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TIIVISTELMÄ 
 
Työni koskee valuuttakurssiriskiä, siihen vaikuttavia tekijöitä ja valuuttaposition tunnistamista. 
Valuuttakurssiriski on vieläkin moderni liiketoiminnan osa. Halusin työni käsittelevän sen 
monimuotoisuutta ja laajuutta, sillä mielestäni siihen ei vieläkään panosteta riittävästi 
koulutuksessa eikä työelämässä.  
 
Tavoitteena työlläni on saada lukija ymmärtämään, miten tärkeä osa valuutta ja sen tuomat 
riskit ovat nykyliiketoimintaa. Riskien tunnistaminen ja suojaus parantavat yrityksen 
taloustilannetta vakauttamalla suurimmat heilahdukset hyvän ja huonon jakson välillä. Sen 
tarkoitus ei ole siis nopeiden valuuttakurssivoittojen tavoittelu, vaan vakaamman talouden 
perusta. Tarkoitus työlläni ei ole yrittää opettaa kaikkea aiheeseen liittyvää teoriaa, vaan luoda 
vakaa pohja, jonka kautta on helpompi lähteä tutkimaan valuuttakurssiriskin vaikutuksia 
esimerkiksi oman yrityksen toiminnassa. On tärkeää ymmärtää markkinoiden 
monimuotoisuuden vaikutukset. Esimerkiksi Kiinan talouden tilanne ja sen kehitys voi monilta 
osin vaikuttaa oman yrityksen tilanteeseen, ja työni antaa tälle vastauksen valuuttakurssiriskin 
osalta. 
 
Mielestäni onnistuin rakenteellisesti luomaan kattavan ja helppolukuisen teoksen, jota lukiessa 
ei tarvitse olla talouden ammattilainen. Tämä teos on hyödynnettävissä niin pienemmissä kuin 
suuremmissakin yrityksissä, jotka ovat valmiit panostamaan valuuttakurssiriskin kattamiseen. 
Mielestäni teos soveltuu myös koulutukseen eriasteisissa kouluissa, sillä nykykirjallisuus 
suomeksi on vanhentunutta. 
 
Materiaalin työhöni sain koulussa suorittamaltani kurssilta, kansainvälinen rahoitus. Lisäksi 
keräsin monia teoksia eri kirjastoista aihetta koskien sekä sain käytännön esimerkiksi 
suomalaisen yrityksen modernin tavan ratkaista valuuttakurssiriskin tuomat ongelmat.  
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1 Johdanto 
 

Opinnäytetyöni käsittelee valuuttakurssiriskejä, niihin vaikuttavia 
tekijöitä sekä position määrittämistä. Työni aihe selvisi minulle vasta 
opiskeluni aivan loppuvaiheessa, kun olin suorittamassa viimeisiä 
kurssejani. Yksi näistä kyseisistä kursseista oli kansainvälinen rahoitus. 
Kurssi sisälsi lyhyesti osion valuuttakurssiriskeistä, ja olin vakuuttunut 
että tämä on se minun juttuni, aihe johon haluan syventyä ja josta haluan 
oppia lisää. Mielenkiintoiseksi valuuttakurssiriskin tekee sen 
monimuotoisuus ja nykyaikaisuus. Valuuttakurssiriski ja sen 
suojaaminen luetaan vieläkin moderniin liiketoimintaan, eikä se ole 
suurimmissakaan yrityksissä aina tavanomainen liiketoiminnan haara.  
 
Työssäni olen käyttänyt suurimmalta osalta lähdeteoksina talouden 
kirjallisuutta hyödyntäen eri kirjastojen antia. Pelkästään teoriapohjainen 
työni ei ole, vaan työni lopuksi esittelen suomalaisen yrityksen tavan 
suhtautua valuuttakurssiriskiin. Olen itse ollut töissä kyseisessä firmassa. 
En tosin työskennellyt valuuttariskin kanssa heillä, mutta olin 
yhteydessä henkilöihin, jotka vastaavat tästä toiminnasta. Näin sain 
työhöni lisää syvyyttä tavallisesta liike-elämästä teoriapohjaisen 
kirjallisuuden lisäksi. 
  
Työni teksti itsessään ei sisällä hienostunutta taloussanastoa, vaan olen 
yrittänyt välttää harvinaisten ja vaikeiden termien käyttöä, jotta työni 
olisi ymmärrettävissä hyvin perustiedoilla. Muutamassa tapauksessa 
olen laittanut sanaselityksen alaviitteeksi, koska näin parhaaksi tämän 
tavan selittää joillekin tuntematonta sanastoa. Työni alussa käyn läpi 
yleisesti valuuttakurssin ja miten se määräytyy markkinoilla. Tämän 
jälkeen tulee teoriapohjainen osuus valuuttakurssin määräytymistä 
kuvaavista teorioista. Valuuttakurssin määräytymistä kuvaavat teoriat 
saattavat tuntua joistain kuivilta / liian haastavilta, mutta tämän takia ei 
kannata teosta sysätä syrjään. Jatkossa teksti tasaantuu ja käytössäni on 
paljon kaavioita, joiden tunnen tukevan tekstiä vahvasti. Kuvathan 
kertovat enemmän kuin tuhat sanaa, joten niiden avulla tekstin 
omaksuminen käy helpommin. Olen pyrkinyt myös käyttämään 
esimerkkeinä tapauksia, jotka ovat hyvin yleismaailmallisia ja näin niitä 
on helppo tulkita. Esimerkkinä Kuuban tapaus, jossa kuvaan poliittisten 
olojen vaikutusta valuuttakursseihin. 
 
Valuuttakurssiriskille altistuvat kaikki kansainvälistä kauppaa suorittavat 
yritykset. Riski syntyy kun valuuttakurssi vaihtuu esimerkiksi 
sopimushetken ja maksuhetken välillä. Mielenkiintoiseksi asian tekee se, 
että jossain erikoistapauksissa myös liiketoiminnan pyöriessä vain 
kotimaassa siihen saattaa kohdistua valuuttariski. 
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Valuuttakurssiriskeihin vaikuttavat tekijät selittävät paljon ja antavat 
lukijalle hyvät tiedot miksi ylipäätään muodostuu valuuttariskiä. 
Vaikuttavilla tekijöillä, jotka olen jakanut pitkän ajan ja lyhyen ajan 
tekijöihin, on suuri rooli valuuttamarkkinoille ja siksi myös työssäni. 
Toinen asia johon työni keskittyy, on valuuttapositio. Valuuttapositio on 
siis se tekijä, millä kuvataan liiketoiminnasta aiheutuvaa riskin asemaa. 
Tämä on hyvin tärkeää tietoa puhuttaessa valuuttakurssiriskeistä. Olen 
jakanut osion pienenpiin osiin, kuten ne normaalisti liiketoiminnassa 
jaetaan. Jako selkeyttää erilaisten positioiden vaikutusta ja kokoaa 
itsestään kokonaisuuden jollaista positiosta käytetään.  
 
Työssäni sivutaan myös hieman position suojausta. Olen ottanut position 
suojauksen pintapuolisesti mukaan, jotta lukijalle jäisi edes hieman 
kuvaa, mitä suojaus oikeasti on. Suojaus on kuitenkin niin laaja ja oma 
alansa että työssäni sen rajauksen suhteen olen kuvannut asiaa vain sitä 
hieman valottaen. Valuuttariskin suojauksesta saisi nimittäin helposti 
tehtyä ihan oman tutkielman, eikä se siten sovi laajemmassa 
mittakaavassa työhöni.  
 
Kaiken teoriaosuuden jälkeen olen kuvannut suomalaisen yrityksen 
hyvin modernin tavan hoitaa valuuttariskitoimintansa. Tämä ns. case-
osuus on esimerkki nykyaikaisesta liiketoiminnasta, jossa halutaan ottaa 
valuuttasuojaus osaksi sitä. Tapoja on monia hoitaa valuuttasuojaustaan, 
ja tämän osion tarkoitus on kertoa niistä yksi ja antaa lukijalle muutakin 
tietoa kuin pelkkä teoriaosuus. 
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2 Valuuttakurssi ja sen määräytyminen 
 
Valuuttakurssi on kahden valuutan välinen vaihtosuhde 
valuuttamarkkinoilla. Käytännössä valuuttojen välinen kurssiero 
ilmaistaan kotimaan valuuttayksikön arvona vieraassa valuutassa. 
Merkintätapoja on hieman erilaisia, riippuen ilmoittajasta, mutta ne 
poikkeavat hyvin vähän toisistaan.  
 
Esimerkiksi suomalaisissa pankeissa käytetään merkintätapaa 
EUR/USD: 1.28, tarkoittaa yhden euron vastaavan 1,28 dollaria. Toinen 
tapa jota käyttää amerikkalainen talouslehti jätti Financial Times 
merkitään 1.28 $ per €. 
 
Valuuttakurssi määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaan. Kysyntään ja 
tarjontaan taasen vaikuttaa valuuttakurssijärjestelmä, jonka ääripäät ovat 
kiinteä valuutta ja kelluva valuutta.  
 
