihe kerrallaan. Doku-

mentaatio on aloitettu tutkimuskysymyksen ja tutkimusongelman valitsemisesta sekä aiheenvalinnan

syiden selventämisestä. Tämän jälkeen tutkimuksesta tehtiin työsuunnitelma, jossa toteutusmenetel-

miä ja tarvittavaa sisältöä on pyritty miettimään mahdollisimman pitkälle. Työsuunnitelman kokoami-

nen vaatii paljon aineiston tutkiskelua sekä tiedonhakua. Löydetyllä tiedolla on syvennetty osaamista

tutkittavasta aiheesta sekä tutkimuksen keskeisestä teoriasta. Tutkimuksessa toteutetut haastattelut

äänitettiin ja äänitteet on tämän jälkeen litteroitu kirjalliseen muotoon tarkemman analysoinnin hel-

pottamiseksi ja dokumentaation vahvistamiseksi. Ristiriidattomuutta tutkimuksesta ei pystytä testaa-

maan luetuttamalla koottua aineistoa ja sen analyysia aihetta tutkineella henkilöllä, mutta ristiriidat-

tomuutta vahvistaa haastateltavien vahvistukset heidän lausuntojensa tulkinnasta. Haastateltavat

ovat maksuliikenne ammattilaisia ja näin ollen heidät voidaan nähdä asiantuntijavahvistajina esitetyille

analyyseille.
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6 TUTKIMUSAINEISTO

Tutkimuksen haastattelut on kerätty teemahaastatteluina elokuussa 2018. Teemaa tukevat kysymyk-

set on valmisteltu valmiiksi haastattelua varten. Haastattelut toteutettiin haastateltaville samassa ti-

lassa ja samoilla menetelmillä kaikissa haastatteluissa. Varmistin vielä ennen haastattelun alkamista,

että haastateltavat olivat ymmärtäneet kysymykset eikä heillä ollut selvennyksen tarvetta kysymyksiin

liittyen. Ydinhavainnot on koostettu haastattelujen vastauksia analysoimalla. Ydinhavainnot antavat

tutkimuskysymyksen osille vastauksia eri maksuliikenne osa-alueiden osalta.

6.1 Asiantuntijakouluttajan haastattelu

Ensimmäisessä haastattelussa haastattelin maksuliikennepalveluiden Asiantuntijakouluttajaa. Haas-

tattelu toteutettiin yksilöhaastatteluna 09.08.2018. Aloitin haastattelun kysymällä haastateltavalta hä-

nen nykyisestä tehtävästään ja tehtävänimikkeestään sekä hänen entisistä tehtävistään maksuliiken-

teen parissa. Asiantuntijakouluttaja ilmoitti nykyisen tehtävänsä sekä kertoi entisen tehtävänsä olleen

ohjeistuksien sekä toimintamallien ylläpitäjä maksuliikennepalveluissa.

Haastattelussa maksuliikenteeseen liittyvät kysymykset aloitettiin pyytämällä haastateltavaa kerto-

maan hänen näkemyksensä seikoista, jotka ovat merkityksellisiä perustamisilmoituksen teossa mak-

suliikenteen avaamiseksi. Asiantuntijakouluttajan näkemys oli, että aloittavien yhtiöiden tulisi varata

tarpeeksi aikaa perustamisilmoituksen jättämisestä toiminnan alkamiseen, jotta yhtiö ehtii olla pank-

kiin yhteydessä hyvissä ajoin ennen toiminnan alkamista tarvittavien palveluiden avaamiseksi. Toisena

seikkana hän toi esille perustamisilmoitukseen kirjattavat edustamistiedot, joiden avulla voidaan val-

tuuttaa avattavat palvelut sekä saadaan lisättyä käyttöoikeudet palveluihin.

Seuraavaksi pyysin haastateltavaa kertomaan näkemyksensä kaikkein keskeisimmistä maksuliikenne-

palveluista aloittavalle osakeyhtiölle. Asiantuntijakouluttajan mielipide oli, että kaikki lähtee liikkeelle

yritystilistä. Yritystilille voidaan suorittaa osakepääoma ja näin ollen saada yrityksen rekisteröinti viral-

listettua. Virallistumisen jälkeen on yleistä, että yritykselle avataan verkkopalvelu sekä myönnetään

tileihin käyttöoikeudet. Yrityksen ottaessa käyttöönsä tilitoimistopalvelut toiminnan alkaessa on huo-

mioitava käyttöoikeuksien valtuuttaminen tilitoimistolle. Tarvittaessa tilitoimiston ohjelmistolle tulee

avata ulkoisesta ohjelmasta tiliotteiden vastaanottaminen, maksamisen mahdollistavat palvelut ja viit-

teiden toimittamispalvelut.

Maksuliikenteen raportoinnin toteuttamisessa tärkeimmiksi huomioon otettaviksi seikoiksi asiantunti-

jakouluttaja nimesi osakepääoman sekä rekisteröintimaksun suorittamisesta saatavien tositteiden tal-

teen ottamisen sekä tiliotteen asettamisen muodostumaan heti toiminnan alkamisesta lähtien. Mak-

suliikenteen laajuudesta riippuen tulee käyttöönottaa erillinen viitteellistensuoritustenlista.

Maksatuksen eli ohjelman kautta suoritettavan maksamisen palveluista tärkeimmiksi asiantuntijakou-

luttaja näki käyttöoikeuksien valtuuttamisen maksuliikennettä hallinnoiville henkilöille sekä oikeanlai-
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sen ohjelman avaamisen. Asiantuntijakouluttajan mukaan aloittavalle osakeyhtiölle avataan yleensä

pankinverkkopalvelu tai ulkoinen maksamisen ohjelma.

Maksuvalmiuden säilyttämisen kannalta huomioitavaksi haastateltava nimesi myyntisaamisten kierto-

nopeuden. Myyntisaatavien kiertonopeudella haastateltava viittaa maksuaikojen pituudesta aiheutu-

vaan kassavajeeseen. Ratkaisuksi tilanteeseen haastateltava esitti tililimiitin avaamista tai luotollista

korttia. Myös myyntilaskujen myyminen eteenpäin olisi haastateltavan mielestä toimiva ratkaisu. Ra-

hoitustuotteilla hoidettavista ratkaisuista haastateltava toi esille kuitenkin sen, ettei tuotteiden myön-

täminen ole aina mahdollista vasta-aloittaneelle osakeyhtiölle, koska maksuhistoriaa ei vielä ole.

