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Tassa toiminnattisessa opinnaytetyiissa setvitetaen, kuinka konsernin voitaisiin mahdot-
tisesti hyirdyntea asiakasrahoituksessa Yritys X:n nlikijkutmasta.

ovat
toimiva tapa toteut-
kuinka itse yritys,taa Yritys X:n mahdottisesti atkava asiakasrahoitustoiminta seka setvittAa,

konserni ja sen asiakkaat hytityisivat asiakasrahoitustoiminnasta.

Teoriaosuudessa kiisitettiiiin rahoituksen perustietoja ja kasitteita seka juuri yritys X:n toimin-
taan vaikuttavia tainsaadanniittisia ja asiakasrahoitukseen tiittyvia erikoispiirteita. Teoriassa
on huomioitu Yritys X:n seka konsernin nekiikutma. Teoriat ovat useasta eri aiheesta ja jokai-
seen aiheeseen syvennytean erikseen.

Toiminnattinen osuus sis:ttaa ehdotuksia asiakasrahoituksen toimintatavan val,itsemisesta.
Ehdotetut toimintatavat on valittu Yritys X:n seka koko konsernin toimintatavat huomioiden.
Tydssa on esitetty kaksi Yritys X:n kannatta toimivaa asiakasrahoitustapaa. Ensimmainen tapa
otisi uuden asiakasrahoitukseen keskittyneen tytaryrityksen perustaminen ja toinen esitetty
tapa on uuden toimintamuodon atoittaminen, mikii kafenniissa tarkoittaa maksuaikojen pi-
dentAmista. Toiminnattinen osuus sisettee myiis rahoituslasketmia vaadittavasta korosta ja
inftaation vaikutukesta. Tutokissa on esitetty kummaltekin toimintatavatle pienimmat mah.
dottiset korkoprosentit kannattavuuden kannalta. Lasketmat on tehty kayttaen tautukkotas.
kentaohjetmaa. Luvut eivat ote ehdottomia vaan ainoastaan suuntaa antavia.

Opinnliytetyitn johtopaatiiksena voidaan esittaa, etta asiakasrahoitustoiminta otisi Yritys X:tte
kannattavaa toimintaa oikein toteutettuna ja se hyiidyttaisi konsernia seka yrityksen asiakas.
kuntaa konkreettisesti. Yritys X hytityisi kasvaneesta tilauskannasta, konserni inftaatiosuojasta
ja asiakkaat eivat kokisi investoinnin kulua suurena kertaluontoisena vaan tasaisena pitkatte
aikavatitte jakautuvana kutuna.

Asiasanat rahoitus, asiakasrahoitus, konserni, varattisuus, toiminnattinen, lasketmat
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The purpose of this operationat thesis was to determine how the 's assets coutd be used
in customer financing from comDany X's ooint of view.

aim of the company
to arrange customer financing for its customers. This financing is necessary because of the
exp€nse of linear acceterators used in radiotherapy. A secondary objective is to investigate
how company X, the group and the customers woutd benefit from the customer financing.

The theoreticat section of the thesis examines concepts and basic information retated to fi-
nancing, as wett as the speciaI features of tegistation and customer financing which concern
company X. The perspectives of the group and of company X are considered during this sec-
tion, which examines severaI different subjects individuatty.

The operationaI section consists of recommendations concerning the customer financing
method. The proposed methods are chosen bearing in mind the poticies of company X and
the group. Two suitabte methods are presented for starting customer financing. The first
method is to estabtish a new subsidiary which deats the whote group's financing actions. The
second method is to start financing activity as a part of company X's business which means
granting considerabty longer payment times. The operationat part includes atso catcutations
for the required interest levets depending on the payment time and catcutations of inftation
affects. Catcutations show for both methods the lowest possibte interest rate in terms of prof-
itabitity. The catcutations have been made with a spreadsheet program. The resutts are not
exact because the wortd is not fulty predictabte. The resutt is only suggestive.

As a conclusion the thesis suggests that customer financing coutd b€ profitabte for company X,
if it is carried out property. lt coutd atso be beneficial for the group and for the customers.
Company X woutd benefit from a growing number of orders, the group woutd benefit from
interest and the customers woutd benefit from longer payment times which coutd ease deci-
sion making and enabte other investments.

Keywords financing, customer financing, group, assets, operationat, catcutations
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'l Johdanto

Teman toiminnattisen opinnaytetyiin tarkoituksena on setvittaa kansainvatisen konsernin mah-

dottisesti tarjoamaa asiakasrahoitusta myynninedistamisen ja konsernin kassan inftaatiosuo-
jaamisen tarkoituksessa Suomessa. Setvitys tiittyy konsernin, johon yritys X kuutuu, mahdotti-

sesti alkavaan asiakasrahoitustoimintaan. Taman toiminnan tarkoituksena on vehentaa inftaa-

tiosta koituvaa tappiota, edistae myyntia ja tuoda voittoa konsernitte pitkatta aikavatitH seke

hetpottaa asiakkaiden mahdottisuuksia hankkia taaketieteettisiS taitteita.

Itahdottinen toiminta keskittyisi konsernin Euroopan ja Amerikan tatousosastojen ataisuuteen.

Toiminta rahoitettaisiin paaasiassa konsernin suuretta kassaytijdametta. Asiakasrahoitus sopi.

vatta korolla toimisi tehokkaana inftaatiosuojana seke myynnin edistajana. Tassa tyosse pa.

neudutaan Yritys X:n nakiikutmaan.

Tyii atkaa konsernin ja Yritys X:n esittetytta. Siina esitettaan ty,tlyesti konsernin perustiedot ja

tuotteet. Lisaki perehdytaen Yritys X:n nykytitanteeseen. Taman jatkeen kasitettaan rahoi.

tustaitostoiminnan tarvetta ja asiakasrahoitusta Yritys X:n kannatta.

Seuraavassa kokonaisuudessa kiiydiin 6pi Yritys X:n asiakkaita eli peeasiassa sairaanhoitopii-

reja. Osiossa esiteltiiiin asiakasryhmia ja siihen tiittyvia erikoispiirteita seka pohditaan asia-

kasrahoituksen tarvetta. Liseksi kiisitettiiSn asiakkaan tarjoamia patvetuita ja syita niiden

taustatta, seke Yritys X:n tuotteen tarpeettisuutta hankintaprosesseineen.

Ty6,n netjdnnessi osiossa kdydadn tapi hinsaadanndttisia ja sopimusteknisie asioita. Osiossa

kasitettaan jutkisten hankintojen erityispiirteiti ja tutustutaan tyhyesti Finanssivatvonnan ra-

hoitustaitossaentetyyn. Lopussa tarkasteltaan hieman sopimusoikeutta.

Teoriaosio atkaa viidennessa osiossa. Teoriaosiossa tarkastettaan Yritys X:n mahdotliseen asia-

kasrahoitustoimintaan vaikuttavia tekijdita, kuten rahoituken muotoon ja rahoituksen hin-

taan vaikuttavia tekijiritli seka riskeja.

Kuudennessa osiossa esitettaan kaki juuri Yritys X:tle suunniteltua toimintatapaa asiakasra-

hoitustoiminnan jarjestamiseksi. Toimintatavat on suunnitettu suuntaa antaviksi kokonaisuuk-

siksi. Motemmissa setvitetaan toiminnan atoitus, ansaintatogiikka sekii riskit ia hyiidyt. Osiossa

nakyvat kuviot ovat kaikki opinnaytetyiintekijan tekemia.

Seitsemannesse osiossa on suuntaa antavia lasketmia Yritys X:n koron mearittamiseen. Giossa

on setvitetty kotmen ja viiden vuoden rahoitustainojen mahdoltisia tuottovaatimuksia eti kor-
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kotasoja. osiossa on myiis tarkastettu inftaation vaikutusta rahoitustoimintaan ja siite saatui-
hin tuottoihin. Kaikki osiossa nakyvet tautukot ovat opinnaytetyontekijan tekemia.

viimeisessa osiossa esitetEan johtopeetiiksena yritys x:tte sopiva asiakasrahoitusmuoto seke

tutokseen johtaneista tekijiiista. Johtopaatdksessa tiivistyy tytin sisattii ja tarkoitus.

1.1 Aiheen valinta

opinnaretyiintekija tyiiskentete€ Yritys x:n finanssiosastotta. opinnaytetyiintekijan esimies

osattistui Euroopan tatousosaston jerjestamaan finanssikokoukseen. Kyseisesse kokouksessa

ideoitiin mahdottista asiakasrahoitusta. opinnaytety6ntekija sopi esimiehensa kanssa opinney-

tetyfiaiheeksi asiakasrahoitustoiminnan atoittamisen setvittamisen. opinnaytetyirntekije toimii
ikiiiin kuin konsutttina mahdottisesti atkavan toiminnan suunnittetuprosessissa.

'l.Z Tydn tavoitteet ja tarkoitus

Taman ty6,n tavoitteena on auttaa suuren konsernin mahdottisessa asiakasrahoitustoiminnan

atoittamisessa. Tyiissa setvitetaan, mitlainen asiakasrahoitustapa otisi juuri yritys X:n kannatta

sopiva. Taman tisaki setvitetean, mittaista hydtya asiakasrahoitus toisi yritys X:l.te ja sen asi-

akkaitte. Rahoitustoiminta on tarkoitus atoittaa konsernin omatta kassaytijeamette. Ohessa

tarkastettaan myiis, voiko asiakasrahoitustoimintaa kayttea inflaation suojauksessa ja myynnin

edistamisessa.

1.3 Tyiin rajaus (osittain salattu)

Opinneytetyiissa tuttaan paaosin tarkastetemaan Suomessa tapahtuvaa toimintaa yritys X:n

nak6kulmasta. Asiakasrahoitus jarjestet;en todennekiiisesti joko yrityksen toimipisteiden si-

satta tai vaihtoehtoisesti Euroopan tatousosaston kautta. Tamen takia tyiihtin otetaan mukaan

hieman Suomen utkopuolistakin toimintaa.

Lakien ja saenndsten osalta tarkistetaan, etta asiakasrahoitustoiminta on mahdottista Suomes-

sa. Lisaksi selvitetaan myiis, ovatko ehdotetut toimet toteutusketpoisia.