Kysyntä ja tarjonta maailmalla syntyvät kaupankäynnistä kahden 
valuutta-alueen välillä. Tavaraa ja palveluita vievät toimittajat saavat 
maksun yleensä ulkomaanvaluutassa. Tämän jälkeen viejä muuttaa 
saamansa vientitulon kotivaluutaksi eli tämä ostaa kotimaassa 
kotivaluuttaa saamallaan ulkomaanvaluutalla. Sijoittaminen 
arvopapereihin vieraaseen maahan kuten osakkeisiin ja bondeihin, vaatii 
varojen muuttamista toiseen kyseisen maan valuuttaan ennen 
sijoittamista. Käytännössä siis sijoittajat ostavat vieraalla valuutalla 
toisen maan valuuttaa. Puhuttaessa kotivaluutan kysynnästä tarkoitetaan 
juuri edellä mainitsemaani vientisektorin ja ulkomaisten sijoittajien 
synnyttämää valuutan kysyntää. Tarjonta on luonnollisesti päinvastainen 
ilmiö, siinä ulkomaalaiset tavaran tuojat ja ulkomaille sijoittajat 
vastaavat rahavirran toisesta puolesta.  
 
Toki viennin ja tuonnin ja sijoittamisen lisäksi ns. spekulatiivinen 
kauppa vaikuttaa. Sillä tarkoitan itse valuuttaan sijoittamista, jolla 
pyritään hyötymään valuuttakurssimuutoksista. (Helenius & Asplund 
2006:45)  
 
Esimerkkikaaviossa kuvataan euron käyttäytymistä dollaria vastaan 
euron kysynnän ja tarjonnan muuttuessa. Vahvan eli ”kalliin” euron 
vallitessa euron kysyntä on pieni, mutta tarjonnan määrä suuri. 
Vastaavasti euron heikentyessä kysyntäkäyrä laskee ja tarjontakäyrä 
nousee.  
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Kaavio 1   (Helenius & Asplund 2006:46) 

 
Jos euroalueelta halutaan jostain syystä esim. korkoeron takia kaikilla 
valuuttakursseilla sijoittaa enemmän varoja dollarialueelle, siirtyy euron 
tarjontakäyrä oikealla S -> S’, euro heikentyy dollariin nähden ja 
vaihdettujen eurojen määrä kasvaa. 

 

2.1 Kiinteät ja kelluvat valuutat 
 
Kiinteän kurssin maassa valtiovalta ylläpitää valuutan vaihdettavuutta 
kiinteään kurssiin. Kiina on merkittävä valtio nykymaailmassa joka 
harjoittaa kyseistä valuuttapolitiikkaa. Valuutan hinta on siis kiinteä, se 
ei jousta. Se velvoittaa keskuspankin ylläpitämään valuuttavarantoa 
varmistaakseen valuutan vaihdettavuuden. Valuuttavarannolla 
tarkoitetaan ulkomaisten valuuttojen reserviä.  
 
Kelluva valuutta pysyy tasapainossa muihin järjestelmän valuuttoihin. 
Tämä on tarkoittanut Suomessa rahapolitiikan katoamista sen 
vaikutuskeinona maan talouteen. Ennen yhteisvaluutta euroa, Suomessa 
valuutalla oli keskeinen rooli maan politiikassa, mutta nykyään se on 
hävinnyt. Tärkein vaikutuskanava on maan inflaatiopolitiikka. Sen 
avulla maa kuten Suomi voi säilyttää tukevan taloudellisen aseman. Se 
onko kyseessä siis parempi vaihtoehto, vakaampi sellainen, vaatii laajan 
tutkinnan. Työssäni en lähde sitä pohtimaan tarkemmin, työni rajauksen 
takia. Tämä tosin siivittää asian tarkastelemaan nimellistä efektiivistä 
valuuttakurssia ja reaalista valuuttakurssia.  
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Euroopan keskuspankki laskee euron nimellisen efektiivisen 
valuuttakurssin painotetulla keskiarvolla suhteessa euroalueen 
kauppakumppaneihin. Tarkastellen vuoden 2000 ja 2006 kurssia 
EUR/USD voidaan heti todeta euron vahvistuneen, mutta 
todellisuudessa asia ei ole näin yksinkertainen. Reaalinen valuuttakurssi 
joka huomioi inflaatioeron kuvaa todellisuudessa hyödykkeiden 
suhteellisesta hintaa eri maissa yhteiseksi valuutaksi muutettuna. 
(Helenius & Asplund 2006:47-50.) 
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3 Valuuttakurssin määräytymistä kuvaavat teoriat 
  

Vaihtuvan valuuttakurssin järjestelmässä valuuttakurssi määräytyy siis 
kysynnän ja tarjonnan mukaan. Kysyntä ja tarjonta taasen määräytyvät 
monen eri tekijän yhteisvaikutuksena. On kehitetty useita eri teorioita, 
joiden avulla valuuttakurssien määräytymistä voidaan kuvata. 
Seuraavassa osiossa käyn läpi viisi yleisintä teoriaa kaavojen ja 
esimerkkien avulla. 

 

3.1 Ostovoimapariteetti 
 
Teorialla tarkoitetaan valuuttakurssien tasapainottavan eri maiden 
ostovoimassa tapahtuvia muutoksia. Teorian mukaan valuuttakurssin 
muutoksen vauhti on suoraan verrannollinen kotimaisen ja 
kansainvälisen hintatason muutosvauhdin väliseen eroon. Tämän teorian 
avulla voidaan ennustaa valuuttakurssien tulevia muutossuuntia.  
Otetaan tarkasteltavaksi tilanne jossa euron ja jenin suhde on EUR/JPY 
155. Euroalueen inflaation odotetaan olevan 2,8 prosenttia ja vastaavasti 
Japanissa inflaatio odotus on 2,3 prosenttia seuraavan vuoden ajan.  
  

 
Kaavio 2  (Niskanen & Niskanen 2000:400) 
 
Sijoitetaan luvut ostovoimapariteetin kaavaan ja saadaan tulokseksi 
EUR/JPY 154,25. Tämä tarkoittaa jenin vahvistuvan suhteessa euroon 
inflaation vaikutuksesta pitkällä aikavälillä. Korkeamman inflaation 
maassa valuutta siis heikkenee ja pienemmän inflaation maassa valuutta 
vahvistuu.  

3.2 Fisher-efekti 
Teoria tarkoittaa kussakin maassa vallitsevan nimelliskorkotason 
kuvastavan sekä sijoittajien vaatimaa reaalituottoa ja odotettua 
inflaatiota. Reaalikorkojen odotetaan olevan eri maissa yhtä suuret. 
Tämä tarkoittaa, että korkeamman inflaation maissa ovat korkeammat 
nimelliskorot kuin matalamman inflaation maissa.  
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Nimelliskorkotasojen ollessa erilaiset sijoittajat sijoittavat rahojaan 
korkean koron maihin, kunnes tuotot tasaantuvat arbitraasin1 
vaikutuksesta. Näiden tekijöiden; nimelliskorko, reaalikorko ja inflaatio 
välistä yhteyttä voidaan kuvata seuraavalla kaavalla. 
 
 

 
Kaavio 3  (Niskanen & Niskanen 2000:401) 

3.3 Kansainvälinen fisher-efekti 
 
Tämä teoria tarkoittaa sitä vaikutusta, joka eri maissa vallitsevilla 
erilaisilla korkotasoilla on valuuttakurssien muutokseen nähden maiden 
välillä. Periaatteessa voidaan sanoa, että korkean korkotason maan 
valuutta heikkenee suhteessa matalan korkotason maan valuuttaan 
nähden. Myös tälle teorialle on oma kaava, jota käyttämällä voidaan 
laskea kahden eri valuutan suhteen muutos. (Niskanen & Niskanen 
2000:401-402.) 
 
 

 
Kaavio 4  (Niskanen & Niskanen 2000:401) 
 
Tarkastellaan jälleen euroalueen ja jenin välistä suhdetta. Vuotuinen 
korkotaso euroalueella on 3.58 prosenttia ja Japanissa 1.25 prosenttia. 
Valuuttakurssi tarkasteluhetkellä on EUR/JPY 165. Sijoitetaan luvut 
kaavaan ja saadaan kurssiksi EUR/JPY 163.28. Tarkoittaen kuten jo 
aiemmin todettiin: matalamman koron maan eli Japanin valuutta 
vahvistuu suhteessa euroon. 

                                                 
1 Arbitraasi on tilanne jossa voi saavuttaa voittoa ilman riskiä. Näitä tilanteita voi tulla mikäli laskennalliset 
termiinikurssit ja markkinoilla vallitsevat termiinikurssit poikkeavat toisistaan merkittävästi. Mahdollisuus 
riskittömään voittoon on kuitenkin pieni, sillä markkinoilla niiden aikaansaama kaupankäynti korjaa nopeasti 
tilanteen. 
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3.4 Korkopariteettiteoria 
 
Teoria, jonka mukaan eri maiden korkotasojen erot määrittelevät maiden 
välisiin termiinikursseihin2 liittyvät preemiot3 tai diskontot4. Tarkoitan, 
että korkoero on samansuuruinen, mutta vastakkaismerkkinen spot- ja 
termiinikurssien välisen preemion ja diskonton kanssa. 
Korkopariteettiteorialle on myös olemassa kaava. 
 