Haastateltava koki toimivan laskutusjärjestelmän kaikkein tärkeäimmäksi asiakaslaskutuksen käynnis-

tämisen kannalta. Laskutuksen aloittamisen helpottamiseksi olisi hyödyllistä, jos liiketoimintasuunni-

telmassa olisi otettu huomioon asiakaskunta ja tehty asiakasrekisteri. Asiakasrekisterin tai segmentin

pohjalta pystytään näin ollen valitsemaan sopiva laskutusmenetelmä. Nykyaikaiseksi ja toimivimmaksi

laskutusmenetelmäksi haastateltava katsoi e-laskutuksen. E-laskutuksen hyödyiksi haastateltava ni-

mesi yritysten laskuttamisen helppouden sekä tilanteet, joissa asiakkaana toimii suurempi instanssi

kuten kaupunki, joka ei vastaanota muita laskutusmuotoja.

Haastateltava näki käteisliikenteen hallinnoimisessa olennaiseksi kyseenalaistaa käteisen käyttämisen

tarpeellisuus yritystoiminnassa. Korttimaksamisen suosiminen helpottaa tapahtumien tiliöimistä ja tar-

vittaessa käteisen tilittämistä. Yrityksen toiminnan edellyttäessä vaihtorahojen käyttämistä olisi hyö-

dyllistä, että yritykselle tehtäisiin rahahuoltosopimus. Rahahuoltosopimus mahdollistaa vaihtorahojen

tilaamisen yrityksen tarpeiden mukaan.

Maksuliikenteen suurimmiksi ongelmiksi toimintansa aloittaneessa yrityksessä haastateltava koki käyt-

töoikeuksiin liittyvät ongelmat kuten tilin käyttöoikeuksien ajantasaisuuteen ja päivittämiseen liittyvät

viiveet. Olisi edullista, jos yritys pystyisi olemaan muutoksista yhteydessä pankkiin hyvissä ajoin ennen

muutoksen toteutumista. Haastateltavan mukaan maksuliikenneongelmien välttämiseksi on tärkeää

hoitaa ennakoiden tulevia muutoksia, pitää yhteyttä pankin kanssa sekä ottaa huomioon maksuliiken-

neaikataulut, esimerkiksi palkka-aineistojen välittämisen yhteydessä. Tärkeimpinä sujuvan maksulii-

kenteen rakentamisessa haastateltava piti yhteydenpitoa pankin ja yrityksen välillä sekä palveluiden

pitämistä ajantasaisina.

6.2 Myyjäntuen asiantuntijan haastattelu

Haastateltava kertoi aluksi työtehtävästään, jonka jälkeen siirryimme maksuliikenne kysymyksien kä-

sittelyyn. Haastattelu toteutettiin yksilöhaastatteluna 13.08.2018.

Olennaiseksi perustamisilmoituksessa maksuliikenteen osalta haastateltava näki edustamisoikeuksien

kirjaamisen. Harkitusti ilmoitetut edustamisoikeudet mahdollistavat tarvittavien palveluiden esteettö-

män avaamisen. Kaupparekisteriviranomaiselle tulisi ilmoittaa tilin avaamisesta ja osakepääoman suo-

rittamisesta mahdollisimman pian käyttöoikeuksien ja palveluiden avaamisen mahdollistamiseksi.
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Kaikkein keskeisimmäksi palveluksi aloittavalle osakeyhtiölle haastateltava nimesi yritystilin, osake-

pääoman suorittamista varten ja rekisteröinnin virallistamiseksi. Maksuliikenteen hallinnoimisen osalta

keskeisenä toimii verkkopalvelu ja sen kautta toimitettavat tiliotteet. Tilitoimiston ollessa yrityksen

toiminnassa mukana alusta alkaen, tulee yrityksen ottaa huomioon maksamisen sopimukset ja viit-

teellisten tapahtumienlistan toimittumisen.

Maksuliikenne raportoinnin suorittamiseksi haastateltava osoitti aloitusvaiheessa tehtävien päätöksien

tärkeyden. Tarvittavat palvelut tulisi avata heti yritystoiminnan alkamisesta, raportoinnin katkeamat-

tomuuden varmistamiseksi. Toiminnan laajuuden perusteella voidaan harkita tiliotteen ja viitteellisten

tapahtumienlistan suoraan tilitoimistoon toimittumisen tarpeellisuutta.

Ohjelmistojen kautta suoritettavan maksamisen kannalta haastateltavan mielestä tulisi ottaa huomi-

oon maksamista hoitavien henkilöiden riittävät käyttöoikeudet ja päätös tapahtuuko hallinnointi yri-

tyksen sisäisesti vai tilitoimiston kautta.

Maksuvalmiuden säilyttämiseksi yrityksessä tulisi harkita luotollisen tilin avaamista. Luotollisen tilin

avaamisella voidaan varautua yrityksen maksuvalmiuden ylläpitämiseen tilanteissa, joissa yrityksellä

on enemmän menoja kuin tuloja. Laskusaatavarahoitus olisi myös harkittava vaihtoehto rahojen saa-

miseksi pitkistä maksuajoista riippumatta.

Asiakaslaskutuksen käynnistämisessä tulisi ottaa huomioon päätös keiden vastuulla laskutuksesta huo-

lehtiminen ja sen hallinnointi on. Nykyaikainen ratkaisu olisi sähköinen laskutus, joko verkkopalvelun

kautta tai ulkoisesta ohjelmasta.

Käteisliikenteessä tulisi huomioida käteisen hallinnoimisesta koituvat kustannukset ja kustannuksien

valossa harkita, onko käteisen käyttöön tarvetta. Käteisen hallinnoimiseksi tulee tarvittaessa sopia

käteistalletuksien toimittamisesta ja vaihtorahojen tilauksista.

Suurimmiksi maksuliikenne haasteiksi aloittavalle osakeyhtiölle haastateltava nimesi, ettei yrittäjillä

ole käsitystä mitä kaikkea he tarvitsevat toiminnan aloittamiseen ja miten palvelut saataisiin käyttöön.