Opinnaytetyii rajataan kasittetemean Yritys X:n taitteita, jotka muodostavat eraan yrityksen



2 Konsernin ja Yritys X:n esittety (satattu)

2.1 Konserni (satattu)

2.1.1 Organisaatiokaavio (satattu)

Kuvio 1: Suuntaa antava organisaatiokaavio maittain (satattu)
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2.1.2 Yritys X (satattu)

2.1.3 Tuotteet(satattu)
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I
2.2 Yritls X:n nykytitanne (salattu)

2.2.'l Rahoitustoiminnan suunnitteteminen (satattu)

-
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2.3 KitpaiLijat(salattu)

I
3 Asiakkaat (satattu)

3.1 Sairaanhoitopiirit (satattua)
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3.2 Yksityiset toimijat (satattu)
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I
3.3 Tarkoitus(satattu)

3.4 Gaketieteetlinen (satattu)
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3.5 Gaketieteeltinentaitteen hankjntapros€ssi (salattu)

I
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-

1.5.1 Asjakasrahoituksen tawe (satattu)
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I
4 Vaikuttavat tainseadenndt ja soPimusoikeus

Yrityksen toimintaan vaikuttavat monet lait, kuten osakeyhtiirtaki, kauppataki ja kirjanPitota'

ki. Tassa osiossa keskitytaan Hhinna asiakasrahoitustoiminnan aloittamiseen tiittyviin oikeu-

dettisiin asioihin. Ohessa tarkastettaan muutamia soPimusoikeudettisia asioita.

4.1 JuLkiset hankinnat

Jutkiset hankinnat ovat hankintatain ataisia. Tama hki koskee Yritys X:aa seka sen asiakkaita,

sairaanhoitopiireja seka yksityisia sairaatoita. Laissa saadeltean kitPaituttamisesta seka toi-

mintavetvoitteista. Hankintataki tukeutuu Euroopan yhteisiin perustamissoPimuksen periaat-

teisiin, Name periaatteet ovat syrjimattdmyys, yhdenvertaisuus, avoimuus ja suhteettisuus.

(Jutkisten hankintojen neuvontaykikkii 201Z; Hankintataki 155.)

Syrjimattaimyysperiaate ja yhdenvertaisuusperiaatteet tarkoittavat sita, etta ehdokkaita ja

tarjoajia on kohdettava samatta tavatta, Kauppojen esteena ei esimerkiksi saa otta kansatti-

suus tai sijainti. Asetettujen vaatimusten on ottava kaikitte tarjoajitte sama. Yhtakaan hrjo-

ajaa ei saa nostaa syytta yti muiden. Avoimuusperiaatteen mukaan hankintamenettelye kos-
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kevia tietoja ei saa salata. Tama tarkoittaa kaytanndssa sita, etta hankinnasta ilmoitetaan

jutkisesti ja tarjouskitpaitun ratkaisusta tiedotetaan kaikilte osattistuneitte. Tarjouspyyntii on

ottava esitla kaikitte potentiaatisitte tarjoajitte. Suhteettisuusperiaate puotestaan maarittetee

sen, etta hankintamenettelyn kriteerit Esmaevet tavoiteltavan paamaaran kanssa. Tarjoajit-

te asetetaan sovettuvuusehtoja, joitta varmistetaan tarjotun tuotteen otevan hatutun kattai.

nen. Tarjouskitpaitun voittaa hatvin tarjous. Tema voidaan paattae joko hinnan peruste€tla tai

kokonaistatoudettisten kustannuksien perusteetla. (Jutkisten hankintojen neuvontayksikkii

2012.')

Hankinnat itmoitetaan monesti HIL 4A:ssa, joka on tyii- ja etinkenoministeritin yttiipitiimi

maksuton ilmoituskanava jutkisista hankinnoista. Jerjestehaan on itmoitettava kaikki hankin-

nat, jotka ytittavat atan kynnysarvot. Myiis lrynnysarvot atittavista hankinnoista voi jattaa it-

moituksen. Terveydenhoitoatatta kynnysarvo on '100 000 euroa. HILMASTA itmoitukset lahete-

taan eteenpein Euroopan yhteisdn SIMAP-tehteen ja TED-tietokantaan. Tattiiin hankintatarve

niikyy koko Euroopan alueetta kaikitle asiasta kiinnostuneitte. (Hankintataki 15 g; Tyii- ja etin-

keinoministeriii 2013.)

4.2 Finanssivatvonta

Finanssivatvonta saatetee rahoitustaitostoimintaa. Standardissa 2.'t kohdassa 5.2 saade6an

hyvasta tavasta rahoituspalvetun tarjoamiseen. Perimmeisena tarkoituksena on yt6pitea ja

kasvattaa luottamusta ja rahoitusmarkkinoiden toimivuutta. Rahoitustaitoks€n tutee toimia

rehetlisesti seka ammattitaitoisesti asiakkaan etu huomioiden, Rahoituslaitoksen vetvottisuu-

tena on ottaa setko asiakkaiden taloudettisesta titanteesta. Rahoituksen tarjoajan on setvitet-

teva asiakkaatte kaikki otennaiset tiedot atkaen kaikista kutuista, rahoituspalvetun sisattiiista

ja riskeista. (Finanssivatvonta 2012, standardi 2.1.)

4.3 Sopimukset

Rahoitustoiminnassa luottamus ja kokonaisuuden hahmottaminen ovat tarkeita. Asiakkaan

tarpeiden, toiveiden ja tavoitteiden ymmS,rtiimisen kautta voidaan tarjota asiakkaan titantee'

seen parhaiten sopivaa ratkaisua. (Athonsuo ym. 2012, 154'157.1

Sopimuksen sotmiminen edettyttaa sopimusosapuotten tiedonvaihtoa. Yrityksien vatisissa so'

pimukissa asiakkaan on annettava tietoa tatoudettisesta tilanteestaan. Palvelun tarjoajan on

kerrottava kaikki tarpeettiset tiedot, jotka vaikuttavat sopimuksen syntymiseen. Sopimuksien

tutee sisaltaa tiedot vahinteankin seuraaYista asioista:

. sopimuskumppanit

. osapuolten vastuut ja velvoitteet
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. sopimusehdot

. toimitus ja aikataulu

. hinnat ma ksuehtoineen

. rahoituksen ehdot

. sopimusrikkomuksen seuraamukset

. muutsopimukseenoleellisestivaikuttavatseikat

. (Alhonsuo ym. 2OL2, !54-157l. Juvonen ym. H.2005, 101-104.)

Sopimukset ovat usein yksitiittisia ja ainutkertaisia. Toisaatta sopimukset voivat otta toistuvas-

ti samankattaisia. Tattdin voidaan taatia vakiomuotoinen sopimuspohja tai vakiosopimusehto-

ja. Vakiomuotoista sopimuspohjaa paivitetaen asiakkaan ja sopimuksen mukaan kauppaan so-

pivaki. Uiaketieteettisia laitteita ei ole kovin montaa eri mattia, mutta niissa on eritaisia tise-

toimintoja ja tisataitteita. Tasta syysta taysin vakioitu sopimus ei ole parhain vaihtoehto Yri-

tys X:tte. Sopimukset kannattaa taatia tai vaihto€htoisesti ainakin tarkistuttaa kuluttajaviran-

omaisten tai asianajotoimiston kanssa. Mikdti sopimusta on mahdollista tutkita epasetvesti,

karsijana on yteensa sopimuksen taatija. Tamen takia on tarkeaa, etta soPimuket ovat erit'

tain setkeita ja ymmarrettavasti vatmisteltuja. Sopimuksesta on havaittava patvetun sisiittii,

seka osapuolien oikeudet ja vetvottisuudet. Huolettisesti laadittu sopimus vahentae oikeudet-

tista riskia. (Athonsuo ym. 2012, sivut 154-'157; Juvonen ym. 2005, 101-104; Service Engineer.)

Sopimus tutee voimaan, kun tarjoukseen on annettu samanmuotoinen hyveksyve vastaus. So-

pimus on sitova, tehtiin se sitten sanattisesti tai kirjattisesti. Kirjattisen soPimuksen toteen-

nayttaminen on tosin huomattavasti hetpompaa kuin sanaltisen. Taman takia kaikki yrityken

sotmimat sopimukset tutisi otta kirjattisia. (Athonsuo ym. 2012, 154-157.1

Sopimuksen tayttemisessa saattaa tapahtua heiri6ite. Ongetmina voi otla esimerkiksi soPimus-

kumppanin makuhairiiit tai laitteen toimitukseen tiittyvat toimitushairiirt. Sopimuksessa voi

otla myiis tutkintaerimietisyyksid, ja ne voivat aiheuttaa suuria ongetmia. On siis terkeae, etta

sopimus on taadittu oikein ja etta sopimusehdot taytetaan Gsmattisesti. SoPimusrikkeen koh-

dalta yrityken vastuu voi realisoitua korjausvetvotlisuutena, vahingonkorvauksena, sopimus'

sakkona tai vaikka hinnan atennuksena, (Juvonen ym. 2005, 101'104.)

5 Asiakkaanrahoittaminen

Yritys X vatmistaa erikoisia ja kattiita taitteita erikoistuneitte asiakkailte. Laaketieteettisten

laitteiden vatmistaminen sitoo paljon rahaa. Normaal,isti yrityken kannatta otisi toivottavaa

saada rahat mahdottisimman nopeasti laitteen vatmistuttua tai vaihtoehtoisesti jo ennen kuin
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laitetta atettaisiin rakentaa. Asiakas puotestaan hatuaisi makaa kauppahinnan vasta, kun se

on saanut [aitteen tai vaihtoehtoisesti pitkan aikavetin aikana.

Titanne on kuitenkin hieman y[eisesta titanteesta poikkeava, sitte itse yritys kuutuu suureen

konserniin, joka on metko vakavarainen. Lisaksi se toimii erittain rajatutta atatta, jotla on vaa-

tivat ja normaateista yrityksista poikkeavat asiakkaat. Asiakkaiden rahoittaminen hyiidyttliii

yritysta eri tayoitta. Se toimii myynninedistamiskeinona, imagon kohentajana ja epasuorasti

inflaatiolta suojautumiskeinona. Yritys X:n asiakkaatkin ovat erittain tuotettavia maksuasiois-

sa. Niiden toiminnan tukena on laaja rahoituspohja ja niiden toiminta on taitta turvattu. On

siis epatodennakaiista, etta asiakkaat eivat jostain syyste pystyisi maksamaan hankintojaan tai

rahoitustaan.