  

 
Kaavio 5  (Niskanen & Niskanen 2000:402) 
 
Käytetään esimerkkinä Suomen (euro) ja Japanin (jeni) valuutta- ja 
korkomarkkinoita. Luvut ovat peräisin Nordean www-sivuilta 3. 
syyskuuta 2007. Spot-kurssi on EUR/JPY 158.14. Kolmen kuukauden 
markkinakorko Suomessa on 4,544 % ja Japanissa 0,66 %. Sijoitetaan 
luvut kaavaan ja saadaan termiinikurssiksi 156.604. Tämä on melkein 
täsmälleen sama kuin Nordean antama kolmen kuukauden termiinikurssi 
156.605. Niskasen ja Niskasen (2000:402) mukaan on havaittu, että 
korkopariteettiteoria toimii parhaiten käytännössä, ja pankit käyttävät 
sitä hinnoitellessaan termiinikursseja.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Termiinikurssi on kurssi valuuttakaupalle, jonka hinta sovitaan nyt, mutta joka sovitaan toteutuvan vasta 
tiettynä hetkenä tulevaisuudessa. 
3 Preemio on option kauppahinta. Optiolla hankitaan oikeus, mutta ei velvollisuutta toteuttaa tietty kauppa 
tiettyyn hintaan eli tiettyyn kurssiin. (Martikainen & Martikainen 2002:59.) 
4 Diskontto tarkoittaa alennusta eli korkohyvitystä joka myönnetään ennen eräpäivää tapahtuvasta maksusta. 
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3.5 Harhaton termiinikurssi 
 

Teoria, jonka mukaan termiinikurssien preemiot tai diskontot ennustavat 
valuuttakurssin tulevaa kehitystä. Esimerkiksi euron ja jenin välinen 12 
kuukauden termiinikurssi on 2,8 prosenttia korkeampi kuin spot-kurssi, 
odotetaan euron vahvistuvan saman ajanjakson aikana myös 2,8 
prosenttia. Käytännössä tästä teoriasta on ristiriitaisia tuloksia, mutta sen 
on todettu parhaiten toimivan lyhyen aikavälin ennustamisessa.  
 
Tosin lyhyellä aikavälillä kuten 3 kuukautta, valuuttamarkkinat ovat 
lyhyen aikavälin vaikuttavien tekijöiden armoilla, eivätkä siten aina 
kerro täyttä totuutta. Lyhyen aikavälin vaikuttavista tekijöistä kerron 
tarkemmin työni tulevassa osiossa (Niskanen & Niskanen 2000:402). 
 

3.6 Teorioiden väliset yhteydet 
 
Esimerkkikaaviossa 6 yhdistetään vielä eri valuuttakurssien 
määräytymistä säätelevien teorioiden väliset yhteydet. Yhdessä nämä 
teoriat antavat kokonaisvaltaisen kuvan valuuttakurssimarkkinoiden 
hinnanmuodostuksesta, mutta toimivat myös jokainen itsekseen ennuste-
elementtinä.  
 
 

 
 Kaavio 6  (Niskanen & Niskanen 2000:403) 
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4 Valuuttakurssiriski 
  

Valuuttakurssiriskille altistuvat kaikki kansainvälistä liiketoimintaa 
harjoittavat yritykset. Tapoja altistua on monia, joita nyt käsittelen 
seuraavissa kappaleissa. Valuuttakurssiriski on riski, joka vaikuttaa 
myös pelkästään kotimaan liiketoimintaa harjoittavilla yrityksillä. Tämä 
siksi, mikäli yrityksen käyttämän tuotantohyödykkeen hinta riippuu 
jonkin valuuttakurssin kehityksestä.  
 
Esimerkiksi taksiautoilija, jonka tulot ovat kaikki kotimaisessa 
valuutassa, altistuu valuuttakurssiriskille. Bensiinin hinta on sidottu 
dollariin ja näin ollen suomalainen taksiautoilija, joka käyttää euroja on 
altis dollarin ja euron suhteen muutoksiin. Vaikka öljyn 
maailmanmarkkinahinta pysyisi ennallaan, se muuttuu taksiautoilijan 
näkökulmasta kun valuuttakurssit muuttuvat (Niskanen & Niskanen 
2000:404). 
 
Suurempi vaikutus on kuitenkin kansainvälistä kauppaa käyville 
yrityksille. Valuuttakurssiriskityypit jaetaan kolmeen päätyyppiin: 
transaktioriski, ekonominen riski ja translaatioriski, myös 
spekulatiivinen riski on huomioitava. Valuuttakurssiriskit jaetaan 
normaalisti lyhyen ajan sekä pitkän ajan riskeihin. Työssäni käsittelen 
ensiksi riskeihin vaikuttavat tekijät niin pitkällä kuin lyhyellä aikavälillä. 
Tämän jälkeen keskityn valuuttakurssiriskityyppien tunnistamiseen eli 
position määritykseen ja siltä suojautumiseen (Aarto ym. 2002: 43). 

 

4.1 Vaikuttavat tekijät pitkällä aikavälillä 
 
 Valuuttakurssiin vaikuttavat tekijät pitkällä aikavälillä ovat tekijöitä, 

joiden vaikutus on kestävää. Näiden tekijöiden kanssa ollaan 
markkinoilla tekemissä jatkuvasti, niitä lasketaan, tutkitaan ja 
ennustetaan. Niiden poistaminen markkinoilta on mahdotonta, mutta 
niitä voidaan tulkita ja jopa ohjata tiettyyn suuntaan joka olisi 
suosiollinen markkinoille. Valuuttakursseihin näillä on jatkuva vaikutus. 
Niiden tunnistaminen ja vaikutuksen laskeminen on tärkeää, jotta 
voidaan suojautua niiden tuomien muutoksien edessä. 

 

4.1.1 Inflaatio ja inflaatioerot muihin maihin 
 
 Inflaatio tarkoittaa yleisen hintatason nousua, joka johtaa rahan arvon 

heikkenemiseen. Inflaatio voi johtaa joko rahan yli- tai aliarvostukseen. 
Yli- tai aliarvostus johtuu nimelliskurssin, joka on markkinoilla 
noteerattava kurssi, ja pariteettikurssin välisestä erosta. Pariteettikurssi 
tarkoittaa tasapainokurssia eli inflaatioeron täysimääräistä heijastumista 
kurssieroon.  
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Esimerkkinä inflaatiovauhti Norjassa on 10 % ja Suomessa 5 %. Lohi 
maksaa Norjassa 10 kruunua kilo ja Suomessa 1 euron kilo. Vuoden 
kuluttua hinta on Norjassa 11 NOK ja Suomessa 1,05 €. 
Tasapainokurssi alussa oli 10 NOK / 1 €, on se vuoden kuluttua 11 / 
1,05 = 10,48. Muutos 11 NOK 10,48 NOK ei ole periaatteessa riski 
yrityksen kilpailuaseman kannalta, mutta riskiä on, mikäli kurssi 
poikkeaa 10,48 NOK. Tämä johtaa joko euron yliarvostukseen, kruunuja 
saa alle 10,48 tai aliarvostukseen eli kruunuista joutuu maksamaan yli 
10,48 kurssin. Nämä erot vaikuttavat maiden kilpailukykyyn, jolloin 
kannattaa harkita suurentaako tuontia vai vientiä (Kasanen, Lundström, 
Puttonen ja Veijola 1996:102). 

4.1.2 Vaihtotase 
  

Maksutase, johon kirjataan kaikki maan taloustoimet muun maailman 
kanssa, koostuu vaihtotaseesta ja rahoitustaseesta. Vaihtotase taas 
koostuu kolmesta eri komponentista; kauppataseesta, palvelutaseesta 
sekä tuotannontekijäkorvausten tulonsiirtojen taseesta. Tarkemmin 
selitettynä kauppataseeseen merkitään tavaroiden vienti(+) ja tuonti(-), 
palvelutaseeseen palveluiden vienti(+) esimerkiksi ulkomaalaisten 
matkailu kotimaassa ja palveluiden tuonti(-). Tuotannontekijä 
korvausten tulonsiirtojen taseeseen kuuluvat palkansaajakorvaukset 
ulkomaille, ulkomailta, pääomakorvaukset, investointitulot sekä 
tulonsiirrot kotimaahan ja kotimaasta kuten kehitysapu ja esimerkiksi 
maksut EU:lle ja EU:lta.  
 
Tällä kaikella on vaikutusta maan rahoitusmarkkinoihin. Mikäli maan 
vienti on pienempää kuin tuonti tarkoittaa se vaihtotaseen alijäämää ja 
siitä seuraa valuuttavarantojen supistuminen, jolloin maan rahapolitiikka 
kiristyy. Vastaavasti vaihtotaseen ylijäämä saattaa nopeuttaa inflaatiota. 

4.1.3 Raha- ja korkopolitiikka 
  

Kaikki markkinoilla noteerattavat korot ovat nimelliskorkoja, kuten 
esimerkiksi Euribor. Rahoitusmarkkinoilla seurataan nimelliskorkoja, 
mutta sen osatekijät reaalikorko ja inflaatio-odotus ovat tärkeää eritellä 
toisistaan. Inflaation vaikutus käsiteltiin jo aiemmin, joten reaalikoron 
vaikutuksen merkitys on syytä selvittää, sillä se on maiden rahapolitiikan 
kannalta tärkeää. Yksinkertaisuudessaan sekä lainanantajaa että ottajaa 
kiinnostaa reaalikorko, siis kuinka paljon rahan arvo tulevaisuudessa on 
suhteessa tähän päivään. Mikäli valuutan reaalikorko on jossain maassa 
korkeampi kuin toisessa, rahaa virtaa korkeamman koron maahan, 
kunnes kysynnän ja tarjonnan periaatteiden mukaisesti korkoero 
tasoittuu.  
 
(Helenius & Asplund 2006:29) Reaalitaloudessa rahapolitiikan 
vaikutuskanavat voidaan jakaa kahteen ryhmään joita molempia 
hallinnoi keskuspankki, KP.  
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Ensimmäisessä tapauksessa KP ostaa arvopapereita 
rahoitusmarkkinoilta, tästä seuraa pankkien reservien kasvu eli rahan 
määrän kasvu. Seurauksena korkotaso laskee. Tämä merkitsee valuutan 
vahvistumista valuuttamarkkinoilla. Vahvan valuutan vaikutuksesta 
vienti kasvaa ja taasen korkotason laskun myötä kulutus ja investoinnit 
kasvavat. Tämä nostaa kokonaiskysyntää mikä vaikuttaa reaalisen 
bruttokansantuoton (BKT) kasvuun ja inflaatio kiihtyy. 
 