Maksuliikenne haasteiden ratkaisemiseksi haastateltava esitti, pankin ja kirjanpitäjän tarkkaan harki-

tun valinnan. Maksuliikenne palvelut saadaan vastaamaan yrityksen tarpeita helpommin, jos pankki ja

kirjanpitäjä pitävät yhteyttä keskenään yrityksen yhteydenpidon lisäksi. Palveluiden avaamiseen tar-

vittavien dokumenttien täyttäminen tulisi toteuttaa mahdollisimman tarkasti palveluiden avaamisen

viivästymisen estämiseksi. Maksuliikenteen rakentamisessa olisi erityisen tärkeää valita yritykselle so-

pivat palvelut ja tarvittaessa uskaltaa pyytää apua.

6.3 Maksuliikenne sopimuksien toteuttajan haastattelu
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Haastattelu toteutettiin yksilöhaastatteluna 13.08.2018. Haastateltava kertoi ensimmäiseksi tehtäväs-

tään maksuliikenne sopimuksien toteuttajana sekä asiakaspalvelijana. Tehtävät koostuvat maksulii-

kenne sopimuksien toteuttamisesta yritysasiakkaille.

Haastateltava nimesi keskeisimmiksi huomion kohteiksi maksuliikenteen avaamisessa perustamisil-

moituksen edustamisoikeuksien harkitun kirjaamisen sekä toimialaa koskevien tietojen täyttämisen.

Perustamisilmoituksesta huomioonotettavat kirjaukset korostuvat palveluiden avaamisessa valtuutta-

misen sekä toimialakohtaisten esteiden kohdalla. Toimiala voi joissakin tapauksissa aiheuttaa esteitä

tiettyjen palveluiden avaamiselle ja tämä tieto olisi hyvä saada heti kaupparekisteriotteelta.

Keskeisimpiä palveluita aloittavalle osakeyhtiölle haastateltavan mielestä olivat yritystili ja tilille ohjau-

tuvien tapahtumien raportoinnin mahdollistavat palvelut. Raportoinnin osalta tulisi miettiä yrityksen

maksuliikenteen tapahtuma määräistä laajuutta ja asettaa laajuuden mukaiset palvelut käyttöön. Pie-

nemmille yrityksille riittää pelkkä tiliote mutta toiminnan ollessa suurempaa tulisi harkita viitteellisten-

tapahtumien listauksien erillistä toimittamista kirjanpidon helpottamiseksi.

Ohjelmistosta tapahtuvan maksamisen osalta tulisi ottaa huomioon maksuliikenteen tapahtumamää-

rät. Ohjelman valinta tulisi tehdä tapahtumien määrän mukaan, vähäisten tapahtumien hallin-

noimiseksi riittää verkkopalvelu mutta toiminnan ollessa suurempaa olisi hyvä harkita maksuliikenne-

ohjelmiston käyttöönottamista, hallinnoinnin helpottamiseksi. Ennen maksuliikenneohjelman käyttöön

ottamista yrityksessä tulisi ottaa huomioon yrityksen laskutuksen hallinnointi ja se onko yrityksellä

mahdollisuutta hallinnoida laskutusta itse vai olisiko hyödyllistä ulkoistaa asiakaslaskutus ja sen seu-

ranta.

Maksuvalmiuden säilyttämiseksi yrityksen kannattaa valmistautua toiminnan vaiheisiin, joissa yrityk-

sellä on enemmän menoja kuin tuloja. Näihin ongelmiin voidaan varautua joko pohjakassan kerryttä-

misellä tai mahdollisesti rahoituksella.

Käteisliikenteen osalta yrityksen tulisi tehdä valmiiksi suunnitelma paljonko käteistä voisi yritystoimin-

nassa liikkua ja miten käteisen hallinnointi toteutettaisiin. Käteisen hallinnoimisesta koituvat kulut ovat

nykyään sähköistä liikennettä kalliimpia ja yrityksen kannattaa harkita palveluidensa toteutus tämä

huomioon ottaen.

Yrityksien maksuliikenteen osalta haastateltava nimesi yrityksien kohtaavan yleisimmin haasteita aloi-

tusvaiheen tulojen ja menojen tasapainottamisessa yllättävien kulujen ilmaantuessa. Maksuliikenne-

sopimuksien toteuttamisessa yritykset kohtaavat pääsääntöisesti ongelmia edustajuuden puutteellis-

ten tai vanhentuneiden tietojen vuoksi. Yritykset ovat monesti nimenneet itselleen vain yhden edus-

tajan tai hallinnointipalveluilla on vain yksi käyttäjä. Tämän avainhenkilön ollessa tavoittamattomissa

tai poistuessa yrityksestä koituu yrityksille huomattavia haasteita palveluiden saamiseksi takaisin käyt-

töön.
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6.4 Maksuliikenne asiakasneuvojan haastattelu

Yritysasiakkaiden maksuliikennepalveluiden asiakasneuvojan haastattelu toteutettiin yksilöhaastatte-

luna 16.08.2018. Haastateltava työskentelee yritysasiakkaiden puhelinpalvelussa ja omaa tehtävänsä

ansiosta ajantasaisinta tietoa aloittavien yrittäjien tarpeista ja haasteista maksuliikenteen parissa.

Perustamisilmoituksessa tulisi haastateltavan näkemyksen mukaan ottaa erityisesti huomioon edusta-

misoikeuksien valtuuttaminen yrityksen edustajille. Yrityksessä tulisi olla henkilöitä, jotka voivat edus-

taa yritystä henkilökohtaisesti. Henkilökohtainen edustaminen mahdollistaa palveluiden avaamisen

sekä muokkaamisen nopeasti ja joustavasti.