Asiakkaat puotestaan uskattautuvat todennakiiisemmin ostamaan Yritys X:n tuotteen, sitla se

ei aiheuta asiakkaatte tiian suurta kutua yhdetH kertaa. Lisaksi asiakasrahoitus hetpottaa vuo-

sibudjettiHhtdisen sairaatan hankintatoimia, sitla se ei syti kerratta budjetista tiikaa.

Yritys X:n on kuitenkin itse suunnitettava tarjoaako se automaattisesti asiakkailteen rahoitus-

optiota. Liian laaja asiakkaan rahoittaminen voi vaarantaa yrityksen vakavaraisuuden, ainakin

toiminnan alkuaikoina tai vaihtoehtoisesti yttattaven kiireisina aikoina.

5.1 Rahoitus

Monet yrityKet tarvitsevat eriasteista rahoitusta. Rahoitusta tarvitaan esimerkiksi yrityksen

perustamiseen, eritaisiin investointeihin, rahoitusrakenteen vahvistamiseen ja moniin muihin

eritaisiin tarkoituksiin. Tasse tyds# keskitymme lahinna investointeihin tiittyveen rahoitustar-

peeseen suurien ja keskisuurien yritysten osalta. Tama atue on lahimpane Yritys X:n asiakas'

kuntaa.

Suomen Pankin toteuttaman kysetyn perusteetla vuonna 2012 perati 40 prosenttia Suomen

suurista ja keskisuurista yrityksiste on hakenut utkopuotista rahoitusta vuoden sisalta. Lisaksi

monet, noin 30 prosenttia suurista yrityksiste, aikovat hankkia lainaa tulevan vuoden sisittii.

Saadusta rahoitukesta suuritta yrityksit[a menee noin 35 Prosenttia kone- ja laiteinvestointei-

hin ja vastaavasti keskisuuritta yrityksitte tahes 50 prosenttia. Rahoitusta haetaan Paeasiassa

pankeitta (noin 70 prosenttia suurista ja keskisuurista yrityksista). Suurissa yrityksisse rahoi-

tusta haetaan kuitenkin mytis rahoitusyhtiiiitta ja muuatta utkomaitta. (Suomen Pankki 2012,

Yritysrahoituskysety 201 2. )

Vuonna 2012 noin kymmenettii prosentitta suurista yrityksista oti vaikeuksia saada ulkoista ra-

hoitusta. Rahoituksen saatavuus ei ote mytiskaan ainoa ongelma. Noin joka kotmas suuri yritys
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kokee rahoituken vakuusvaatimuket tiian kireiksi. Muita koettuja ongetmia otivat rahoituk-

sen lyhyet maksuajat ja rahoituksen hinta. (Suomen Pankki 2012, Yritysrahoituskl6ety 2012.)

Asiakasrahoitus

Asiakasrahoitus on eres harvinaisemmista rahoitusmuodoista. Osa yritykista rahoittaa omia

asiakkaitaan erilaisilta ratkaisuitta. Asiakasrahoituksen tarve ja tarjonta vaihtetevat todelta

taajasti. Usein asiakkaan rahoittaminen tiittyy vientiin. Suuremmissa toimituksissa asiakas

maksaa kaupan toppusumman, kun se saa tuotteet itsetteen. Tama tarkoittaa, etta yrityksen

on itse rahoitettava vatmistuken kustannukset ja toimitus, ennen kuin se saa tititteen rahaa.

Tamankattainen toiminta vaatii itse vatmistavatta yritykselta hyvaa tikviditeettia. Muita esi-

merkkeja ovat tuottotaitokset ja pankit. Kuntarahoitus on Suomen kotmanneksi suurin luotto-

taitos, joka on keskittynyt kuntien ja asuntoyhti6iden rahoitukseen. Pankit tarjoavat rahoitus'

ta asiakkaitteen, mike on itsensa setittavea toimintaa. (Finnvera 2012; Kuntarahoitus Oyj

2012.\

Asiakkaan rahoittamiseksi on tukuisia eri vaihtoehtoja. Moniin vaihtoehtoihin liittyy kotmas

taho asiakkaan ja yrityksen lisaksi. Yritys X:n uuteen asiakasrahoitustoimintaan ei hatuta ut-

kopuotisia osapuotia, joten sen takia on ttiydettava asiakkaan ja Yritys X:n vatitte tai vaihtoeh-

toisesti asiakkaan ja konsernin vatitE toimivia rahoitusmuotoja. Yteisesti kaytettyja asiakas-

rahoitustyyppeja ovat esimerkiksi teasing, fortfaiting, eritaisten tahojen tainat ja makuaiko'

jen pidennyket. Konsernin eras kriteeri rahoitustoiminnan tarjoamiseen on oman rahan keyt-

taminen ja siita hyatyminen. Tama tarkoittaa sita, etta kotmansia osaPuotia ei atustavasti

hatuta toimintaan mukaan. Tema sutkee pois useat muut vaihtoehdot, kuten fortfaitingin.

Fortfaitingissa kaupassa on mukana asiakkaan ja yrityksen tisiiksi motempien omat Pankit.

Leasing on pitkatta aikavetitta konsernitte ja Yritys X:tle huono vaihtoehto, sitta Eeketieteettis'

ten taitteiden kayttitike on pitka. Sopimuksista tutisi hetposti tiian Pitkia. Liseksi ongetmata-

pauksissa itse Eaketieteettinen laite otisi vakuutena ja Yritys x:n pitaisi hakea laite pois asi-

akkaatta. Tama tieteisi suuria kustannukia, sitta tarvitaan resursseja laitteen Purkamiseen ja

kaytettya taaketieteettista laitetta ei kovin hetPosti myyda eteenpain.

Sopivimmat vaihtoehdot Yritys x:tte otisivat maksuaikojen Pidentaminen tai rahan lainaami'

nen suoraan asiakkaaLte ilman konsernin utkopuotisia tahoja. Maksuaikojen pidentaminen otisi

erittain yksinkertaista ja se voitaisiin toteuttaa hetPosti. Maksuaikojen Pidennyksessa on otet'

tava huomioon tutevaisuuden nakymat ja asetettava sopiva hinta taitteette. Maksuajan Piden-

nyksesse haluttaisiin yrityksette kuitenkin vahintaan vuosittain jonkintainen summa rahaa kor-

koineen. Tama suojaa konsernin tikviditeettia. HWn toteutettuna rahoituksesta saatava kor'

ko suojetee kauppahinnan arvoa inftaatiota vastaan ja tuottaa lisiiksi hieman voittoakin. Jos

konserni hatuaa konkreettisesti kassaansa liikkeelte, sen on tainattava rahaa. Jotta se voisi

Lainata sivutoimen tapaisesti rahaa, sen on toimittava kuten rahoitustaitos. Tattiiin otisi met-
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kein viisainta perustaa konsernin sisatte tytaryritys, joka keskittyisi paaosin rahoitustoimin-

taan. Tattiiin konsernin rahoja saadaan hetposti ja kootusti tiikkeette seka pystyttaisiin rahoit-

tamaan gtobaatisti konsernin eri myyntiorganisaatioiden asiakkaita.

5.2 Rahoitusmuodot ja makuajat

Yritys X:n tutee setvittaa minkataiset lainat tai maksuajat tukisivat parhaiten omaa toimintaa.

Yritys X:n asiakasrahoitustoiminta voidaan toteuttaa kahdetta erilaisetta tavalta. Rahoitus voi

otta pidennettye maksuaikaa, josta peritaen sopivan kokoinen korkopro5entti. Toinen vaihto-

ehto on perinteisempi lainarahoitus. Motemmissa menetel'missa on omat hyvat ja huonot puo-

tet. Yritys X:n mahdottisesti tarjoamat asiakasrahoitustavat tutevat riippumaan yrityksen tute-

vaisuuden toimintatavasta. Yritys X voi atoittaa rahoitustaitostoiminnan suoraan yhtena toi-

minnan osana tai vaihtoehtoisesti perustaa erittisen tyteryrityksen hoitamaan rahoitusatan

asioita.

Asiakasrahoituspohdinnan eraana perimmaisena syyna on juuri rahojen liikkeette taittaminen.

Pidennetyt makuajat eivat suoraan laittaisi nykyisia rahavaroja tiikkeette. Tamen sijasta ne

muuttaisivat tutevaisuuden rahavirrat suuremmiksi ja tata kautta suojaisivat inftaatiotta. Ti-

lanne tasapainottuisi muutamassa vuodessa, sitE taman hetkiste kassaa kaytettaisiin enem-

man ja rahaa tutisi tutevaisuudessa enemman, Pidennettyjen maksuaikojen tarjoaminen itman

kolmansia tahoja ei vaadi yrityksetta tai konsernitta suurta kassaa enempili. Asiakkaatle on

hetppo tarjota maksuaikaa sopivan kokoisella korotta. Pidennetyissa makuajoissa on kuitenkin

omat ongetmansa. Yritys X:n myyntisaatavien osuus kasvaisi ja se yoisi pahimmassa tapaukses-

sa vaarantaa konsernin tikviditeettia, ainakin toiminnan atkuaikoina.

Perinteiset lainat laittaisivat konkreettisemmin rahat tiikkeette konsernin omitta pankkititeiF

ta. Konserni tainaisi asiakkaalleen yrityken kautta tietyn summan rahaa, jonka asiakas kayt-

tae Haketieteettisen laitteen hankintaan yrityksetta. Tattiiin konsernin kassa supistuisi, mutta

tutevaisuudessa saadaan enemmiin rahaa takaisin eti asiakkaan rahoituksesta maksamaa kor-

koa.

Eritaisitta tainantaskutavoilta tutee maksettavaksi eritaisia summia ja eratkin ovat eritaisia.