Toisessa tapauksessa miten KP vaikuttaa rahapolitiikalla, se myy 
arvopapereita rahoitusmarkkinoilla. Tästä seuraa päinvastainen 
liikehdintä edelliseen tapaukseen verrattuna. Eli korkotaso nousee, 
valuutta heikkenee valuuttamarkkinoilla, vienti supistuu, kulutus ja 
investointi supistuvat samaten kokonaiskysyntä sen seurauksena. 
Vaikutus on BKT:n kasvu ja inflaation hidastuminen.  
 
Voin siis sanoa, että korko- ja rahapolitiikka vaikuttavat valtion 
toimintaan ja työtäni koskien myös valuutan arvoon markkinoilla. 
Euroalueen käytännöstä kerron tarkemmin tarkasteltaessa Euroopan 
keskuspankin toimintaa sekä sen vaikutusta valuuttamarkkinoihin. 

4.1.4 Taloudellisten ja poliittisten olojen vakaus 
 

On sanomattakin selvää, että maailmassa on valtioiden kesken paljon 
eroavaisuuksia, mikäli seurataan niiden taloudellisia ja poliittisia oloja. 
Afrikan valtiot ovat köyhiä, niissä riehuu sisällissotia, Etelä-Amerikassa 
on paljon korruptiota ja levottomuuksia kun taas Euroopassa valtioista 
suurin osa luokitellaan ns. hyvinvointivaltioiksi. Se mikä on 
hyvinvointivaltio, jätän työssäni selittämättä.  Keskityn olennaiseen eli 
miten nämä suuret erot vaikuttavat valuuttakursseihin ja riskeihin niissä.  
 
Esimerkiksi talouden ollessa sekasorrossa kuten Brasiliassa vuonna 
1994 jouduttiin ottamaan käyttöön uusi valuutta, joka sidottiin USA:n 
dollariin. Tarkoituksena oli lievittää maan taloudellista ahdinkoa, sillä 
vanha valuutta kärsi hyperinflaatiosta (n.2500 %) (Ahola 1996:197). 
Näin epävakaa ja huono tilanne heijastuu suoraan maan markkinoihin, 
vientiin ja tuontiin ja aiheuttaa valuuttariskin kuten aiemmin työssäni jo 
kävin läpi.  
 
Aiemmin käsitelty inflaation vaikutus on siis suoraan verrannollinen 
valuuttakurssiriskin syntyyn. Taloudellisen aseman epävakaus heijastuu 
suoraan maan valuuttaan ja sen arvoon. Tämä huomioidaan aina 
kansainvälistä kauppaa tehdessä. Suomessa nykypäivänä ei edes 
keskustella vaihtoehdosta, jossa kaupankäynnin valuutta olisi 
taloudellisesti ja poliittisesti epävakaan valtion valuutta. Kaupat sidotaan 
aina täällä euroon tai tapauksesta riippuen esimerkiksi dollariin. 
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4.1.5 Talouden kehitys 
  

Talouden kehitys voi vaikuttaa valuuttakurssiin merkittävästi. Kyseessä 
ei tarvitse olla oman maan talouden merkittävä kehitys, vaan myös 
toisen maan talouden merkittävä kehitys aiheuttaa 
valuuttakurssiheilahduksia. Otan tarkasteluun Reinikaisen (2001:202-
203) kuvauksen nopean kotimaisen kasvun valuuttakurssivaikutuksesta.  
 
 

 
Kaavio 7   (Reinikainen:2001:201) 
 
Lähtökohtana kaaviossa on kurssitaso R0 perustilanteessa S0/D0. Tämän 
jälkeen maa kokee ympäristöään voimakkaamman taloudellisen kasvun. 
Nopea kasvu edellyttää tuonnin kasvua, mikä johtaa kysynnän 
vahvistumiseen (D0 -> D1). Kysynnän vahvistuminen siirtää kurssin 
tasolle R1. Hitaan ulkomaisen kasvun oloissa vienti kehittyy (S0 -> S1), 
mutta heikosti, sillä kurssin kohoaminen kompensoi hieman sen 
suuruutta. Uusi tasapaino kurssi on näin ollen R2. Johtopäätöksenä 
voidaan todeta, että maan nopeampi talouskasvu johtaa maan valuutan 
heikkenemiseen. 
 
Tarkastellaan lähemmin Kiina-ilmiötä. Jo vuodesta 1989 Kiina on ollut 
maailman nopeimmin kasvavia talouksia. Vuosina 2003–2006 Kiinan 
talous kasvoi joka vuosi kymmenen prosentin vuosivauhdilla. Kuten 
aiemmassa esimerkissä todettiin talouden nopeamman kasvun 
vaikutuksesta; valuutta heikkenee suhteessa muihin maihin. Kiinan 
tapauksessa asia ei ole aivan näin yksiselitteinen, sillä Kiinan valuutta on 
sidottu Yhdysvaltain dollariin. Dollari on kuitenkin jatkanut 
heikkenemistään suhteessa euroon, joten voidaan puhua samasta 
vaikutuksesta. Eli suomalaisen vientiyrityksen ajat ovat olleet ja tulevat 
olemaan kovat.  
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Vahvan euron vallitessa vienti Kiinaan on suhteellisen kallista, sillä 
esimerkiksi 20 prosenttia ”liian” kalliin euron vallitessa, vientiyrityksen 
tulot ovat suoraan tähän verrannollisia eli 20 prosenttia pienempiä. 
Yritysten käytännön mukaan ne eivät ota tuota pois tuloksestaan vaan 
mieluummin vähentävät sen työvoimakustannuksista. Tämä tarkoittaa 
työvoiman siirtymistä halvemman työvoiman maihin, kuten Kiinaan, 
mikä tarkoittaa saman liikkeen jatkumista markkinoilla (Tiainen:2004.) 
Nykymaailmassa kasvavat taloudet, etunenässä Kiina ja Intia, lisäävät 
muutoksia maailman markkinoilla, mikä aiheuttaa 
valuuttakurssiheilahduksia. On siis tärkeää seurata eri maiden tilanteita, 
mikäli oman yrityksen intressit ovat näistä jotenkin riippuvaisia. 
 

4.2 Vaikuttavat tekijät lyhyellä aikavälillä 
 
 Lyhyen aikavälin vaikuttavat tekijät poikkeavat huomattavasti pitkän 

aikavälin tekijöistä. Niille tyypillinen tekijä on niiden ennalta 
arvaamattomuus sekä yksittäinen vaikutus. Vaikutus voi olla suurikin, 
mutta normaalisti puhutaan pienemmistä tekijöistä ja odotuksista. 

4.2.1 Keskuspankkien toimenpiteet 
 

”Euroopan keskuspankin tehtäväksi on asetettu hintavakaudesta 
huolehtiminen” (Vartiainen ym. 1999:32). Euroopan keskuspankin 
(EKP) toiminta eroaa selvästi esimerkiksi Englannin keskuspankin 
toiminnasta tarkasteltaessa valtuuksia. Englannissa keskuspankille on 
annettu valtuudet tietyn hintavakauden säilyttämiseksi rajoittuvat sille 
annettuun hintaindeksiin, jota ei tule ylittää. Englannin keskuspankki 
joutuu toimimaan siis tietyn linjauksen sisällä. Euroopan keskuspankki, 
joka yhdessä eurooppalaisten keskuspankkien kanssa, Suomesta mukana 
Suomen Pankki, muodostavat Euroopan keskuspankkijärjestelmän. 
Tämä on täysin riippumaton hallituksista tai muista viranomaisista. 
Vuonna 1999 käyttöön otetun euron myötä aloittanut EKP vastaa siis 
yksin euroalueen rahapolitiikasta. EKP:n päätehtävä on vakauden 
säilyttäminen rahaliitossa. Toiseksi tehtäväksi luetaan eurooppalaisten 
keskuspankkien ohjaaminen ja suuntaviivojen antaminen.  
 
Ennen EKP:n perustamista Suomessa rahapolitiikasta vastasi Suomen 
Pankki. Sillä oli vastuu ja määräämisvalta puhuttaessa rahasta. 
”Keskuspankki (KP) määrää, paljonko rahaa on markkinoilla ts. se 
päättää rahan tarjonnasta eli harjoittaa rahapolitiikkaa. KP määrää myös, 
paljonko pankkien pitää pitää seteleitä holvissa maksuvalmiuden 
takaamiseksi eli KP määrää paljonko pankki voi antaa lainaa ja siten 
luoda tilejä.” (Helenius ja Asplund 2006:28.) Nämä sanat Emu-alueella 
kirjoitetaan nyt siis KP:n sijasta EKP. 
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Vaikka EKP:tä välillä arvostellaan kovasti ja halutaan näin vaikuttaa sen 
päätöksiin, on sen arvovalta ja puolueettomuus pitänyt. EKP on tehnyt 
päätöksen, jolla se pyrkii pitämään deflaation poissa ja vaikuttamaan 
äkillisesti valuuttakurssiin. Politiikka on toiminut lukemieni 
artikkeleiden perusteella hyvin. Miinus puolena on todettu välillä EKP:n 
liian ”löysä” politiikka. Tarkoitan, että näyttäisi siltä kuin he eivät tekisi 
mitään, koska mitään vaihteluita eikä heilahduksia synny. Mielestäni 
tämä johtuu juuri siitä mihin koko idea pyrkii eli vakaaseen 
rahapolitiikkaan. Oma mielipiteeni miinuspuolesta on jatkuva euron 
vahvistuminen eli vientiyritykset kärsivät. Tästä kerroin jo aiemmin 
työssäni kohdassa talouden kehitys, mitkä vaikutukset vahvalla 
valuutalla on. 