Aloittavan osakeyhtiön keskeisimmiksi maksuliikennepalveluiksi haastateltava näki maksuliikenteen

hallinointiin tarvittavat ohjelmat. Pienemmille yrityksille pankkien tarjoamat verkkopalvelut ovat riittä-

vät mutta jos toiminta on suurempaa kannattaa yritykselle avata erillinen maksuliikenneohjelmisto ja

tämän käyttämiseen tarvittavat palvelut. Samalla yrityksen kannattaa harkita tarvitaanko raportoinnin

hallinnoimiseksi ulkoista apua tilitoimiston puolesta vai onnistuuko tiliotteiden ja tapahtumien hallin-

nointi yrityksessä. Ohjelmistosta suoritettavan maksujen lähettämisen osalta tulisi harkita voitaisiinko

hallinnointi toteuttaa yrityksessä vai olisiko tämä palvelu järkevämpi ulkoistaa. Valvonnan paranta-

miseksi voidaan maksujen lähettäminen toteuttaa siten että toinen henkilö tekee maksun valmiiksi ja

toinen lähettää. Maksuvalmiuden säilyttämiseksi tulisi yrityksen varautua kasvuun limiitillisen tilin

avaamisella tai laskusaatavarahoituksella. Limiitillinen tili sekä laskusaatavarahoitus helpottavat käyt-

töpääoman ylläpitämisessä yrityksen saatavien pitkittyessä.

Haastateltavan mielestä asiakaslaskutuksen osalta tulisi ottaa huomioon laskutuksen seurattavuus.

Paperisten sekä sähköpostitse lähettyjen laskujen suorittumisen seuraaminen on haastavaa, koska

maksun suorittumisesta ei tule erillistä kuittausta muutoin kuin saapuneen tilitapahtuman muodossa.

E-laskutuksessa laskuja pystytään seuraamaan ja niiden suorittumisesta voidaan asettaa ilmoitus mak-

suliikenneohjelmistoon. Haastateltava näki yrityksien käteisliikenteen hallinnoimisessa keskeisimpänä

vaihtorahojen saamiseksi tehtävän rahanhuoltosopimuksen. Yrityksien käteistilityksien kannalta hyö-

dylliseksi haastateltava koki yrityskortit, joilla rahaa voidaan tallettaa talletusautomaatteihin.

Haastateltava ilmaisi näkevänsä aloittavien osakeyhtiöiden yleisimpinä maksuliikenne ongelmina alle-

kirjoittamisoikeuksien keskittymisen avainhenkilöille ja liian suppeiden palveluiden hyödyntämisen. Al-

lekirjoitusoikeuden ollessa vain yhdellä henkilöllä voi yritykselle koitua haasteita toiminnan laajentu-

essa. Ongelmien ehkäisemiseksi haastateltava ehdotti konsultoinnin hankkimista kokeneemmilta ta-

hoilta tai alan ammattilaisilta. Kirjanpitäjän valinta tai päätös valitsematta jättämisestä nähtiin keskei-

senä toimena. Palvelut tulisi suunnitella huolellisesti yrityksen tulevaisuutta varten ja niiden tulisi olla

toteutettu niin että ne pystyvät vastaamaan yrityksen toiminnan laajentumisen tuomiin haasteisiin.
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7 HAASTATTELUJEN ANALYSOINTI

Haastatteluissa kerätyn aineiston analysoinnissa on pyritty pelkistämään saaduista alkuperäisilmai-

suista tutkimuskysymyksen kannalta keskeisimmät sisällöt. Keskeisten sisältöjen kirjaamisen jälkeen

tärkeimmät kohdat on tiivistetty yksittäisiksi ilmaisuiksi. Tämän jälkeen saadut ilmaukset on yhdistetty

yhteisiin kategorioihin. (Tuomi, Sarajärvi 2018, 114.) Haastattelujen analysoinnissa ääninauhat on

tiivistetty tekstimuotoon. Haastattelujen muotouduttua kirjoitusasuiseen tekstimuotoon on teksti tii-

vistetty tärkeimpien merkitysten ja aihealueiden tasolle. Aihealueista haastattelut on tiivistetty yksit-

täisiksi sanoiksi, jotka kuvaavat parhaiten käsiteltyä asiaa tai sisältöä. Havainnoiduista pääsanoista on

haastattelut koodattu yhteen ja yhdistetty haastattelut yhtenäiseksi aineistoksi erottaen kaikkein tär-

kein sisältö yhteen koodaamisella. Koodaamisella aineistosta saaduista pääalueista on erotettu kaik-

kein keskeisimmät alueet tutkimalla yhteneväisyyksiä haastattelujen välillä aineistojen avainsanojen

värikoodauksella. Yhteneväisyydet koodauksessa on eritelty esiintyvyyden erotteluna havaintomää-

riksi läpi haastattelujen sekä korostuksilla. Korostuksella koodauksesta tarkoitetaan esiintyvän kohdan

merkittävyyttä tutkimuksen kannalta. Haastattelujen pääkohdista löytyvistä yhtäläisyyksistä on koos-

tettu sisältö, jonka avulla vastataan tutkimuskysymykseen, mitkä ovat kaikkein keskeisimpiä maksu-

liikenne palveluita aloittavalle osakeyhtiölle ja mitä tulisi ottaa huomion erilaisissa tilanteissa. Yhte-

nevinä teemoina haastateltavat toivat esille yrityksien edustajuuteen ja maksuliikenteen volyymiin liit-

tyvät seikat. Edustamiseen liittyvät havainnot liittyivät oikeiden palveluiden käyttöönottamiseen sekä

käyttöoikeuksien saamisen palveluita hallinnoiville henkilöille. Maksuliikenteen volyymin merkitys nousi

haastatteluissa esille erityisesti oikeiden palveluiden valitsemisen määrittäjänä sekä tiettyjen palvelui-

den ulkoistamisen tarpeellisuuden määrittävänä tekijänä.

7.1 Edustajuus

Maksuliikenne palveluiden avaamiseksi tulee yrityksessä olla selvä linjaus edustamisoikeudellisista.