Yritys X:n kannattaakin suunnitelta, kaytetaankii ainoastaan jotakin tietty:i tyytia vai tarjo-

taanko rahoitukseen useampia vaihtoehtoja. Yritys x:n ja sairaatoiden vetitta ei voida sopia

lainoista tai koroista, jotka ovat sidottuna johonkin viitekorkoon. Julkisten hankintojen koko-

naiskustannukset pitaa tie6a etukateen, jotta sairaata voisi hyvaksya tarjouksen. Siina on

omat etunsa myiis Yritys X:tte. Yritys tietaa hyvin tarkkaan, patjonko rahaa se tutee saamaan

tutevaisuudessa. Jotta tama kriteeri tayttyisi, asiakasrahoituksen korko on sidottava johonkin

kiinteaan prosenttiin.
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5.3 Rahoitusriskit

Kuvio 2: rahoitusriskit

Tdssii kappateessa kliyddiin tdpi riskejS, jotka vaikuttavat tai saattaisivat vaikuttaa Yritys X:n

mahdottisesti atkavaan asiakasrahoitustoimintaan. Rahoitustoiminnassa esiintyy eritaisia riske'

jE eti mahdottisuutta tehdd tappiota. Rahoitusriskit voidaan jakaa kolmeen osa-atueeseen:

makuvatmiusriskeihin, tuottoriskeihin ja markkinariskeihin. Kaikki seuraavaki esitettyt riskit

ttiytyvlit kuviosta 2. (Athonsuo ym. 2005, 86 -87; Juvonen ym. 2005, 147'149.t

Maksuvatmiusriskit koskevat yrityksen tikviditeettiii eti rahavarojen riittoisuutta kutuihin n6h'

den. Maksuvatmius ei riitii lainan/rahoituksen maksuerien takaisinmaksuun. Markkinoitta voi

tapahtua yttiittiiviA muutokia, eikd asiakkaitta en66 ote yksinkertaisesti varaa makaa vetko-

jaltainan lyhennyseriH. Kauppakumppanien suuri omavaraisuusaste pienent6H koettua riski6.

Kauppakumppanien maksuhdiriiit tai mahdottinen konkurssi aiheuttaa yritykette tappiota.

Yritys X:n tapauksessa maksuvatmiusriski on todennik6isesti pieni. Sairaatoiden toiminta on

kohtataisen turvattua. Niiden rahoitus tutee laajan rahoituspohjan kautta sekii niiden asema

on jo lainkin kautta turvattu. Yritys X:tta ei ote ottut ongetmia sairaanhoitopiirien maksujen

kanssa. Ne ovat jopa tutteet metkeinpd kettontarkasti. Maksuvalmiusriskit koskevatkin enem-
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men Yritys X:n satunnaisia asiakkaita: yksityisie sairaaloita. (Alhonsuo ym. 2005, 86 -87; Juvo-

nen ym. 2005, 147-149.\

Makuvatmiusriskeji voidaan ennattaehkaista tutkimatta asiakasyrityksen kannattavuutta, va-

kavaraisuutta ja maksuvatmiutta. Niimi ominaisuudet voidaan maarittae laskematta eritaisia

tunnustukuja asiakasyrityken titinpaat6ksen pohjatta. (Athonsuo ym. 2005, 86 -87; Juvonen

ym. 2005, 147 -149.)

Vakavaraisuus tarkoittaa yrityksen kykya makaa vetkansa. Vakavarainen yritys on vakaampi

tatouden kriisititanteissa tai huonoina suhdanneaikoina. Yrityksen omavaraisuusaste ja vet-

kaantumisaste kertoo yrityksen titasta. Omavaraisuusaste kertoo prosentuaatisen miiiriin

omasta paaomasta suhteutettuna koko paaomaan ja vetkaantumisaste toteaa kokonaisvetko-

jen ja oman paaoman suhteen. (Athonsuo ym. 2005,86 -87t Juvonen ym. 2005, 147-149.1

Luottoriskeitte attistutaan, kun tarjotaan asiakkaitte luottoa. Luottoriskie voidaan hattita,

mutta tuottoriskien tiukka hattinta vahentaa potentiaalista asiakaskuntaa. Luottoriskien hat-

tinta vahentea riskie ja taten parantaa yrityksen kannattavuutta. Luottoriski koskettaa Yritys

X:n mahdottisesti atkavaa asiakasrahoitustoimintaa. Sairaanhoitopiirien kohdatta ne ovat pie-

net, mutta yksityisten toimijoiden kohdatta tuottoriskit voiYat otla konkreettisia. Ennakoiva

Luottoriskien tunnistaminen tutee yritykette eduttiseksi. Yritys X:n kannattaa asettaa tuotol'

te/rahoituksette ehtoja. Asiakaskuntaa kannattaa rajata soPivaksi ja makukayttawymista

tutee seurata. Ongelmatapauksissa Yritys X voisi saada saatavansa Perintatoiminnatla'

Tatoudettisesti tiukempina aikoina Yritys X voi myyda saatavansa saatavia ostavilte erikoistu-

neiLte tuottotaitokitte. Tatt6in Yritys X saisi suurimman osan kauppasummasta saman tien,

mutta kokonaiskauppasumma pienenee luottolaitoksen marginaatin verran' (Athonsuo ym.

2005, 86 -87; Juvonen ym. 2005, 147-149.)

Markkinariskit vaikuttavat esimerkiksi korkoriskin ja vatuuttariskin muodossa. Se on konkreet-

tinen sittoin, jos rahoitus on sidottu johonkin vaihtuvaan korkoon, kuten Euribor'korkoihin.

Tattdin korkojen taskiessa, takaisinmaksuerien arvo pienenee ja toisin piiin. Tama voi otta po'

sitiivinen tai negatiivinen riski. Suurissa hankinnoissa voisi otettaa, etta asiakas haluaa tietaa

koko kauppahinnan etuketeen, eika ottaa vaihtuvaan korkoon tiittyvaa riskie. Taman takia

vaihtuva korko ei ote Yritys X:n kohdatta vaihtoehto. (Athonsuo ym. 2005,86 -87; Juvonen ym.

20f5, 147.149.\

5,4 lnftaatio

lnftaatio tarkoittaa rahanarvon atenemista tai vaihtoehtoisesti yteisen hintatason jatkuvaa

kohoamista. Vuotuinen inftaatioprosentti on Hhette kahta prosenttia. Tosin tatouden vaihtetut
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nostavat ja laskevat inftaatiota vaihtetevasti. Yritykette inftaatio nakyy esimerkiksi siten,

ette komponenttien hinnat nousevat itse komponenteista riippumattomista syista (saatavuus)

ja taman takia yrityksen on nostettava myiis omien tuotteidensa hintoja, jotta se voisi kattaa

kasvaneet kutunsa. lnftaatiotta on kiinteA suhde rahan maerean taloudessa. Tasta on tehty

seuraavantainen huomio: "Mita nopeammin rahan maara kasvaa, sita nopeammin hintatasokin

nousee" (Pohjota, M. Pekkarinen, J. & suteta, P.2007, 166-168.',)

Rahan arvon heikkeneminen haittaa esimerkiksi pankkititeitte jetettyja saastitja. Jos korko

otisi yhte suuri kuin inftaatio, rahan arvo pysyisi samassa. Pankkititeitte korot ovat harvoin yti

kahta prosenttia. Tema tarkoittaa sita, etta rahan arvo atenee inftaation myiita enemman

kuin mite korot kasvattavat tattetuksen arvoa. (Pohjota, Pekkarinen & Suteta 2007, sl66-168.)

5.5 Rahan aika-arvo

Lainan korkoon vaikuttaa rahan aika-arvo. Tanaen saatu rahamaara on arvottaan suurempi

kuin vuoden peasta saatu sama rahamaara. Rahan aika-arvoa kafetaankin yteisesti investoin-

ti- ja rahoituspaetdkissa. Lainojen takaisinmaksuajoitta on suuri merkitys kannattavuuteen.

Korkoon tutee vaikuttaa se, mitloin takaisinmaksueret saadaan ja kuinka pitka koko taina yti-

peatansa on. ((Niskanen, J. & Niskanen, M 2007, 82-89.)

n r.pr1 
- \- &r'r -,ft 1t t rlr

Kuva 1 : Diskonttauskaava (Wikipedia, viitattu '13.4.2013.

http: / /fi.wikipedia.org/wiki/Diskonttaus. )

Kaavassa:

PV = kassavirran nyky-arvo

n = kappatemiiiirli

i = vuosimaere

x = summa

r = korkokanta /diskonttauskorko

Rahan aika-aNoa [asketaan diskonttaamatta. Tama tarkoittaa tutevien kassavirtojen nykyar-

von laskemista. YtH naemme kaavan. Mita suurempi diskonttauskorko on, sita pienempi arvo

tutevaisuuden kassavirroitla on. Diskonttausta voidaan kayttaa muun muassa inftaation vaiku'

tul,sen setvittemiseksi. Tattiiin diskonttauskoroki asetetaan arvioitu inftaatioProsentti. Tama

menetetma perustuu kuitenkin osittain arvioon ja teman takia tasketmat eivat ote taysin tark-

koja, vaan suuntaa antavia. Menetetma perustuu aMoijan niikemykiin. Taman takia kannat-

taa laskea laskut useitta eri korkokannoitta, jotta saataisiin erilaisia vaihtoehtoja ja voitaisiin
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aMoida riskeja ja todennakiiisyyksia paremmin. (Martikainen & Martikainen 2009, 30.31;

Niskanen & Niskanen 2007, 82-89.)

5.6 Korko

Koron tarkoituksena tuottaa lainanantajatte voittoa. 5e on yteensa maaritetty niin suureksi,

etta voittoa jaa inftaation vaikutuksen jakeenkin. Koron arvon maeraytymiseen vaikuttaa sen

hetkinen rahan kysynte ja tarjonta, inflaatiovauhti, laina-aika seka lainanottajan luottoket-
poisuus. Lainan/rahoituksen korko kasvaa suuremmaksi, mita pidempi makuaika maarite.

tiiiin. Tlimii perustuu pitkan lainan tuomaan tisariskiin ja nettonykyarvon pienenemiseen.

(Niskanen & Niskanen 2007, 82.89.)

Korko onkin peaoman tainasta maksettavaa korvausta sijoitusajatta. Koron maarittetyyn on

monia eritaisia tapoja. Korko voidaan sitoa markkinakorkoihin tai pitaa kiinteane. Eras tunne-

tuin rahoitusmarkkinakorko(vaihtuva) on Euribor.korko. Se on koko Euroopan atueetta sama.