 

4.2.2 Poliittiset muutokset 
 
 Poliittiset muutokset tapahtuvat normaalisti nopeasti ja saattavat 

aiheuttaa maan sisäisiä ongelmia. Muutokset saattavat johtua sodista, 
lakoista, vallankumouksista sekä hallituksen vaihdoksista. Normaalisti 
näiden aiheuttamat ongelmat aiheuttavat esimerkiksi inflaatiota tai 
vaikuttavat muutoin maan talouden kehitykseen. Nykypäivänä 
vallankumouksia ei juuri ole. Tähän kuitenkin liittyy vallanvaihdos 
maassa, mistä saattaa koitua merkittävä muutos maan talouteen. 
Tarkastellaan esimerkiksi tilannetta Kuubassa. Maa on ollut 
Yhdysvaltain asettamassa kauppasaarrossa vuodesta 1959. Maa on 
hiljalleen elpymässä taloudellisesti, mutta sillä on vielä pitkä matka 
hyvinvointivaltioksi. Poliittinen muutos, toisin sanoen kauppasaarron 
purkautuminen, voisi avata uuden tulevaisuuden Kuubaan. Tämä 
vaikuttaisi niin peson kuin dollarinkin käyttäytymiseen markkinoilla, 
josta seuraisi välittömästi merkittäviä muutoksia. Se mitä ne muutokset 
mahtavat olla, ovat vain spekulaatioita tulevasta. Psykologiset tekijät ja 
odotukset, jotka liittyvät tulevaisuuden ennustamiseen, käsittelen 
seuraavissa osissa työtäni. 

4.2.3 Psykologiset tekijät  
 
 Psykologiset tekijät kuvaavat ihmisten odotuksia tulevaisuudelta. Miten 

kehittyy yksittäisen yrityksen, kokonaisen kansantalouden tai peräti 
koko maailmantalouden tilanne. Huono uutinen markkinoilta odotuksia 
vastaan saattaa ajaa nopeimmat, esimerkiksi sijoittajat, radikaaleihin 
ratkaisuihin. 
 
Nopean voiton tavoittelijat saattavat vetää investointinsa pois ja näin 
rattaat lähtevät pyörimään pahimman pelon uhkakuvina. Markkinat 
saattavat reagoida todella voimakkaasti, mistä voi pahimmassa 
tapauksessa jollekin uudelle talousalueelle koitua kohtalokkaita 
seurauksia. Näin kävi 1990-luvun lopussa Kaakkois-Aasiassa. 
Valtioiden valuutta – ja osakeromahdus tapahtui, kun investoijat vetivät 
rahansa pois ja moni tervekin yritys menetti toimintamahdollisuutensa.   
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4.2.4 Odotukset 
 

Odotukset maailman markkinoilla esimerkiksi tietyn uuden tuotteen tai 
palvelun osalta voivat vaikuttaa niin merkittävästi markkinoihin että 
voidaan puhua vaikuttavasta tekijästä valuuttakurssiin. Loistava 
esimerkki löytyy 1990-luvulta, jolloin IT-kupla alkoi paisua. 
 
1990-luvun puolivälissä tietotekniikka tuli teollisuusmaissa yhä 
useamman tietoisuuteen ja ulottuville. Suurin vaikuttava tekijä oli 
Internet, joka alkoi yleistyä 1995 – 1996. Odotukset maailmalla 
kasvoivat todella suuriksi ja ihmisten usko tuottavaan ja vakaaseen 
tulevaisuuteen kukoisti. Alettiin sijoittaa firmoihin, joilla ei ollut muuta 
kuin idea tulevasta tuotteesta, puhuttiin lähinnä langattoman tuotteen 
mahdollisuuksista yms. mitä ei ollut edes koodattu vielä kokeiluasteelle. 
Tähän liittyi hirveästi liioittelua, joka vain kiihdytti sijoittamista. Niin 
yritykset kuin pankit ja jopa valtiot uskoivat firmojen ideoita ja visioita 
tulevasta ja sijoittivat huomattavia summia myös todella pieniin 
firmoihin, joiden markkina-arvo saattoi kasvaa vanhempia vakaita 
firmoja suuremmaksi. Kuitenkin jo vuoden sisällä sijoituksista monet 
firmat tekivät konkurssin. Lopulta IT-kupla puhkesi 2000-luvun alussa 
(Seppänen:2001). 
 
Odotukset lisäävät ns. vettä myllyyn ja tuovat oman panoksensa 
maailmanmarkkinoille. Se kannattaako niitä ottaa vakavasti ja seurata 
vai jättää huomioimatta on henkilöstä kiinni ja hänen henkilökohtaisesta 
tiedosta / taidosta huomioida markkinaodotuksia.   

4.2.5 Spekulaatiot 
 
 Spekulaatio liittyy vahvasti position tunnistamiseen ja suojaamiseen, 

joista tarkemmin työssäni lisää myöhemmässä vaiheessa. Spekulaatio on 
ns. position suojauksen vastaliike eli tarkoitan sillä riskiä, joka tietoisesti 
otetaan kun jätetään avoin positio suojaamatta. Luotetaan siihen, että 
positiivinen riski voi realisoitua.  
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 Kaavio 8   (Reinikainen 2001:212) 
 
Spekulaatiossa on kysymys peruskehityksen, yleensä markkinoiden 
ominaisheilahteluiden hyödyntämisestä. Voidaan sanoa, että se on 
ajallista arbitraasia, johon sisältyy sekä ostamista että myymistä selvällä 
ajanjaksolla. Kannattavaksi spekulaation tekevät myynnit silloin, kun 
hinta olisi muuten korkea, ja ostot kun hinnat olisivat muuten alhaalla.  
 
Ekonomistien perinteinen näkemys on kuten Reinikainen (2001:212) 
toteaa, että kannattava spekulaatio on markkinakehitystä vakauttavaa. 
Tämä tarkoittaa kuitenkin, että spekulaatio ei ole aina kannattavaa ja 
vakauttavaa. Se voi olla vakauttavaa, mikäli peruskehitys on 
heilahtelevaa. 
 

4.2.6 Sijoittajien toimenpiteet 
 
 Markkinoiden näkymättömän tahon takana on aina diilerin näkyvät 

kädet. Tarkoitan että välittäjät / diilerit ovat lopulta aina vastuussa 
suuresta osasta mitä markkinoilla tapahtuu ja mistä heilahdukset ja 
muutokset johtuvat. Valuuttamarkkinoilla toimii valuuttapankkeja, jotka 
tekevät jatkuvasti itsenäisesti kurssitarjouksia. Mikäli jokin 
valuuttapankki ei huomaisi esimerkiksi jenin heikkenemistä, maksaisi se 
siitä automaattisesti ylihintaa, mikä paisuttaisi sen jenivarantoa. 
Ylimääräinen valuutta pitäisi myydä alempaan hintaan, jolloin 
heikkenemiskehitys jatkuisi. Tällainen varanpohjainen 
yhteiskäyttäytyminen johtaa markkinoiden muutokseen.  
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5 Valuuttapositio 
  

Valuuttariskin hallinta yrityksissä koostuu kahdesta osasta: position 
tunnistamisesta ja position suojauksesta. Positiolla tarkoitetaan siis 
millaisen riskiaseman liiketoiminta synnyttää. Tärkein hallittava asia 
valuuttakurssiriskin suojauksessa on juuri position tunnistaminen, ei 
niinkään riskin suojaus, sillä suojaustoimenpide on lähinnä 
suoraviivainen tekninen operaatio (Kasanen ym.1996:123). Asiaa voi 
verrata mielestäni talon rakennukseen. Talon perustan luominen ja 
seinien sekä katon rakennus on paljon tärkeämpää kuin esimerkiksi sen 
ulkosivun väri ja tyyli. Sama koskee valuuttakurssiriskin suojausta, eli 
hyvin luotu pohjatyö on kaiken A ja O sen luotettavalle toiminnalle 
jatkossa. 
 
Position tunnistaminen käsittää kolme eri vaihetta; position rakenteen 
määrityksen, osapositioiden määrityksen ja positioraportoinnin. 
Valuuttapositio on moniulotteinen palapeli. Sen selkiyttämiseksi se on 
hyvä jakaa osapositioihin, joiden hallinta selkeyttää ja helpottaa 
kokonaisposition tunnistamista. Osapositiot jaetaan normaalisti 
transaktiopositioon, ekonomiseen positioon ja translaatiopositioon. 
Translaatiopositioon kuuluvat kaikki sopimuspohjaiset valuuttamääräiset 
virrat kuten esimerkiksi myynnit, ostot sekä lainanlyhennykset ja 
koronmaksut. Ekonominen positio perustuu yhtiön kilpailukykyyn 
valuuttavaihteluiden seurauksena. Translaatiopositio vaikuttaa useassa 
eri maassa toimiviin kansainvälisiin yrityksiin. Kansainvälisen konsernin 
tulos ja tase, kun raportoidaan aina konsernin perusvaluutassa siis 
normaalisti sen emoyhtiön valuutassa. Tästä seuraa positio kun 
tytäryhtiöiden valuutta käännetään perusvaluutaksi, jolloin se on altis 
kurssivaihteluille.  
 