Yrityksen edustamiseen liittyvät tiedot tarkastetaan kaupparekisteriotteelta, edustamisoikeudellisten

allekirjoittamasta valtuutuksesta ja hallituksenpöytäkirjasta. Perustamisilmoituksen yhteydessä anne-

tut edustamisoikeudet kirjautuvat kaupparekisteriotteelle, joka toimii yrityksen tärkeimpänä edusta-

misen todentamisvälineenä. Edustamiseen vaaditun kaupparekisteriotteen tulee olla alle kolme kuu-

kautta vanha, jotta sitä voidaan käyttää edustamisen todentamiseksi. Osakeyhtiön perustamisen vi-

rallistuttua ja yrityksen saatua y-tunnus on yritykselle saatavissa myös kaupparekisteriote. Kauppare-

kisteriotteen toimituttua pankille voi pankki virallistaa asiakkuuden y-tunnukselle ja maksuliikenne voi-

daan tilin käyttöön astumisen osalta aloittaa. Edustamisen kirjaaminen perustamisilmoitukselle ja toi-

minnan jatkuessa kaupparekisteriotteelle on erityisen tärkeää, koska ilman edustamisen mukaisia al-

lekirjoituksia ei yritystä voida edustaa sopimuksien tekemisen muodossa. Haastateltavat näkivät mak-

suliikenteessä yleiseksi ongelmaksi puutteelliset allekirjoitusoikeudet palveluiden valtuuttamisen yh-

teydessä. Ongelmaksi haastateltavat nimesivät myös edustajuuden keskittymisen tietyille avainhenki-

löille. Edustajuuden ollessa nimetty yhdelle henkilölle hänen oikeutensa helpottaa toimintaa valtuut-

tamistilanteissa, mutta haittoja yksittäisen edustajan allekirjoitusoikeudesta saattaa koitua, jos yrityk-

sellä ei ole muita henkilöitä, jotka voisivat edustaa yhtiötä yksin. Edustamisoikeudellisen avainhenkilön
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ollessa estynyt toteuttamaan edustajuutta voi yritys päätyä tilanteeseen, jossa heillä ei ole allekirjoi-

tusoikeutettua henkilöä edustamaan yritystä ja tällöin yrityksen on haastavaa saada muokattua toi-

mintaansa tehokkaasti sellaiseksi, että toiminta onnistuisi ilman edustajuuden hallinnoijan olemista

aktiivisesti mukana toiminnassa.

Erityisesti edustajuus korostuu ensimmäisten maksuliikennepalveluiden käyttöönottamisessa. Osake-

yhtiön toiminnan aloittamiseksi yhtiön on avattava yritystili osakepääoman suorittamiseksi. Yritystili

toimii osakeyhtiön maksuliikenteen perustana, jonka ympärille maksuliikenne toiminta ja palvelut ra-

kentuvat. Yritystilin perustaminen voidaan toteuttaa osakeyhtiön perustamisilmoituksen jättämisen

jälkeen. Y-tunnuksen ei välttämättä tarvitse olla vahvistunut tilin avaamiseksi. Kuitenkaan ennen y-

tunnuksen vahvistumista ei yritystilille voida kirjata käyttöoikeuksia, eikä tilin kautta voi hallinnoida

rahaliikennettä. Maksuliikenne mahdollistuu vasta kun patentti- ja rekisterihallitus on virallisesti tun-

nustanut osakeyhtiön perustetuksi ja myöntänyt yhtiölle y-tunnuksen sekä kaupparekisteriotteen. Yri-

tys voi kuitenkin suorittaa tilille osakepääomansa ja saada tästä suorituksesta pankiltaan todistuksen.

Todistuksella yritys pystyy todentamaan sijoitetun pääoman suorittumisen täysimääräisenä yrityksen

tilille. Osakeyhtiön tietojen kirjauduttua kaupparekisteriin voivat yrityksen edustajat valtuuttaa tarvit-

tavien palveluiden avaamisen ja käyttöoikeuksien lisäämisen. Tässä vaiheessa yrityksessä tulisi olla

mietittynä valmiiksi keillä yrityksessä on tarpeellista hallinnoida maksuliikennettä.

7.2 Maksuliikenteen volyymi ja sen vaikutus palveluiden valitsemisessa

Maksuliikenteen volyymit erilaisissa palveluissa on yksi tärkeimmistä tekijöistä, joita osakeyhtiön tulisi

tarkastella ennen maksuliikennepalveluiden avaamista. Maksuliikenteen volyymi eri kanavissa vaikut-

taa sekä palveluiden valintaan yrityksen sisällä että päätöksiin mitkä palveluista olisi mahdollisesti

järkevä ulkoistaa. Osakeyhtiön toiminnan alkaessa tulisi yrityksessä miettiä valmiiksi kuinka paljon

tapahtumia yrityksen tilillä tulee liikkumaan kuukausitasolla. Tapahtuma määrän ollessa vähäinen pys-

tyy yritys seuraamaan tapahtumia tiliotteelta ja verkkopalveluiden tapahtumienseurannasta. Tilillä liik-

kuvien tapahtumien määrän ollessa suuri kannattaa yrityksen harkita esimerkiksi viitteellisten tapah-

tumienluettelon käyttöönottoa saapuvien suoritusten seuraamiseksi. Saapuvien viitteellisten suoritus-

ten joukosta yrityksen on helpompi kohdistaa laskujen maksun tilanne ja tarvittaessa ryhtyä lisätoimiin

maksamattomien laskujen saamiseksi. Tapahtumavirran ollessa suuri ja tapahtumien erittelyn ollessa

riittämätön lisääntyy yrityksen riski saamattomille saataville ja saatavien pitkittymiselle. Tapahtuma

määrien ollessa liian suuria yrityksen itsensä hallinnoitavaksi voidaan tapahtumien raportointi kohdis-

taa suoraan tilitoimistolle.

Yrityksen toimiessa kivijalkamyymälänä tai muussa toimintaympäristössä, jossa käteisen käyttämistä

ei voida välttää on yrityksen hyvä varautua käteisen hallinnointiin kassajärjestelmällä sekä käteisen-

hallinnointia helpottavilla palveluilla. Käteisen hallinnoiminen on yleisesti sähköistä maksuliikennettä

kalliimpaa haastavan tasattavuutensa ja hallinnointikustannuksien vuoksi. Käteisen hallinnoinnissa

olennaista on käteisen määrän ja laadun oikea tasapaino oikeassa paikassa. Ylimääräinen käteinen on

suotavaa toimittaa säilytykseen turvallisuuden takaamiseksi. Käteisen ollessa vähissä yritys tarvitsee

nopean ja joustavan palvelun, jonka kautta he voivat varmistua, etteivät yrityksen kassan vaihtorahat
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pääse loppumaan. Pankkien vähennettyä konttoreitaan ympäri Suomen ja käteisliikenteen vähenty-

essä on päädytty tilanteeseen, jossa yrityksien on haastavaa saada suurempia määriä käteistä nope-

alla aikataululla ilman erillistä rahahuoltosopimusta. Käteisen määrien tasapainottamisen haastavuu-

den sekä huonosti kilpailukykyisen kulurakenteensa takia yrityksille on edullista suosia kortti, mobiili

ja verkkomaksamista. Kaikilla toimialoilla käteisen käyttämiseltä ei kuitenkaan voida välttyä ja tällöin

yrityksen tulee varautua käteisen hallinnointiin asianmukaisesti oikeilla palveluilla kuten talletuskor-

teilla ja vaihtorahojen suoratoimituksella. Oikeiden palveluiden avulla yritys pystyy pitämään sisäisen

käteistilanteen ajan tasalla jopa päivätasoisesti.