Edetta mainittu korko on tyhytaikaista korkoa ja se voidaan sitoa viikon-vuoden pituisiksi jak-

soiksi. Euribor-korkoa kaytetaen monesti viitekorkona. Toki on olemassa myiis monia muita

vaihtoehtoja viitekoroksi. Jos yritys/yksityinen henkitii kay hakemassa lainaa pankista, niin

korko muodostuu viitekorosta seka pankin omasta Prime-korosta. Vaihtuvakorkoinen taina on

riskiattis, sitta sen kokonaiskustannukset saattavat olta huomattavastikin enemman, kuin mita

kauppahetketta kuvitettiin (mahdottiset kriisit/yttattavet koron muutokset). Korko on myiis

mahdottista sopia kiinteaksi. Tama voi otta toimiva ratkaisu varsinkin suurissa hankinnoissa,

joissa toiminta hatutaan pitaa mahdottisimman yksinkertaisena. Kiintea korko voi otta asiak-

kaatte kattiimpi, mutta toisaatta asiakas tiet5e jo sopimusta tehdessaen tarkatteen kau-

pan/tainan kokonaishinnan. (Niskanen & Niskanen 2007,82-89; Athonsuo ym. ?012,247-249.1

6 Yritys X:n asiakasrahoitustoiminnan mahdottinen muoto

Yritys X:lta on asiakasrahoitustoiminnan aloittamiseen kaksi vaihtoehtoa. Ensimmainen vaih-

toehto otisi uuden yrityksen perustaminen, Tama uusi yritys hoitaisi gtobaatisti tai atueeltisesti

Yritys x:n asiakasrahoituksen. Toinen vaihtoehto otisi ykinkertaisesti uuden toiminnon atoit-

taminen yrityken sisatta. Motemmissa vaihtoehdoissa on omat hyvat ja huonot puotensa.

6.1 Uusi tytaryritys

Uusi tytaryritys perustettaisiin konsernin hattituksen paatiiksesta. Se toimisi todennakiiisesti

samoissa titoissa jonkin Yritys X:n toimipisteen kanssa. Tettdin pystyttaisiin todennakiiisesti

saestamaan tytaryrityksen kustannuksista suuri osa. Lisaksi viestinte ja yhteistyd otisi erittain

tehokasta, sitH kaikki toiminnot ttiytyisivat yhden toimiston sisatta. Yritys X:tta on monia toi-
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mipisteite ympari maaitmaa. Taman vuoki on suunnitettava toimiva tapa rahoituksen hoita-

miseki jokaisetta tiiketoiminta-alueetta.

Uusi tytaryritys voisi keskittya asiakasrahoitukseen. Taman tiseksi sil.l.e voitaisiin antaa konser-

nitasoLta eritaisia rahoitukseen tiittyvia tehtavia. Uusi tyteryritys toimisi nopeal.iikkeisene yk-

sikkiina ja toimisi gtobaatisti asiakasrahoituksen ohjaajana konsernissa. Tyteryrityketl'a otisi

omia tytintekijiiita konsernin toimipisteissa.

Jotta tytaryritys voisi toimia, se tarvitsee peaomaa. Konserni siirtae tfaryritykette varat.

Konsernin sisainen rahatiike on kohtataisen nopeaa ja suuriakin summia voidaan tarvittaessa

siirtaa tytaryrityksette kohtuultisessa ajassa. Joustava rahatiikenne viihentea suuren kassan

tarvetta, Finanssivatvonnan mukaan ulkomainen patvetuntarjoaja tai yritys voi toimia suo-

messa perustamatla sivutiikkeen tai yksinkertaisesti tarjoamatta palvetuitaan rajan yti itman

kiinteaa toimipistetta. Tata varten kuitenkin tarvitaan toimitupa tai vaihtoehtoisesti itmoi-

tusmenettety. (Finanssivatvonta 2012.)

6.1.1 Rahoituslaitostoiminta

Rahoitustaitos on yritys/yhtiii, joka peaasiattisena toimintanaan harjoittaa luotonantoa, rahoi-

tusteasingia tai muuta rahoitustoimintaa. Rahoitustaitos ei saa ottaa tatletuksia tai takaisin-

makettavia varoja yteisiitte. 5€ ei myiiskaen voi harjoittaa muuta varainhankintaa. Rahoitus-

taitos ei taMtse toimitupaa, toisin kuin luottotaitos. Luottotaitokset saavat harjoittaa varojen

keruuta. Luottotaitostaitta saadettaan niin luottotaitosten kuin myiis rahoituslaitosten toimin-

taa. (Finanssivatvonta 201 2. )

Yritys X:n rahoitustaitostoiminnan atoittaminen otisi kohtataisen hetppoa. Tytaryhtio voitaisiin

perustaa Yritys X:n Euroopan tatousosaston yhteyteen. Asiakasrahoituspuoti hyiityisi Euroopan

tatousosaston tuomasta synergiasta. Asiakasrahoitustoiminnan atoittaminen vaatii perusteetti-

set taustasetvitykset jokaisetta liiketoiminta-atueetta. Setvityksen tutisi sisettaa toiminta-

atueen rahoitusta koskevat siiiidiikset ja tainsaadantd. Yritys X:n tutisi taatia myiis jokaisette

toiminta-atueelte vakiomuotoiset sopimusohjeet, rilla varsinaisia sopimuspohjia on hankala

tehda. Name hetpottavat kaytann6sse tytintekoa ja setkeruvat toimintaa.

6.1.2 Ansaintatogiikka ja tiiketoimintaprosessit

Kaytenniissa tytaryritys tarjoaisi rahoitusta asiakasyrityksette. Rahoituksen asiakas k5yttaa

Yritys X:n kanssa tehtavaan kauppaan. Asiakas maksaisi rahoitusta takaisin ryteryrityksette

vuosittain tai sopimuksen mukaan. Vuotuisiin makuihin tisatean sopivankokoinen korko. Yritys

X paattaa toivomansa koron maaran.
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Laittaa julkisen tarjouspyynnOn

llmolttaa aslakkaalle mahdoIlsesta raholtuksesta

Tarvittaessa pyytiiii rahoitusta

llmoittaa h/teryritybelle mahddllsEsta raholtustarpeesta

TarJoaa raholtusta aslakkaalle

l{tr
Maksaa rahoitusta takabin tytaryritykselle pitkelH aikavSlilH

Kuvio 3: Uuden tytaryrityken toimintaprosessi oman asiakkaan kanssa

Kuviossa 3 esitettddn uuden tytaryrityksen toimintaprosessi. Yritys X myy tliAketieteettisen

laitteen asiakkaatte, joka tarvitsee rahoitusavustusta. Yritys X jdrjestdd tapaamisen, jossa

kotme osapuotta on paikatta tai vaihtoehtoisesti vain tytaryhtiiin edustajan kanssa. Tytlryhtiii

ja asiakas sopivat rahoituksen ehdoista ja tekevHrt sopimuksen. Asiakas saa tytdryhtiiitti rahat

sittii edettytyketti, ettl se tekee Yritys X:n kanssa kaupat. Asiakas maksaa Yritys X:tte tait-

teen saamattaan rahoituksetta ja saa tddketietee[lisen laitteen. Asiakas maksaa timdn jtitkeen

rahoitusta takaisin sovitun mukaisesti tytiiryhtiiitte. Tytiryhtiii pitdd rahaa kassassa sen ver'

ran, ettH se voi toimia. Loput se siirtiH takaisin konsernitte.

Vastaa tarjouspyynt6&r

Hyvdksyy tarjor.spyynn6n

Tekee kauppaa asiakkaan kanssa

Yritys

Iyteryritys

rytaryritys
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Yrityksen ulkopuolinen Hakee rahoitusta

Malsaa rahoituken takaisin sopimuksen Maksaa hieman korkeampaa korkoa kuin
aikataulun mukaan Yritys X:n oma asiakas

Kuvio 4: Uuden tytiryrityken liiketoimintaprosessi sairaanhoitoatatta toimivan potentiaatisen

asiakkaan kanssa

Jos tytiiryrityksen toimintaa hatutaan laajentaa, niin se voisi tarjota rahoitusta Yritys X:n ut'

kopuotisitte asiakkaitle, kuten kuviossa 4 n6kyy. Ttittiiin rahoituksen saatavuus kannattaa raja'

ta esimerkiksi puhtaasti sairaatoiden taitteisiin. Tiittiiin Yritys X pystyy hyiitymddn, vaikka se

ei myisi mitaan tuotteita. Lisaksi se saisi positiivista jutkisuusimagoa auttaessaan sairaanhoi'

toataa eteenpdin.

6. 1 . 3 TytSryrityksen tuottovaatimus asiakasrahoituksetle

Tytaryrityksen tarjoama rahoitus otisi todenndkiiisesti samanhintaista kuin yteisittii markkinoit'

ta. Liian hatpa korko pienent66 yrityken tarpeettisuutta rahan arvon s6ityttiij6nd. Liian suuri

korko ei puotestaan houkuttete asiakkaita, jottoin uuden yrityksen tuotto jiiisi tiian pieneki.

Asiakkaatte voitaisiin tarjota kokonaisratkaisu yhden katon atta.

Pitempiaikaisissa projekteissa tuoton on ottava suurempaa kasvaneen riskin ja kutujen vuoksi.

Tiimii tarkoittaa, ette rahoituksesta vaaditaan suurempaa korkoa. Lyhyempiaikaisessa rahoi'

tukessa tutlaan toimeen hieman pienemmiittd korotta. Koron on kuitenkin oltava tiihettd

markkinahintaa. Mikiiti korkoprosenttijoudutaan laittamaan yti pankin tarjoaman, niin kysyn'

td rahoituksette ei ote todenniikiiisesti suurta.

Asiakas

Tarjoaa rahoitusta
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6.1.4 Tytaryrityksenhyiityja

Tytaryritys ei vatttematta tarvitse erittisiii titoja. Liseksi vaadittavat resurssit eivat ole suuria

potentiaatiseen hyiityyn nahden, mika pienentaa kynnysta rahoitustaitostoiminnan atoittami-

seen.

Yritys X:tta otisi mahdoltisuus tarjota rahoitusta muiItekin kuin omilte asiakkaitl.een. Tete vaih-

toehtoa on harkittava tarkkaan, sitta siina voisi otla suurta potentiaalia. Yritys X voisi par.

haimmittaan hytitya kitpaitijoidensa kaupoista, jos kitpaitijan asiakkaatte tarjotaan rahoitusta.

Rahoituksen tarjonta kannattaisi rajata sairaatoitte tarjottavaan investointeihin. Setkeat raja-

ukset hetpottavat Yritys X:n omaa toimintaa suorasti tai epasuorasti. Rajaukset edesauttavat

asiakkaiden kehittymista, mika puotestaan voisi kasvattaa Yritys X:n omaa myyntia. Tyteryri-

tyken toimintamahdottisuudet otisivat jo metko suuret.