Hallintaa helpottamiseksi nämä osapositiot jaetaan vielä lähtöpositioon 
ja finanssipositioon, joista saadaan avoin positio. Finanssipositio syntyy 
finanssitransaktioilla. Tämä avoin positio kultakin osapositiolta sekä 
vielä spekulatiivinen positio summataan yhteen, jolloin saadaan 
yrityksen kokonaispositio. (Kasanen ym.1996:125-129.) 
 

 Transaktio-
positio 

 Ekonominen 
positio 

 Translaatio-
positio 

 Spekulatiivinen 
positio 

 Kokonais-
positio 

Lähtö-
positio 

         

 +  +  +     
Finanssi-
positio 

         

 =  =  =  =   
Avoimet 
positiot 

  
+ 

  
+

  
+

  
=

 

Kaavio 9   Avoimet ja katetut positiot (Nikko 2006:54) 
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Osapositiot vaativat lisäselvitystä niiden koko luonteen kartoittamiseksi 
ja selkeyttämiseksi. Seuraavissa kappaleissa käyn läpi aiemmin 
käsittelemäni osapositiot yksityiskohtaisemmin ja esimerkkien avulla. 
  

5.1 Transaktioriski 
 
 Transaktiopositio, josta käytetään myös nimiä operatiivinen positio, 

virtapositio ja sopimuspohjainen positio, kuvaa sitä vaikutusta, joka 
syntyy kun tietyn ajankohdan valuuttakursseilla tehdyn sopimuksen 
kassavirrat toteutuvat muuttuneilla kursseilla. Transaktiopositio 
määritellään aina suhteessa yrityksen perusvaluuttaan. Siis kassavirrat, 
jotka tapahtuvat samassa valuutassa kuin perusvaluutta eivät kuulu 
positioon. Vain ne virrat, joissa valuutta käännetään perusvaluutaksi, 
kuten euroalueen yrityksen ostot dollareina euroiksi. Monesti on 
epäselvää mihin positioon mikäkin erä erikseen kuuluu. Virheenä on 
laskea sama erä kahteen positioon, jolloin puhutaan kaksinkertaisesta 
suojauksesta mikä johtaa position avaamiseen. Esimerkiksi tytäryhtiö, 
joka toimii toisessa maassa eri valuutalla, käy kauppaa myös 
perusvaluutalla. Tämä tulee laskea mukaan transaktiopositioon eikä 
myöhemmin selitettävään translaatiopositioon.  
 
Transaktiopositioon otetaan mukaan vain varmat rahavirrat kuten 
myyntisaamiset, ostovelat ja tilaukset, jotka luetaan sopimuspohjaisiin 
eriin. Myös valuuttahinnaltaan ja määrältään riittävän varmat ennakoidut 
erät voidaan laskea positioon mukaan. Ennakoidut ja budjetoidut erät 
luetaan joissain tapauksissa mukaan, mutta silloin kuuluu tarkistaa että 
erien valuuttahinta ja määrä eivät riipu kurssikehityksestä. 
 
Normaalisti kansainvälistä kauppaa toteuttavan yrityksen kuten 
vientiyrityksen valuuttavirtaa voidaan pitää ikuisena, toisin sanoen 
tavaraa tullaan viemään useita vuosia. Tämä voi herättää kysymyksen 
ikuisesta suojasta eli laskettaisiin mukaan kaikki tulevat rahavirrat. Tällä 
varmistettaisiin tietty kurssitaso ikuisesti eikä kurssivaihtelusta koituisi 
riskiä. Tällainen toiminta kuitenkin sulkisi automaattisesti pois 
yritykseltä kilpailukykyä tasapainottavat muutokset. Suojaus siirtäisi 
riskin suoraan inflaatioon, jonka muutokset heijastuisivat negatiivisesti 
yrityksen kilpailukykyyn, sillä kurssin tulee muuttua inflaation mukaan, 
kuten aiemmin työssäni kävin läpi pariteettiteorian avulla.  
 
Yleisesti ottaen transaktioposition pituuden määritys on 12 kuukautta. 
Määritys perustuu lähinnä yritysten 12 kuukauden toimintamalliin, siis 
tilikauteen. Positiolaskelmaa ei kuitenkaan tulisi automaattisesti laskea 
12 kuukauden mittaiseksi vaan todelliseen riskiin perustuen. Tämä voi 
olla huomattavasti lyhyempikin kuin 12 kuukauden ajanjakso. 
 
Transaktiopositio jaetaan siis lähtö- ja finanssipositioon, josta sille 
saadaan kokonaispositio. Lähtöpositiossa kuuluviin eriin valuutan 
määrittämiseksi tulee tarkastella niin hinnoitteluvaluuttaa kuin 
laskutusvaluuttaa.  
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Hinnoitteluvaluuttana pidetään sitä valuuttaa, jossa hinta on annettu. 
Laskutusvaluuttana on se valuutta jossa laskutus ja maksu tapahtuvat. 
Mikäli laskutusvaluuttana on yrityksen perusvaluutta, ei sille muodostu 
valuuttakurssiriskiä enää maksuajan osalta. Riski kuitenkin muodostuu 
kun tuote on hinnoiteltu toimittajan valuutassa ajalta ennen kuin 
toimittaja on laskuttanut yritystä.  
 
Valuuttahintajousto on valuuttamääräisen hinnan muutosherkkyyttä 
valuuttakurssien muuttumisen johdosta kuvaava termi. Tyypillinen 
esimerkki asian helpottamiseksi löytyy tarkasteltaessa valuutan 
devalvoitumista. Jos valuuttamääräiset vientihinnat laskevat kun valuutta 
devalvoidaan, puhutaan valuuttahintajoustosta. Tämä asia on täysin 
luonnollinen tapaus markkinoilla. Tarkoittaen valuuttamääräisten 
hintojen reagoimista kurssimuutoksiin devalvoitumisen jälkeen antaa 
yrityksille mahdollisuuden laskea valuuttamääräisiä hintoja katettaan 
pienentämättä.  
 

Myyjän katelaskelma: 
 
 vanhalla kurssilla  uudella kurssilla 
 hintajousto 
valuuttamääräinen hinta $10 $9 
kurssi 5.00 5.55 
markkamääräinen hinta 50 50 
kustannukset 45 45 
 
laskettutulos 5 5 
 sama kate 

 Kaavio 10 Hintajousto  (Kasanen ym.1996:132) 
 

 Kuten esimerkkikuviosta selviää, uuden kurssin johdosta yritys voi 
laskea valuuttamääräistä hintaa menettämättä katetta. Syynä yleensä 
hinnanalentamiseen on markkinaosuuden kasvattaminen tai asiakkaan 
vaatima korjaus valuutan, tässä tapauksessa dollarin, vahvistumisen 
johdosta. 
 
Hintajousto on tärkeimpiä asioita transaktioposition määrityksessä. Jos 
positioon sisällytetään täysimääräisesti eriä, joissa valuuttamääräinen 
hinta tai määrä, joustaa on positio väärin määritelty. Väärin määritelty 
positio johtaa vääränlaiseen suojaamiseen, ja saattaa näin lisätä yrityksen 
alttiutta kurssimuutoksille. Selkeyttämiseksi palaan edelliseen kaavioon. 
Käyttäen edellä esitetyn kaavion lukuja, yritys suojaa positionsa 
kurssille 5 SEK/USD. Käytännössä budjetoidusta myynnistä tulevat 
dollarit on myyty hintaan 5 kruunua eikä yritys näin pääse hyötymään 
dollarin vahvistumisesta. Toisaalta taas dollarin joustaessa alaspäin 
nousua vastaavasti, hinnanlasku näkyy ”menetettynä” voittona. 
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Transaktioposition määrityksen lisäksi siihen kuuluu raportointi. 
Raportointi tulee olla selkeää ja sisältää seuraavat asiat: tunnistetun 
virran valuutta ja milloin se toteutuu. Käytännössä jokaisen 
liiketoimintayksikön tulisi toteuttaa position seurantaa, joka helpottaa 
tekemään ratkaisuja suojauksen osalta. Riittävän tiheä ja täsmällinen 
raportointi on edellytys menestyksekkään suojausstrategian 
toteuttamiselle. Lähtöposition mittaamiselle ja raportoinnille riittää 
normaalisti kuukausitasoinen seuranta sekä projektiluontoisessa 
liiketoiminnassa raportointi heti kaupanteon yhteydessä (Kasanen 
ym.1996:129–134). 

 

5.2 Ekonominen riski 
 
 Maailmassa ollaan koko ajan siirtymässä enemmän ja enemmän 

vapaampaan kaupankäyntiin tarkoittaen erilaisten kaupankäyntiesteiden 
purkamista. Tämä helpottaa kansainvälistä kaupankäyntiä, mutta 
aiheuttaa samalla suuremmat riskit sille. Euron mukaan tulo vähensi 
kurssiriskin pois euroalueelta, mutta ottaen huomioon koko 
kansainvälisen kaupankäynnin, on esteiden kuten tullien ym. 
purkaminen lisännyt riskiä menestyä, kun puhutaan 
valuuttakurssiriskistä. Päästään aiheeseen, jonka olen selittänyt jo 
aiemmin työssäni eli valuutan yli- ja aliarvostukseen. Kansainvälisessä 
kaupassa heilahtelut voivat olla suuriakin, mutta toisaalta siitä voivat 
hyötyä myös yritykset, mikäli osaavat varautua kurssiheilahduksiin. 
 