Maksuliikenteen volyymit määrittävät pääasiallisesti yrityksen käytössä olevien sähköistenohjelmisto-

jen palveluiden laajuuden tarpeellisuuden. Yleisimmin aloittavat osakeyhtiön voivat hallinnoida toimin-

taansa pankin tarjoaman verkkopalvelun kautta, mutta maksuliikenteen volyymien ollessa suuria las-

kutuksen ja tapahtumien määrän osalta kannattaa yrityksen harkita erillisen maksuliikenneohjelmiston

hankkimista tai hallinnoinnin ulkoistamista.
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8 ALOITTAVAN OSAKEYHTIÖN MAKSULIIKENNEPALVELUT

Kaikkien aloittavien osakeyhtiöiden maksuliikenteen perustana toimii yritystili. Tili on ainut maksulii-

kennepalvelu, joka voidaan nimetä jokaiselle aloittavalle osakeyhtiölle välttämättömäksi, osakepää-

oman suorittamisen ja rekisteröintimaksun kirjaamisen vuoksi. Yritystili toimii osakeyhtiön maksulii-

kenteen perustana, jonka ympärille maksuliikenne toiminta ja palvelut rakentuvat. Yritystilin perusta-

minen voidaan toteuttaa osakeyhtiön perustamisilmoituksen jättämisen jälkeen. Y-tunnuksen ei vält-

tämättä tarvitse olla vahvistunut tilin avaamiseksi. Maksuliikenne tilin kautta mahdollistuu kuitenkin

vasta kun patentti- ja rekisterihallitus on virallisesti tunnustanut osakeyhtiön perustetuksi ja myöntä-

nyt yhtiölle y-tunnuksen sekä kaupparekisteriotteen. Yritys voi merkitä avatulle tilille osakepääomansa

ja saada tästä suorituksesta pankiltaan todistuksen. Todistuksella yritys pystyy todentamaan sijoitetun

pääoman suorittumisen täysimääräisenä yrityksen tilille. Yritystilin pääasiallisena tarkoituksena on toi-

mia yrityksen varojen hallinnoinnin välineenä, säilytys paikkana ja kirjanpidon raportoinnin pääasialli-

sena seurattavana kohteena. Yritystili on kirjattu yrityksen y-tunnuksen alle, jotta maksuliikenne voi-

daan eriyttää yrityksen toimintaan kuuluvaksi. Maksuliikenteen kirjaaminen yritykselle eriytettynä on

pakollista osakeyhtiöitä koskevan kirjanpitovelvoitteen asettamien määräysten vuoksi.

Yritystiliä perustettaessa pankki vaatii yritystä esittämään itsestään, omistajistaan ja liiketoiminnas-

taan tiedot siinä määrin että pankki pystyy ilmaisemaan tuntevansa asiakasyrityksensä ja pystyvänsä

todentamaan tosiasialliset edunsaajat. Tuntemisella tarkoitetaan arvion esittämistä normaalin liiketoi-

minnan rahaliikenteen määrästä ja laadusta sekä omistajien tuntemista henkilötasolle asti. Henkilöihin

asti tuntemisella tarkoitetaan omistajien tunnistamista siinä määrin että yrityksen omistajaksi ei voida

kirjata toista yritystä ilman tietoisuutta omistajana toimivan yrityksen omistajista. Yritysasiakkaiden

tunteminen on pankin velvollisuus rahanpesulainsäädännön noudattamiseksi ja rahanpesun sekä ter-

rorisminrahoittamisen estämiseksi (Finanssivalvonta 2018.) Samaisen lainsäädännön noudattamiseksi

pankit vaativat osakeyhtiön omistajia täyttämään PEP-lomakkeen. PEP on lyhenne sanoista Politically

exposed person. Lomakkeella pyritään kartoittamaan omistajien mahdollista poliittista vaikutusvaltaa.

(Slideshare 2018.) Lomake sisältää kysymyksiä liittyen aiempiin poliittisesti vaikutusvaltaisiin tehtäviin

tai edelleen jatkuviin toimiin, joilla voi olla poliittista merkitystä. Lomakkeella pyydetään ilmaisemaan

lähipiiriin kuuluvien poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden tiedot tai yhtiökumppanina toimivan po-

liittisesti vaikutusvaltaisen henkilön tiedot ja vahvistamaan annetut tiedot oikeiksi.
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9 YLEISIMMÄT PALVELUT ALOITTAVILLE OSAKEYHTIÖILLE

Toimintansa aloittavan osakeyhtiön tulee olla saanut y-tunnus sekä kaupparekisteriote edustamistie-

tojen virallistamiseksi. Virallistumisen myötä yrityksellä on mahdollisuus edustaa itseään ja näin ollen

avata tarvittavat maksuliikennepalvelut. Rekisteröinnin suorittamiseksi, tilin avaaminen on jokaiselle

toimintansa-aloittavalle osakeyhtiölle vastaan tuleva maksuliikenteen rakentamisen vaihe, jonka jäl-

keen muiden palveluiden hankkiminen on yrityksen tarpeista kiinni. Yleisimmin osakeyhtiöt lähtevät

rakentamaan maksuliikennettään antamalla käyttöoikeudet palveluiden hallinnoijille sekä avaamalla

verkkopalvelun maksuliikenteen hallinnoinnin aloittamiseksi “Yleensä avataan verkkopalvelu ja anne-

taan käyttöoikeudet” Haastattelu 2018, Asiantuntijakouluttaja.