6.1 .5 Tytaryrityken riskit ja ongetmat

Erittinen yritys tuo kuitenkin eritaisia ongetmia. Tytaryritys tarvitsisi toimintansa atussa pae-

omaa runsaasti, jotta se voisi tarjota asiakasrahoitusta. Varojen siirtoja varten pitaa setvittiie

niihin mahdottisesti tiittyvat kulut ja veroseuraukset. Tyteryrityksen tutisi tuottaa voittoa,

joten sen toiminnan on ottava jatkuvasti kannattavaa. Sitta ei saisi loppua varat, vaikka sa-

maan aikaan tapahtuisi useita kauppoja tai jokin suurempi projekti. Toiminnan kannattavuu-

teen vaikuttaa muun muassa asiakkaiden rahoituksen tarpeen maera. Tytaryrityksen kiinteat

kutut voivat otla suhteettisen pienet, sitH se ei vatttametta tarvitse edes omaa toimistoaan,

vaan voi pysyii emoyrityksen tiloissa.

6.2 Uuden toimialan avaaminen organisaation sisatta

Asiakasrahoitus pystyttaisiin toteuttamaan kustannustehokkaasti konsernin sisatta. Konsernin

ei tarvitse muuta kuin perustaa uusi osasto sopivan toimiston yhteyteen. Palvelua kannattaa

testata ennen kuin sita atetaan laajemmin tarjota. Taman takia toiminta kannattaisi atoittaa

yhden maan toimistossa. Jokaisetta toiminta-atueetta tait ja silinntikset eroavat hieman tosis-

taan. Teman vuoki onkin tarkeaa, etta ei tehda virheita, jotka voitaisiin hetposti vatttae.

Asiakasrahoitustoimintaa voitaisiin kokeilta testiluontoisesti ensin yhdessa tiiketoiminta-

atueessa sopivan mittaisen periodin ajan. Tiimin kokeitun aikana prosessit hiotaan hyviksi ja

keratean kokemusta asiakasrahoitustoiminnasta. Kokemuksien perusteetla voidaan saada ni-

kemyste uuden toiminnan potentiaatista. Suuremman mittakaavan asiakasrahoitustoiminta

kannattaa aloittaa vasta kokeitun jetkeen. Tattiiin pystytaan hyiitymaan ensimmaisen tiiketoi-

minta-atueen kokemukista ja sovettamaan sietta saatua tietoa kaytantijiin.
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Rahoitustoiminnan koordinointi kannattaisi hoitaa kunkin atueen tatousosaston kanssa tai

vaihtoehtoisesti kootusti tietyitte alueitla. Koottu toiminta keventea rahoitustoiminnan kutuja.

Esimerkiksi konsernin Euroopan alueen talousosasto voisi toimia rahoitustoiminnan koordinoi-
jana Euroopan atueetta. Kun toimintaa koordinoidaan tehokkaasti korkeammalta taholta, ty-

taryritykset tarvitsevat parhaimmiltaan vain yhden tyiintekijen toimistoa kohden hoitamaan

paikattiset rahoitustarpeet. Kyseinen tyaintekija voisi kuutua yrityksen tatous- tai myyntiosas-

toon.

6,2.1 ToiminnanatoittaminenSuomessa

Uuden toimiatan atoittaminen yrityksen sisatH on helppoa Suomessa. Yritys X:n tarvitsee vain

tehda muutositmoitus kaupparekisteriin. Muutosilmoituksessa mainitaan uusi toimial.a eti ra-

hoitusata muiden toimialojen ohessa. Yritys X:n resursseja kututtaa ainoastaan toiminnan

suunnittetu ja uusien henkitiiiden patkkaaminen tai vaihtoehtoisesti myynti- tai talousosaston

tyiintekijijiden/tyiintekijan koututtaminen asiakasrahoitustoimintaa varten. Asiakasrahoituk-

sesta vastaavat tyaintekijet otisivat katevasti yrityksen omissa titoissa, joten tastakaan ei tute

uusia kutuja. Tieto kutkisi lisaksi erittein nopeasti organisaation sisatE. Asiakasrahoitustoi-

minta ei vaadi erikoistupia, kuten esimerkiksi luottolaitostoiminnan atoittaminen. Tilanne otisi

eritainen, jos yritys keraisi varoja pankin tapaan tai toimisi peetoimisesti rahoitusalatla. Nyt

yritys vain rahoittaisi puhtaasti asiakasrahoitustoimintansa omasta kassastaan. (Finanssiva[-

vonta 2012; Patentti- ja rekisterihattitus 2012. )

Konsernin siseinen rahoitustoiminta otisi metko yksinkertaista. Periaatteessa yritys tarjoaa

asiakkaatteen vain pidennettya maksuaikaa, jottoin myyntihinta nousee koron verran. Korko

voisi periaatteessa olta hyvinkin mattittista. Yritys voisi konsernin tuvalla tarjota rahoitusta tai

muuta yhteistyiita asiakkaiden suurempiin projekteihin.
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6.2.2 Asiakasrahoituksen prosessi ja tuottovaatimus

Vastaa tarjouspyynt66n tarjoubella

HWdksdh/kte tarjor*sen yrltyksen kanssa tarpeen mukaan aslakasraholhrksesta

Tarioaa pitktn maksualan sopfuaa korba vastaan

Kuvio 5 : Lii ketoi mintaprosessi uuden toimiatan tapauksessa

Kuviossa 5 nikyy asiakasrahoituken prosessi. Se kutkisi todennHkiiisesti seuraavatta tavatla.

Asiakas laittaa jutkisen tarjouspyynniin tddketieteettisestd laitteesta HIl,[ A'

tietojiirjestelmHHn, josta se siirtyy koko Euroopan atueelte niikyviin SllvlAP-tehteen ja TED-

tietokantaan. Yritys X nlkee potentiaalisen asiakkaan ja tiihettii sitte tarjouksen tarjous-

pyynniin ehtojen mukaisesti. Yritys X voi jo t6ss6 vaiheessa mainita tarjoamansa asiakasrahoi-

tuken. Potentiaatinen asiakas setvittid asiakasrahoituken tarpeen ja kustannuken halutes'

saan, jonka jdtkeen se hyvdksyy tai hytkiiii Yritys X:n tarjouken.

Edettisen maltin mukainen rahoitus toimisi hieman eri tavatta kuin erittisen tytHryrityksen tar-

joama rahoitus. Rahoitusta tarjottaisiin todennakiiisesti vain omitte asiakkaille. Lisdksi asia'

kasrahoituken muoto on huomattavasti ykinkertaisempi. Yritys tarjoaa vain pidennettyjd

makuaikoja tai yhteistyiitd. Raha ei v6tttiimiittli tiiku minneki5n nykyisittli titeittd. Tutevai-

suuden kassavirta kasvaa asiakasrahoituksesta perittiiviin koron verran, eti myyntisaatavien

osuus sekd arvo kasvavat.

Asiakasrahoituksen tuottovaatimuksen ei tarvitse otta suuri, sittH se ei ole yrityksen ydintoi'

mintoja. Rahoituksette vaadittava korko voisi periaatteessa otta niin athainen, ettH se kattaisi

ainoastaan inftaatiotappion. Kdytdnniissii yritys hatuaisi tarjoamatteen rahoituksette hieman

tuottoa. Kuudennen kappateen lasketmien mukaan korkoprosentti voisi otta pienimmitt65n

noin 2,5 %. Asiakasrahoitustoiminta kattaisi tdtt6 tavoin metko varmasti potentiaatisen inftaa'

SoPll

?

Asiakas

Kertoo rahoitusmahddlisrudesta

Yritys

Laittaa julkisen tariouspylnn6n
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tiotappion, seka samatta edisteisi myyntia halvan rahoituksen vuoksi. Tattiiin voitaisiin tarjota

setvasti pienempea korkoa kuin muut mahdoltiset rahoitustahot.

6.2.3 Uuden toiminnan hyiidyt

Uuden toimintatavan atoittaminen vaatii todetta vahan resursseja. Kutut tutisivat kaytannaissa

peeosin konsuttaatioavusta ja henkittikustannuksista. Toiminnan atoittaminen otisi erittain

hetppoa, eika se vaatisi edes toimitupia ainakaan Euroopan atueetta. Yritys x hyiityisi asiakas-

rahoitustoiminnasta usealta eri tavatta. Toiminta edesauttaa Yritys X:n asiakassegmenttia.

Teta kautta asiakkaat voivat valita mie[uummin Yritys X:n tuoteratkaisun. Toiminta siis edis-

taa Yritys X:n myyntia. Myynnin tisaksi Yritys X hytityy sopimuksien koron verran.

Asiakas hyiityy koko kaupan yksinkertaisuudesta. Se saa taitteen, huotton, rahoituksen ja use-

at muut asiat suoraan yhdelte toimijatta. Lisaksi mahdottisessa rahoitustarpeessa koron hinta

on asiakkaalte hatvempaa kuin utkopuotiselta toimijatta.

6.2.4 Riskit ja ongetmat

Rahoitustaitostoiminnan atoittaminen sivutoimintana ei ole kovin riskiattista. Toiminnan atoit-

taminen ei vaadi suuria resursseja eika uusia investointeja. Uusien myyntien tuotto "siirre-

taen" osittain tutevaisuuteen ja lisaksi asiakas maksaa siita korkoa. Suurimmat riskit asiakas'

rahoituksen tarjoamisessa sisaisena toimintana on asiakkaan ja maksuvatmiuteen tiittyvat on-

getmat.

Yritys X:n asiakkaat ovat melko luotettavia asiakkaita. Tema vahentea, mutta ei kuitenkaan

poista taysin Yritys X:n kokemaa riskiii. Riski voi realisoitua mal,sujen mytihlistymisettii, joka

pahimmittaan voisi johtaa perintetoimiin. Sairaaloilta on monesti laaja rahoitusPohja ja ne

todennakiiisesti maksavat taskunsa ja lainansa ajattaan. Riskisimmat asiakkaat ovat todenna'

kiiisesti ykityiset sairaatat, jotka saavat rahoituksensa samalla tavat[a kuin muutkin yritykset.