Ekonomisen position riski on ”väärän kurssitason” riski (Kasanen 
ym.1996:135). Tällä tarkoitan pariteettiarvostaan poikkeavaa kurssia 
joka on siis yli- tai aliarvostettu. Ekonomisen position kannalta 
ratkaisevia ovat yrityksen oman toimialan pariteettitasapaino ja 
reaalikurssimuutokset. Siis yleinen inflaatio ja tuottavuuskehitys eivät 
välttämättä ole yrityksen kannalta niitä ratkaisevia tekijöitä vaan oman 
alan työvoimakustannukset ja tärkeiden oman alan raaka-aineiden 
kustannukset. Nämä vaikuttavat suoraan yrityksen kilpailukykyyn, 
minkä yritys pyrkii säilyttämään toiminnassaan.  
 
Position määritys lähtee kurssimuutosten pitkäaikaisista vaikutuksista 
yrityksen taloudelliseen asemaan. Mikäli kurssimuutoksia ei synny eli 
valuuttakurssien pariteettiasema säilyy, niillä ei ole pitkäaikaista 
vaikutusta yrityksen arvoon. Ekonomisen position hallinta perustuukin 
pääosin kilpailija-analyysiin. Positiossa selvitetään oman yrityksen 
valuuttarakenne ja sen eroavaisuus kilpailijoihin, jolla pyritään 
pääsemään lähelle totuutta mitkä kurssiheilahdukset aiheuttavat 
kilpailuedun suuntaan tai toiseen ja mistä voi johtua mahdollinen 
kilpailuhaitta. Useassa tapauksessa oma yritys on hyvin samanlaisessa 
asemassa kilpailijoiden kanssa. Esimerkiksi euroalueen yritykset jotka 
toimivat vientisektorilla Japaniin, ovat kaikki samassa asemassa kun 
jenin kurssi vahvistuu tai heikkenee, ellei sitten markkinoilla ole 
merkittäviä japanilaisia kilpailijoita.  
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Hyvin yleinen tilanne on kun jeni heikkenee, pyritään välittömästi 
nostamaan hintoja, jotta katteet saadaan pysymään samana. Tämä 
aiheuttaa sen, että paikalliset kilpailijat saavan edun, sillä heille kurssin 
heikkeneminen ei aiheuta muutoksia esimerkiksi 
työvoimakustannuksiin. Analysoitaessa ekonomista positiota puhutaan 
juuri eroista kustannuspuolella. Yrityksen kotivaluutan palkat, vuokrat 
sekä poistot aiheuttavat eroja. Kilpailuetu /-haitta ei siis normaalisti 
synny tulopuolella, sillä kaikki hoitavat liiketoiminnan markkinoilla 
yleensä samalla paikallisella valuutalla. (Kasanen ym.1996:135-136.) 

 
Ekonomisen position määritys yrityksissä on hyvin riippuvaista 
toimintatavoista ja muista sisäisistä järjestelmistä, joten mitään 
yksinkertaista position määritys kaavaa ei ole. Kasanen ym. (1996:137-
138) ovat listanneet ekonomisen position tunnistamiseksi listan, jonka 
kohtiin yritysten tulisi löytää vastaus, jotta position tunnistaminen olisi 
mahdollista: 
 
• Keitä ovat yrityksen kilpailijat? – Kotimaiset vs. ulkomaiset 

yritykset. 
 

• Missä ovat yrityksen markkinat? – Kotimaisen vs. ulkomaisen 
myynnin jakauma. 

 
• Mistä tuotannontekijät tulevat? – Kotimaiset vs. ulkomaiset 

tuotannontekijät. 
 

• Miten yrityksen tuotannontekijät ja tuotteet hinnoitellaan? – 
Maailmanmarkkinahinta vai paikallinen hinta. 

 
• Missä sijaitsevat yrityksen tuotantolaitokset? – Kotimainen vs. 

ulkomainen tuotanto. 
 

• Kuinka kysyntä reagoi hinnanmuutoksiin? – Joustava vs. 
joustamaton kysyntä. 

 
• Kuinka nopeasti yritys pystyy sopeuttamaan reaalitoimintojaan? – 

Markkinoilta vetäytyminen tai uusien markkinoiden kehittäminen 
tai kustannusten valuuttarakenteen muuttaminen. 

5.3 Translaatioriski 
  

Translaatiopositio poikkeaa muista positioista siinä määrin että puhutaan 
ulkomaisten tytär- ja osakkuusyhtiöiden konsolidoinnista yhtiön 
perusvaluuttaan eikä suoranaisesti kassavirroista. Positiosta käytetään 
myös nimeä kirjanpidollinen positio. Se on syytä huomioida mukaan 
kokonaispositioon, mikäli haluaa säilyttää konsernin valuutta-arvon.  
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Translaatioriski vaikuttaa monella tavalla kansainvälisesti toimivaan 
yritykseen kuten Kasanen ym. (1996:139) ovat listanneet:  
1) oman pääoman valuuttariski 
2) budjetoidun tuloksen valuuttariski 
3) tuloksen muuntoeroriski 
4) tase- ja tuloslaskelmarakenteen riski. 
 
Oman pääoman valuuttariskillä tarkoitetaan valuuttakurssimuutosten 
vaikutusta oman pääoman määrään. Valuuttakurssien kehitys vaikuttaa 
siis kansainvälisen konsernin oman pääoman arvoon.  
 
Kun konsolidoidaan ulkomaisen tytäryhtiön oma pääoma konsernin 
perusvaluuttaan, valuuttakurssien vaihtelut vaikuttavat sen määrään ja 
syntyy kirjanpidollisesti oman pääoman muuntoero. Tämä muuntoero 
näkyy vain konsernitasolla, joten on hyvin tärkeää että vastuu tämän 
position määrityksestä ja seurannasta on konsernijohdolla. Seuraavan 
esimerkin avulla pyrin selittämään oman pääoman muuntoeron luvuin ja 
kuvin. 
 
 

 
Kaavio 11 
 
Esimerkkikaaviossa 11 suomalainen yrityksen emoyhtiö, jonka oma 
pääoma on 300 miljoonaa €, on perustanut japanilaisen tytäryhtiön. 
Tytäryhtiöön on sijoitettu 100 miljoonaa euroa. Sijoitushetkellä on 
vallinnut valuuttakurssi EUR/JPY 160. Konsernin oman pääoman 
määrää ei tytäryhtiön perustaminen luonnollisestikaan muuttanut. 
Tarkoitan, että ulkoisia lisäyksiä ei tehty vaan arvo 300 miljoonaa euroa 
luetaan nyt 200 miljoonaa euroa ja 16000 miljoonaa jeniä. Tästä 
pääsemme nyt oman pääoman muuntoeroon kurssivaihtelusta johtuen.  
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Sijoitushetken jälkeen valuuttakurssimuutokset vaikuttavat 
esimerkkitapauksessa seuraavasti kun tytäryhtiön oma pääoma 
konsolidoidaan konsernin perusvaluuttaan (miljoonaa euroa): 
 

  
 
Yllä olevat luvut paljastavat miten valuuttakurssimuutoksen jälkeen oma 
pääoma kasvaa tai vähenee, syntyy siis muuntoero. Esimerkin 
valuuttakurssilla EUR/JPY 150, jolloin siis jeni vahvistuu, vaikuttaa se 
positiivisesti yhtiön omaan pääomaan. Sijoitettu 16000 miljoonaa jeniä 
on konsolidoinnin jälkeen 100 miljoonan euron sijasta n. 107 
miljoonaksi euroa. Vastaavasti jenin heikentyessä oma pääoma laskee.  
 
Budjetoidun tuloksen valuuttariski tarkoittaa suunniteltuun tulokseen 
vaikuttavaa kurssimuutosta. Konsernissa kaikki yksiköt saattavat päätyä 
hienosti omaan budjetoituun tulokseensa, mutta konsolidoinnin jälkeen 
koko konsernin tulos saattaa silti painua negatiiviseksi, mikäli 
ulkomaisten yksiköiden valuutat muuttuvat perusvaluuttaa vastaan. 
Jokaisessa yrityksessä prosessi suunnitellun ja toteutuneen tuloksen 
välillä vaatii oman analyysin. Tarkoittaen mitä kurssia milloinkin ja 
kukin yritys käyttää suunnitellessaan tulosta ja muuttaessaan ulkomaiset 
varat omaan perusvaluuttaan. Tulos ja tase siis saattavat määräytyä eri 
kursseilla. Vaihtoehtoja on kaksi. Tulosta laskettaessa voidaan käyttää 
ns. keskikurssia tai tilinpäätöshetken kurssia, tase lasketaan aina 
tilinpäätöshetken kurssilla. Mikäli tulos lasketaan keskikurssilla, 
merkitään ero taseessa tulosmuuntoerona. Myös jo suojattu tytäryhtiön 
tulos vaikuttaa budjetoituun tulokseen. 
 
Näistä kahdesta vaihtoehdosta muodostuu ongelma aina yrityksille, joka 
vaatii yksityiskohtaisemman tarkastelun. Kansainvälisessä 
ohjeistuksessa suositaan tuloslaskelman kääntämistä tilikauden 
keskikurssilla. Keskikurssi antaa paremman kuvan kuin tietyn hetken 
(tilinpäätöshetken) kurssi. Keskikurssille kääntäminen vaikeuttaa 
kuitenkin toimintaa, mikäli halutaan suojata tulosta valuuttakurssiriskiltä 
kuten Kasanen ym. (1996:140) toteavat. 
 