Verkkopalvelun avulla yritykset pystyvät aloittamaan maksujen suorittamisen yrityksen puolesta ja

näin ollen pääsevät suorittamaan toiminnan aloittamisen kannalta tarpeellisia hankintoja virallisen ja

raportoidun kanavan kautta. Verkkopalvelu mahdollistaa maksuliikenteen tapahtumien seurannan ja

tätä kautta yritys pystyy seuraamaan heille saapuneita suorituksia sekä todentamaan ja suorittamaan

yrityksestä lähteviä suorituksia. Verkkopalvelun kautta yritys pystyy halutessaan tarkastelemaan ja

vastaanottamaan myös tiliotteita. Tiliotteen käyttöönottaminen heti toiminnan alkaessa on suositelta-

vaa maksuliikenne raportoinnin katkottomuuden takaamiseksi heti osakepääoman suorittamisesta

“päätös raportoinnista tehdään heti, ettei raportointiin jää tarpeetonta katkoa maksuliikenteestä.”

haastattelu 2018 Tuen asiantuntija.

Tilin ja verkkopalvelun lisäksi aloittaville yrityksille on tavanomaista ottaa käyttöönsä myös maksu-

kortti. Maksukortti mahdollistaa ostojen tekemisen joustavasti ja nopeasti verkossa sekä myymälöissä.

Maksukortilla yritykset pystyvät myös tallettamaan liiketoiminnasta syntyneitä käteisvaroja ilman eril-

lisen yösäilön tai talletussopimuksen avaamista. Kortilla voidaan tarpeen mukaan parantaa yrityksen

maksuvalmiutta liittämällä korttiin luotto-ominaisuus. Kortille myönnetyllä luotolla yritys voi kattaa

kulujaan yrityksen kassan huvetessa hetkellisesti, esimerkiksi asiakkaiden maksuaikojen pitkittymisen

vuoksi “Yleensä maksuvaikeudet, johtuu myyntisaamisten kiertonopeuden hitaudesta ja tästä johtuen

yritys ei pysty hoitamaan kulujaan. Ratkaisuksi kävisi tililimiitti tai luotolliset kortit” haastattelu 2018,

Asiantuntijakouluttaja. Aloittavien osakeyhtiöiden tarvitsemat palvelut poikkeavat toisistaan yrityksien

eriävän toiminnan luonteen vuoksi, mutta pääasiallisesti osakeyhtiöllä on maksuliikenteen seuraa-

miseksi ja maksuliikenteen toteuttamiseksi käytössään yritystili, verkkopalvelu ja maksukortti.
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10 TOIMINNAN MUKAISESTI HARKITTAVAT PALVELUT

Yrityksien tulisi rakentaa maksuliikenteensä mahdollisimman tarkasti heidän toimintaansa vastaavaksi.

Oikeiden palveluiden valitsemiseksi on hyödyllistä olla yhteydessä pankin edustajaan, maksuliikenne

ohjelmistojen tarjoajaan tai kirjanpitäjään. Asiantuntijat voivat tarjota näkemystään oikeista palve-

luista yrityksen valintojen helpottamiseksi. Valintoja tehdessä tulisi ottaa erityisesti huomioon palve-

luiden riittävät ominaisuudet maksuliikenne volyymin ja raportoinnin hallinnoimiseksi. Maksuliikenteen

ollessa laaja tapahtumamääräisesti kannattaa yrityksen harkita pystyvätkö he seuraamaan raportoin-

tia ja laskutusta itsenäisesti. Yrityksen päätyessä hallinnoinnin toteuttamiseen itsenäisesti tai yhteis-

työssä kirjanpitäjän kanssa kannattaa yrityksen harkita viitteelliset tapahtumat erittelevän listauksen

käyttöönottamista. Viitteellisten tapahtumien eriyttämisellä yritys helpottaa erityisesti omien laskusaa-

taviensa seuraamista. Asiakkaille toimitettavat laskut sekä sähköisessä että paperisessa muodossa

kannattaa ensisijaisesti toimittaa maksuviitteen kanssa. Viitteillä yritys pystyy seuraamaan laskun suo-

rittumista viitteellisten tapahtumien listalle ja tarvittaessa kykenee ryhtymään toimiin maksuajan

eräännyttyä. Viitteelliset tapahtumat ovat käsittelyhinnoiltaan viestillisiä siirtoja edullisempia ja näin

ollen yritys saa viitteiden käytöstä myös rahallista hyötyä.

Laskutuksen volyymin ollessa suurta on yrityksen harkittava oikean laskutusmuodon tai muotojen va-

litseminen tarkkaan. Laskutustavan valinnassa kannattaa ottaa huomioon laskutuksen volyymin lisäksi

asiakaskunta ja sen käyttämät maksutavat. Paperisten ja sähköpostilla toimitettujen laskujen lisäksi

kannattaa yrityksen harkita e-laskutusta. E-laskutuksella yritys voi lähettää asiakkailleen laskuja säh-

köisesti suoraan heidän verkkopalveluihinsa. E-laskujen etuna paperiseen ja sähköpostilla toimitettuun

laskuun nähden voidaan nähdä turvallisuus verkkopankkien välillä liikennöidessä sekä virheiden tai

toimittumattomuuden seurattavuuden. E-laskun toimittumattomuudesta lähettäjä saa itselleen virhe-

palautteen toisin kuin paperisen kirjeen hukkuessa tai sähköpostin päätyessä roskapostiin.

Tutkimuksessa haastateltavat nimesivät yleiseksi ongelmaksi yrityksen maksuvalmiuden haasteet ti-

lanteissa, joissa yrityksen laskusaatavien maksuajat pääsevät pitkittymään ja yrityksen omat varat

ehtyvät. Ratkaisuksi haastateltavat esittivät luotollisen kortin hyödyntämistä tai tililimiittiä. Molemmilla

ratkaisuilla yritys pystyy varmistumaan, että heillä on nopeasti hyödynnettäviä varoja hankintojen sekä

laskujen maksamiseen hetkellisen kassavajeen yllättäessä. Toimittaessa toimialalla, jossa toiminta on

kausiluontoista tai maksuajat yleisesti pitkiä on yrityksen hyvä harkita ennen toiminnan alkamista,

olisiko yrityksen tarpeellista varautua tulevien menojen hoitamiseen tarvittaessa käytettävällä rahoi-

tuksella luotollisen kortin tai tililimiitin muodossa. Toimialoilla, joissa maksuajat ovat erityisen pitkiä

kannattaa yrityksen harkita myös laskusaatavarahoituksen vaihtoehtoa, jossa yritys myy omat las-

kunsa ulkoiselle toimijalle, joka maksaa yritykselle laskun heti vähennettynä heidän palkkiollaan ja

huolehtii rahojen saamisesta sopimusehtojen mukaisesti itselleen.