Jos asiakasrahoitusratkaisua tarjotaan jatkuvasti kaikilte asiakkaitte, niin tikviditeetti eti mak-

suvatmius voi otla toiminnan alussa kovitta. Rahaa ei tute niin nopeasti kassaan heti toiminnan

aloituksen jiitkeen. Titanne kuitenkin tasapainottuu pitketta aikavetitte, eivatke rahat enaa

toju niin pitkia aikoja petkastaan titeitta.

Rahoituslaskuja

Yritys X:n tarjoaman rahoituksen kokonaiskustannuksien otisi hyve otta samassa tuokassa

pankkien ja muiden yrityksien tarjoamien tainojen ja rahoituksien kanssa. Hintojen ottessa
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samankattaiset Yritys X:n tarjoamat tainat ovat erittain houkuttetevia, sitle kaikki kauppaan

tiittyve hoidetaan kahden yrityksen vatitta yhdessa pisteessa. Jos tarjottavan rahoituksen hin-

ta on korkeampaa, yritykset atkavat todennak6isesti hakea site muitta tarjoajitta tai vaihto-

ehtoisesti peettevat otta ottamatta lainaa, mika voi kaataa koko hankinnan. Rahoituksen ky-

synta tosin kasvaa, jos korko on pienempee kuin muitta tahoitta. Rahoitukessa vattitsee ky-

synnan ja tarjonnan taki. (Pohjota ym. 2007.)

Yritys X:n asiakasrahoitustoiminnan tuotteet ovat todennakiiisesti maksuaikojen pidennyksia

tai suoraa asiakasrahoitusta koroitta. Maksuajat kannattaa suunnitelta sairaanhoitopiireit-

te/yksityisitte toimijoitte toimiviksi. Otetusarvoisesti rahoitusta hakeva yritys hatuaa mahdotti-

simman pitken maksuajan ja Yritys X puotestaan hyiityisi mahdottisimman tyhyista maksuajois-

ta. Tesse tyiissa lasketmiin on vatittu kotmen ja viiden vuoden makuajat. Yritys X:n ei kanna-

ta tarjota yti viiden vuoden sopimuksia, sit6 ne atkavat otta riskiatttiita. Korko- ja hintataso

voi muuttua patjon pitkitH aikaveteitE. Makueret atkavat otla jo todella pienie ja vaadittava

korko otisi suhteessa jo niin korkea, etta rahoitusta hakeva asiakas ei todennakirisesti edes

hatuaisi sita, vaan hakisi rahoitusta muuatta. Kotme vuotta on maksuaikana tyypittinen. Tena

aikana korkoa ei yteensa vaadita kovin suureksi ja rahoitus saadaan nopeasti maksettua takai-

sin. Yritys X:n asiakasrahoituksen takaisinmaksua voitaisiin kasitetla samoitta tavoitta kuin

normaatin tainan takaisinmaksua. Yritys X:n tuotteet ovat katliita taitteita, joten Yritys X seka

sairaanhoitopiirit tahtovat tietaa tarkatteen rahoituksen erien maeren seka maksuajan.

Lasketmiin on vatittu annuiteettitainoihin sovettettava laskentatapa seka tasatyhyenteinen

lainan laskentatapa. Annuiteettitaina on settainen, jota maketaan takaisin yhta suurina mak-

suerine. Jokainen era tyhentaa hinan paaomaa ja seka korkoa vaihtetevassa suhteessa. Ensiki

korkoa tyhennetean enemman ja mydhemmin enemman itse Peeomaa. Tasatyhenteinen laina

eroaa annuiteettitainasta siten, etta paaomaa tyhennetaan jatkuvasti yhta patjon, jottoin kor-

ko pienenee toppua kohden. Jokainen era on siten erikokoinen. Vaikka edetH mainitut lasken'

tatavat on nimenomaan tarkoitettu tainoja varten, sovettuvat ne hwn Yritys X:n titantee-

seen. Jos Yritys X tarjoaa makuaikaa rahoituksena, niin se voidaan rinnastaa lainaksi.

Esimerkkisummana taskuissa keytetaan mitjoonaa euroa, Kyseinen summa on pienemPi, kuin

mita taaketieteettiset taitteet maksavat. Mitjoona on hyva tasaraha lasketmia varten ja siite

nakee hyvin setkeasti rahoitustyyppien ja korkojen tuomat erot. Tasatukua on hetppo kayttae

havainnotlistamisessa. Laskuissa on kaytetty korkoina 2,5,5 ja7 ,5 prosenttia. Euroopan kes-

kuspankin tavoitteena on pitaa inftaatio noin kahdessa prosentissa. Tama tavoite ei kuiten-

kaan aina tayty. lnftaatiovauhti oli tammikuussa 20'13 'l ,6 Prosenttia ja vuoden vaihteessa 2,4

prosenttia. lnftaatiota varten on siis hyva suojautua hieman suuremmalta arvotta kuin inftaati-

on vaihtetu. 2,5 prosenttia suojaa jo inflaation vaihtetun varatta rahasummaa hyvin. Voittoa

ei kuitenkaan niin pienettd korkosummalta tehda. 5 Prosentin ja 7,5 Prosentin korot tuovat jo
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voittoa kohtataisesti. Pankit ja etdkevakuutustaitoket tarjoavat yteensl hieman pddtte viiden

prosentin korkoa, jos laina-aika on 3 vuotta. Koron mdirdd kasvattaa taina-aika ja heikommat

luottotuokitukset. 7,5 prosenttia on jo suuri korko, mutta sitiikin on mahdottista kiiyttiiii pit-

kissli sopimuksissa. Yrityken asettama korkoprosentti tutee todenndkiiisesti otemaan 5 ja 7,5

prosentin vdtittli. (Titastokeskus 2013.)

Annuateettilainat 3 vuotta Tasalyhenteiset lainat 3 vuotta

lelnan

r mIXrX

lrlnan
Vuodere

m$re
Lyhennys Korko 2,5% Yhteensl

1 000 000,00 s0 @0,00 1 050 000,00

Lyhennys Korko5% Yhteense

r (xro 000,00 100 q,0,00 I 10(l qxl,00

Lyhennys Korko7,5% Yhteensd

vuosl.rl
Ko*okanta

5,00

Vuoslerl
Korkokanta

Lyhennys Korko 596

1 flro m0,00 tot 625,69 I 101 625,69

Lyhennys Korko 7,5% Yhteensa

lrlnan
mltrl

Lalnan

mISrI

Lalnan

meera

Lalnan

m56re

7,50 1 000 000,0( 333 333,3: 75 000,0( 408 333,3:

555 666,6i 333 333,3: 50 000,0( 383 333,3:

333 333,3! 333 333,3: 25 000,0( 358 333,3:

r 000 000,00 153 612,88 I 153 612,88 1 000000,(xl 150 000,00 I 150 000,00

Tautukko 1: Kolmen vuoden lainojen vertaitu

Tautukoissa 1 esitetiiiin kolmen vuoden annuiteettilainan tyytittii ja tasatyhyenteisen lainan

tyytitth lasketun lainan/rahoituksen kokonaiskustannuket kotmetla eri korkokannatta. Annui-

teettitainatta on erittiiin setkeit vuosier6t, sittii ne ovat jatkuvasti samoja. Tasatyhenteisissli

lainoissa vuosierHt ovat erikokoisia. Annuiteettitainat ovat hieman suurempia kokonaiskustan-

nukittaan, mutta ne ovat hieman setkeimpiii asiakkaitte. Kotmen vuoden taina-ajatte monet

pankit ja rahoitustaitokset asettavat hieman yti viiden prosentin koron. Yritys X pystyisi tar-

joamaan kuitenkin pienempiS kotmen vuoden korkotasoa asiakkaitteen, mikli otisi hieman

hatvempaa, kuin yteisittd rahoitusmarkkinoitta.

1 000 000,0( 333 333,3: 25 000,0( 358 333,3!

666 666,6) 333 333,3! 15 665,6; 350 000,0(

333 333,3! 333 333,3: 8 333,3: 341 666,6;

1000000,00 50411,50 1050411,50

1 000 000,0( 333 333,3! 50 000,0( 383 333,3:

566 666,6t 333 333,3! 33 333,3: 366 556,5;

333 333,3: 333 333,3! 16 566,6: 350 000,0(
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Annuiteettilainat 5 vuotta Tasalvhenteiset lainat 5 vuotta

10@@@ 75234,it0 t0r62y,ix)

Xorlo5t6 Yht .nsa

1C&OO,@ 75q),@ 1cz5m,@

tytennys (o o 516 Yht .nsl

rolDoo,(l) r3lg/3,99 1154aB,9t)

[ynennF Xor*o 7,5% Yht .nsli

$o(m,(p 1t50o0,o

xortozsX Yht.ml

1(U)m,O

Yht€enra 10@@m 85@,50 12i15&3,59 Yht€€n.a

Tautukko 2: Viiden vuoden lainojen vertaitu

lqpq),@ 225(D.@ 1225(l)0,q)

Tautukossa 2 esitetaan samantaista vertaitua kuin tautukon 1 kohdatta. Huomiot pysyvat sa'

mana kuin edettisessa kappateessa. Pankit ja muut rahoittajatahot vaativat yteensa pitemmit-

ta laina-ajoitta suurempaa korkoa. Todettinen korko viiden vuoden korotte asettunee 5 pro-

sentin ja 7,5 prosentin vatiin.