Yrityksen päätyessä ulkoistamaan oman maksuliikenteensä hallinnoinnin on yrityksen pyydettävä

maksuliikenteen rakentamiseksi konsultointia valitsemaltaan kirjanpitäjältä. Kirjanpitäjänsä kanssa yri-

tys sopii tarvittavien palveluiden laajuudesta ja kirjanpitäjä nimeää hallinnointiin tarvittavat palvelut,

jotka yrityksen tulee valtuuttaa hallinnoinnin mahdollistamiseksi. Yleisimmin kirjanpitäjät käyttävät
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ulkoisia maksuliikenneohjelmistoja, joista he pystyvät oikeuksien kirjauduttua hallinnoimaan tarvitta-

essa maksatusta maksujen välittämiseksi, raportointia kirjanpidon kirjaamiseksi ja laskutusta yrityksen

laskujen välittämiseksi.
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11 JOHTOPÄÄTÖKSET

Maksuliikenteen rakentaminen on yrityksien osalta hyvin tilannekohtaista ja yrityksien pitäisi pystyä

toimivan maksuliikenteen rakentamiseksi tulkitsemaan maksuliikenteen volyymeja, mahdollisia ongel-

matilanteita sekä omaa toimialaa ja asiakaskuntaa. Tuoreilla yrittäjillä ei välttämättä ole käytettävis-

sään kaikkea tarvittavaa tietoa tulevasta toiminnasta ja monissa tilanteissa tiedon saaminen etukäteen

voi olla lähes mahdotonta, tällöin yrittäjien tulisi kääntyä rohkeasti maksuliikenneammattilaisten puo-

leen ja pyytää apua. Pankeista ja kirjanpitotaloista löytyy monesti jo valmiiksi kokemusta kyseisestä

toimialasta ja sen erikoispiirteistä.

Yrityksen tehtyä harkitut päätökset yrityksen edustamisen valtuuttamiseksi ja alkuvaiheen maksulii-

kennepalveluiden avaamiseksi on yrityksen helppo toteuttaa toimintaansa ilman turhia maksuliiken-

neongelmia liiketoiminnan esteenä. Yrityksen toiminnan kehittyessä ja kasvaessa on yrityksessä hyvä

ottaa tavaksi palveluiden läpikäyminen ja ajantasaiseksi asettaminen tietyin väliajoin. Säännöllisillä

tarkastuksilla yritys välttyy turhilta kuluilta ja pystyy vastaamaan muuttuvan toimintaympäristön tar-

joamiin haasteisiin.



32 (34)

12 POHDINTA

Tässä työssä käsittelin maksuliikenteen rakentamista osakeyhtiön näkökulmasta. Maksuliikenteen ra-

kentaminen on kuitenkin hyvin erilaista, jos tarkastelu toteutettaisiin ammatinharjoittajan tai yhdis-

tyksen näkökulmasta. Tutkimukselle olisi luonteva jatkumo laajentaa käsittelyä muihin yritysmuotoihin

ja niiden käsittelyssä huomioon otettaviin erityispiirteisiin. Maksuliikenteen suunnittelemisen ulkopuo-

lelle työssä jäi ulkomaanmaksuliikenne, jonka ohjeistaminen olisi monille yrittäjille hyödyllistä. Ulko-

maanmaksuliikenne on monille aloittaville yrityksille nimettynä kohdemarkkina-alue ja tällöin yrityk-

sellä tulisi olla selkeä suunnitelma kaupankäynnin toteuttamisesta ja maksuliikenteen rakentamisesta

tämän tueksi. Aihe on kuitenkin niin laaja, että vaatisi osakseen kokonaan oman tutkimuksensa.

Tutkimuksen laajentamiseksi tutkimusaineiston keräämisessä olisi voinut olla hyödyllistä haastatella

myös yrittäjiä. Yrittäjien haastattelut olisivat voineet tuoda käsittelyyn uudenlaista näkökulmaa ja an-

taa näkemystä yrittäjälähtöisemmän ohjeistuksen rakentamiseksi. Lisätyt haastattelut olisivat voineet

myös mahdollisesti sekavoittaa koottua materiaalia ristiriitaisten näkemyksien myötä. Yrittäjien näkö-

kulmasta toteutettu tutkimus voisikin olla erillinen tutkimus samasta aiheesta.
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13 LIITTEET

Haastattelu
Aloittavan Osakeyhtiön maksuliikenteen suunnittelu

1. Ammattinimike, tehtävä ja entinen tehtävä:

2. Mitä mielestäsi perustettavassa osakeyhtiössä tulisi ottaa huomioon
perustamisilmoituksen osalta maksuliikenteen avaamiseksi?

3. Mitkä maksuliikennepalvelut näkisit kaikkein keskeisimmiksi aloittavalle
osakeyhtiölle?

4. Mitä mielestäsi tulisi ottaa huomioon maksuliikenne raportoinnin osalta
toiminnan aloittamisessa?

5. Mitä mielestäsi tulisi ottaa huomioon maksatuksen osalta?

6. Mitä mielestäsi tulisi ottaa huomioon maksuvalmiuden säilyttämiseksi?

7. Mitä mielestäsi tulisi ottaa huomioon asiakaslaskutuksen käynnistämi-
sessä?

8. Mitä mielestäsi tulisi ottaa huomioon käteisliikenteen hallinnoinnissa?

9. Mitkä näkisit toimintansa vasta-aloittaneiden osakeyhtiöiden suurim-
miksi maksuliikenne ongelmiksi ja miksi?

10. Mitkä olisivat mielestäsi keskeisimmät keinot maksuliikenne
ongelmien syntymisen estämiseksi?

11. Mitkä olisivat mielestäsi keskeisimpiä seikkoja osakeyhtiön
maksuliikenteen rakentamisessa