Annuiteettilainat 3 v, diskontatut erat Tasalvhenteis€t lainat 3 v. diskontatut erat

Yhteense 1 16559 1058985,62 1048755.30 1(B8 590,30

t05o4450 100975473 1(m(m,0r 9e0/o!,97

Dlskontantt Dlskontattu Dlskontettu

1050000,00 1oqr676,39 1m0om,(x) 9!r0478,41

Diskontanttu Dlikontattu Dlskontattu

1mo(m,d) 1(E86435 1(x79t 1r5 1(B86,37

. DlskontanttuOlskontattuDlskontattu

Yht eniS 115:161j1,88 11696164 1(B8248,53 16/2r,51 Yhleens{ I130000,m r 16440,32 1095984,28 1G56943r

Tautukko 3: Kotmen vuoden tainojen diskontatut kokonaishinnat.

vuosl€ia Lyh.nnF brro2,sr(

I 000 m.@l 200 mo-ml so 0m.001 250 0@.00
-soo @omt- roodmt- 40om@l ,4ooo'oo

600 @0,@l 200 @o,ml 30 0@,@l 230 000,00

4{o @o@t-lm @o.mt- rom'@l rroooo"@
2m mo.ml 200 @o.ml rc 0@.01 210 o@.fr

oiskontantt Dlskontattu oiskontettu

vuosler! !P: Lyh.nnys xo*o2,5x Yhtee6s{

Ko*okanta

Diskonr.nfi Dlskont ttu olskontaBu
Malsuer,

Nolkokanta
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Edettiset tasketmat oli tehty itman inftaation vaikutusta. Taulukossa 3 niihdiiiin inflaation vai-

kutukset. Lasketmissa on simutoitu inftaatiota diskonttaustaskennassa, jossa diskonttausteki-

jal(si on asetettu 2, 2,5 ja 3 prosenttia. 2 prosenttia kuvaa metko normaalia inftaatiota. Tama

taso on myiis se taso, jossa Euroopan keskuspankki yrittaa pitaa inftaatiota. Yrityksen kannat-

taa kuitenkin varautua inflaatioon siten, etta ei lasketa optimitason mukaan. Jou[ukuussa in-

ftaatio oti 2,5 prosenttia. Tama taso on erittein todennakiiinen pienten vaihtetuiden jetkeen.

3 prosentin inftaatio on jo suuri Euroopan alueetta, mutta ei mahdoton. Laskuissa otettiin

huomioon siis todennakiiisimpia tapauksia. Alte 2 prosenttia korkoa ei laskettu, sitH se voisi

antaa liian optimistisen kuvan inftaation kehityksesse pitemmetta kuin vuoden aikajakotta.

Annuiteettilainat 5 v, diskontatut eret Tasalvhenteiset lainat 5 v, diskontatut eret

Dlskontanttu Diskontattu Diskontattu Diskontannu olskomattu Dlskontattu

Yhteenst 1{116 234,:10 r0 s57,35 lm(m,O 945767,50 Yht€.nsa 1(I,50(I),(I) 10143z,02 10O000,(x) 9459SO,24

Dirkontenttu oiskontattu oiskontattu Di.kontanttu Diskontattu Dirkontattu

Yhtecnd 1 l3lS,:l,99 1m690,37 r(73069,31 1(I7795,95

Diskontanttu Oiskontattu oiskontattu

Yht€.ns: 1l50m.(tr I(B5962,15 t (,083430 105569,0r

Diskontanttu oiskontrttu olskontattu

Yht€€nsl 185 88,59 1155m,90 1148284,90 11319410{ Yhteensg 1225{m,m l,57 S97,n l$t@@ lt6lEr'El

Tautukko 4: Viiden vuoden tainojen diskontatut kokonaishinnat.

Taulukossa 4 nahdaan annuiteettilainojen ja tasatyhyenteisten lainojen diskontatut arvot sa-

moitta koroitta kuin edettisessa tautukossa. Yritys X:n tutee tarjota Pitket maksusoPimukset

kovemmatta korotla kuin lyhyemmet maksusoPimukset. Pitemmissa maksuajoissa ja sopimuk'

sissa on yleensa suuremmat riskit kuin lyhytaikaisissa sopimukissa. Inflaatio voi muuttua Pat-

jon pitkitta aikavateitti. Tatous voi heittetehtia ja korotkin muuttuvat yteensa markkinatilan-

teen mukaan.
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8 Johtopeeti,kset

Teman opinnaytetyiin tavoitteena oti selvittaa voitaisiinko konsernin varoja hyijdyntaa mah-

dol.tisesti atkavassa asiakasrahoitustoiminnassa Yritys X:n nak6kulmasta. Tyiissa esitettiin kak-

si Yritys X:n tapaukessa toimivaa ratkaisumatlia rahoituksen tarjoamiseen asiakkaatte hyii-

dyntaen konsernin varoja. Taman tisaksi rahoitustasketmaosiossa setvitettiin eri tilanteisiin

sopivia korkotasoja. Paatutkimusongetmana oti setvittaa miltainen asiakasrahoitusmuoto otisi

Yritys X:tte sopiva.

- Millainen asiakasrahoitusmuoto olisi Yritys X:lle sopiva?
- Mit6 hydtye asiakasrahoitus toisiYritys X:lle?

- Kuinka asiakasrahoitus hyddyttiisi asiakkaita?

8.1 Yhteenveto toiminnan muodosta

Motemmat tessa tydssa esitettyt toimintatavat asiakasrahoituksen tarjoamiseen otisivat to-

dennakdisesti Yritys X:tte kayttirketpoisia. Toimintatavat eivat ole toisiaan pois sutkevia, vaik-

ka molemmista tiiytyy omat hyviit ja huonot puotensa. Uuden tytaryrityksen perustaminen

vaatii resursseja. Lisaksi tytaryritykessa otisi jatkuvia kiinteita kutuja, jotka koostuisivat toi
mititoista ja henkitijkunnasta. Etuna tatE toimintamuodotla olisi se, ett; rahoituspatvetuita

voitaisiin tarjota my6s muiltekin tahoitte kuin petkastean omitte asiakkaitte.

Asiakasrahoitus konsernin sisaisene toimintana olisi yksinkertaista, 5e otisi kaytanndssa vain

makuaikojen pidentamiste yhdistettyna sopivantaisen koron keriiamiseen. Maksuaikojen pi-

dennys otisi metko kustannustehokas tapa atoittaa asiakasrahoitustoiminta. 5e ei toisi suoria

kutuja kovinkaan patjoa. Toiminnan aloittamiseen ei vaadita edes tupia ainakaan Suomessa.

Mikati asiakasrahoituksen kysynte on tarpeeki suurta, asiakasrahoitustoiminta voitaisiin erot-

taa konsernin perustoiminnoista ja perustaa tytaryritys. Tama otisi konsernitte kustannusteho-

kasta ja sisattaa vain pienen riskin. Voitaisiin siis sanoa, etta pidennetyt maksuajat ovat yri-

tykette toiminnattisesti parempi vaihtoehto. Kannattavuudeltaan parempi vaihtoehto setviSe

vasta kokeitun jatkeen, sitla motemmitta toimintatavoitta on potentiaatia.

8,2 Huomiotrahoitustasketmista

Annuiteettitainojen tyytitH taskettavat takaisinmaksut tuottavat samatta korkoprosentitta yri-

tykselte enemman rahaa kuin tasatyhenteisten tainojen tyytitH. Lisaksi annuiteettityytitH tas-

kettuna jokainen era on samankokoinen, mika tekee saatavien seurannasta hieman hetpom-

paa. Tasatyhenteisen taskutavan lainat ovat myiis toimivia, mutta ne tuottavat vahemman.

Erat ovat atussa suurempia ja pienenevet hieman loppua kohden. Asiakas hyiityy hieman Pie-
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nemmista maksuerista. Toisaalta maksuerien erot ovat korosta riippuen muutamista promil.-

teista muutamaan prosenttiin eti merkittevia seastiija ei tute.

Yritys X:n kannattaisi siis keyttee tutevassa asiakasrahoitusmuodossaan annuiteettilainoista

sovettettua taskentatapaa, Taltiiin asiakas ja itse yritys tietavat tarkasti kaupan kokonaishin-

nan ja maksuerien hinnat. Laskentatapa tuo vieta hieman lisavoittoa.

8.3 Yhteenveto

Konserni pystyisi tarjoamaan asiakasrahoitusta Yritys X:n tai toisen tfaryrityksen kautta

kummattakin tasse tyiisse esitetytE tavalla. Motemmat tyiissa esitettyt toimintatavat todenna.

kiiisesti edistaisivat myyntiti. Asiakkaiden kokema hy6ty reatisoituisi motemmissa esitettyissa

asiakasrahoitustoiminnan muodoissa. Kauppahinta ei tekisi suurta kertatuontoista lovea asiak-

kaan budjettiin, vaan jakaantuu pitkatte aikavatitte. Tama mahdottistaa asiakkaan muut han-

kinnat, mika on erittain toivottavaa vuosibudjettiperusteisesti toimivitta sairaatoitta.

lnftaatio on otettava heti atusta asti huomioon, sitta se voi tehokkaasti nakertaa asiakasrahoi-

tuksen arvoa. Viiirinlaisitta korkovaatimuksitta asiakasrahoitustoiminta voi pahimmittaan jaa-

da kannattamattomaksi. Perittava korko tutee asettaa niin korkeaksi, ette inftaation vaikutuk-

set estetaan. Toinen vaatimus korkotasolte on se, etta yritys tekisi hieman voittoa asiakasra.

hoitustoiminnatla. Keytett;va toimintatapa tutee vaikuttamaan konkreettisesti korkotasoon.

Pidennetyissa makuajoissa minimikorkoprosentti voisi otta 3-4 prosenttia. ltse toiminta ei

vaadi paUoa resursseja, joten korko voi otla kohtataisen pieni. Tytaryrityksen perustaminen ja

toiminnan ytEpito vaatii resursseja. Korkoprosentti voisi oth tassii tapauksessa atimmiltaan

pankkien tarjoamatla korkotasotla. Kotmivuotisen mitjoonan lainan korko otisi tattiiin noin 5-6

prosenttia. Mikaan ei esta pyydettavaa korkoa otemaan pankin korkotasoa korkeampi, mutta

toisaatta asiakkaat eivat vatttametta koe tarvetta itse hankittua rahoitusta huomattavasti

kattiimmatte asiakasrahoituksette. Lisaksi asiakaskunta on luotettavaa ja niiden osatta ei koeta

samantaista riskia kuin normaatissa yrityskauppaymperistiissa. Tattaiin riski on matatampaa ja

korkovaatimus on taten pienempi kuin yrityksitte tarjottavan lainan.

Asiakasrahoitustoiminnatta on setkeea potentiaatia. Toiminta voitaisiin atoittaa yksinkertaises-

ti mydntamettii pitempia makuaikoja. Jos tutevaisuuden rahoitustarve on suurta, niin konser-

ni voi perustaa my6hemmin erittisen tytaryrityksen rahoitustoimintaa varten. Yritys X otisi

ensimmaisessa tapauksessa toimijana ja toisessa tapauksessa sen ei taMtsisi muuta kuin it-

moittaa uudette tyteryrityksette asiakasrahoituksen tarpeesta, Yritys X hyirtyy kaikissa tassa

ty6sse esitetlyissa vaihtoehtoisissa asiakasrahoituksen toteutustavoissa.
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