Tase- ja tuloslaskelmarakenteen riski tarkoittaa eri tytäryhtiöiden 
painoarvoa konsernin tuloslaskelmassa ja taseessa. Esimerkiksi 
tytäryhtiön tulos on suhteessa liikevaihtoon huomattavan suuri mitä se 
koko konsernissa on. Valuuttakurssin heikkeneminen alentaa tätä lukua 
ja vaikuttaa siten tähän tunnuslukuun koko yrityksessä. Toiseksi 
esimerkiksi tytäryhtiön rahoituksen pääasiallinen osuus on hoidettu 
velkarahalla suhteessa koko konsernin omaan pääomaan. Tytäryhtiön 
valuutan vahvistuminen heikentää näin koko konsernin vakavaraisuutta.  
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Tapauksissa joissa yhtiön vakavaraisuus on kriittinen tekijä, pyritään 
suojaamaan yrityksen omavaraisuusaste. Position määritys lähtee silloin 
valuuttakurssiriskin vaikutuksesta konsernin omavaraisuusasteeseen. 

5.4 Finanssipositio 
 

Finanssipositioon, jota hallinnoi normaalisti rahoitusosasto yrityksessä, 
kuuluvat kaikki rahoitusmarkkinoilla suoritetut transaktiot riippumatta 
siitä mihin osapositioon ne kuuluvat. Kaikki suoritukset on kuitenkin 
hyvä merkitä mihin osapositioon ne kuuluvat, jotta seuranta on 
helpompaa. Tärkeää on muistaa merkitä mitä yritys on suojannut eikä 
vain suojaustapaa. Mikäli suoritus ei kuulu mihinkään osapositioon, joita 
aiemmin käsittelin, tulee se merkitä spekulatiivisiin eriin.  

5.5 Kokonaispositio 
  

Jokainen osapositio muodostaa oman avoimen position. Kokonaispositio 
on kaikessa yksinkertaisuudessaan kaikkien avoimien positioiden 
summa. Tämä ei kerro siis yhtenä lukuna mihin avoin positio vaikuttaa, 
mutta se voi olla hyödyksi kokonaisriskin rajoittamisessa. (Kasanen ym. 
1996:148-149.) 
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6 Suojautumiskeinot 
  

Olen selvittänyt työssäni mikä on valuuttakurssiriski, mitkä tekijät siihen 
vaikuttavat ja miten positio määritellään. Position määritys on siis 
avaintekijä mitä lähdetään suojaamaan, mikäli päädytään avoimeen 
positioon ja siihen että se halutaan suojata.  
 
Tässä osiossa työtäni käyn läpi eri suojauskeinot pintapuolisesti, jotta 
lukijalle selviää mitä suojauksella käytännössä tarkoitetaan ja lukija saa 
kuvan suojauksen monipuolisuudesta ja valinnan monimuotoisuudesta. 
Käytännössä suojaus on täysin oma maailmansa ja siihen tulee perehtyä 
syvemmin, mikäli haluaa tarkemman kuvan. Suojaustoimenpiteet 
käsittelen pintapuolisesti työni rajauksen takia. 
  
Suojautumisen perusmenetelmänä on avoimen valuuttaposition 
muuttaminen katetuksi. Suojaus itsessään on lähinnä tekninen operaatio. 
Suojautumiskeinot jaetaan kahteen osaan; finanssisuojaus ja 
operatiivinen suojaus. On täysin yrityksen liiketoiminnasta kiinni mikä 
tai mitkä ovat parhaat keinot suojautua valuuttakurssiriskiä vastaan. 
Nämä suojauskeinot helpottavat ymmärtämään työni seuraavan osion, 
missä käsittelen eri positiotyyppien suojaustavat. 

 

6.1 Operatiivinen suojaus 
  

Operatiivinen suojaus tarkoittaa yhtiön sisällä lähtöposition 
muokkaamista. Sillä pyritään vaikuttamaan lähtöposition kokoon, jotta 
valuuttakurssien muutos vaikuttaisi mahdollisimman vähän yrityksen 
liiketoimintaan. Operatiivinen suojaus on keino, jota käytetään aina 
ennen finanssisuojausta. Tämä suojaustapa saattaa aiheuttaa 
kustannuksia yrityksessä, joten yritysten tulee olla hyvin tietoisia omasta 
kustannusrakenteestaan tehdessään suojauksia operatiivisella tasolla. 
 
Operatiivinen suojaus on yksinkertaisimmillaan oikean valuutan valinta 
liiketoiminnassa. Esimerkiksi euroalueella toimivan yrityksen kannattaa 
hankkia tavaransa euroalueelta, mikäli se taloudellisesti muuten on 
kannattavaa, sillä näin ehkäistään valuuttariskin synty eikä muihin 
suojauskeinoihin ole tarvetta. 
 
Suuret yritykset, joilla on liiketoimintaa monessa eri maassa ja näin 
monella eri valuutta-alueella, saattavat ratkaista valuuttakurssiriskin 
käyttämällä montaa eri valuuttaa liiketoiminnassaan. Valuuttavirtojen 
hajauttaminen tarkoittaa periaatteessa yrityksen luottavan siihen, että 
tarpeeksi monen valuutan ollessa käytössä niiden positiiviset ja 
negatiiviset vaikutukset kumoavat toisensa, jolloin erityisiä 
suojauskeinoja ei tarvita. Tämä keino voi kuulostaa hieman ylimieliseltä, 
mutta mielestäni tämä keino voi hyvinkin toimia.  
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Mikäli mitään suuria muutoksia ei markkinoilla tapahdu, kuten aiemmin 
työssäni kävin läpi, voi valuuttojen hajauttaminen toimia. On kuitenkin 
yrityksen kannalta tärkeää seurata valuuttakursseihin vaikuttavia 
tekijöitä, jolloin varmuus ja luotto suojaustavan käyttöön pysyvät, jotta 
tarvittaessa ollaan valmiita suojaustavan muutokseen.  
 
Huomattavasti yleisempi operatiivinen suojaustapa edelliseen tapaan 
verrattuna on matching, suomeksi sovitus, jota tosin voidaan käyttää 
mm. valuuttavirtojen hajauttamisen kanssa yhdessä. Matching tarkoittaa 
valuuttamääräisten tulojen ja menojen yhteensovittamista. Yritys voi 
vaihtaa ostovaluuttaansa samaksi kuin myyntivaluutta. Tarkoitan tällä 
tuotannon keskittämistä maahan missä myydään. Mikäli valuuttavirrat 
ovat myynnin ja ostojen osalta yhtä suuret kumoutuvat ne täydellisesti, 
jolloin ei avointa positiota jää lainkaan. Matching-periaatetta 
käytettäessä tulee ottaa huomioon valuuttavirtojen ajankohdat. 
 
Hyvä operatiivinen keino yrityksille on valuuttaklausuulin käyttö. 
Valuuttaklausuulilla tarkoitetaan tarjousvaiheen yhteydessä tehtävästä 
erityissopimuksesta, jolloin asiakas tai toimittaja ottaa vastuulleen 
kurssiriskin. Kurssin annetaan liikkua tietyn vaihtelualueen rajoissa, 
jolloin pienille kurssimuutoksille ei ole suojaa. Käytännössä tarkoitan, 
että mikäli valuuttaklausuuli sisällytetään sopimukseen lupautuvat 
osapuolet toimimaan sillä valuuttakurssilla mikä sopimushetkellä 
vallitsee, mikäli se liikkuu sovituissa rajoissa. 
 
Leading / lagging eli maksurytmin muuttaminen luetaan myös 
operatiiviseksi suojaukseksi. Maksurytmin muuttamisella tarkoitetaan 
valuuttavirtojen aikaistamista tai viivästyttämistä position 
muutostarkoituksessa. Valuuttavirtojen aikaistamisella ja viivästämisellä 
voidaan minimoida valuutanvaihdon kustannuksia, jotta saadaan 
optimaalinen tulos. Maksurytmin muutoksella voidaan mahdollistaa 
myös position netottaminen. Tämä operaatio saattaa vaikuttaa myös 
negatiivisesti maksuliikenteeseen, joten on todella tärkeää tietää siitä 
aiheutuvat kustannukset yrityksessä. 

 

6.2 Finanssisuojaus 
  

Finanssisuojauksessa rahoitusmarkkinoilta hankitaan erilaisia 
instrumentteja tilanteeseen sopiviksi. Finanssisuojaus aiheuttaa aina 
kustannuksia yritykselle, joten on siis tärkeää omata tehokas 
operatiivinen suojaus, jonka jälkeen vasta turvaudutaan 
finanssisuojaukseen. Kaiken A ja O finanssisuojauksessa on position 
määritys. Kun positio on määritelty tarkasti eli tiedetään mitä tulee 
suojata, voidaan suojaus toteuttaa tehokkaasti. Finanssisuojaus jaetaan 
kahteen päätyyppiin: optiotyyppiseen suojaukseen ja kiinteätyyppiseen 
suojaukseen. 
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6.2.1 Kiinteätyyppinen suojaus 
  

Kiinteätyyppinen suojaus toimii symmetrisesti. Se poistaa aina 
epävarmuuden, huolimatta siitä onko kyseessä voiton tai tappion 
mahdollisuus (Kasanen ym. 1996:154). Tyypillisimmät kiinteätyyppiset 
instrumentit ovat termiini, swap, valuuttalaina sekä futuuri.  
 
Suomessa yleisimmin käytetty suojausinstrumentti on termiini. Termiini 
on sopimus kahden osapuolen välillä myydä tai ostaa tiettynä 
ajankohtana tulevaisuudessa sopimushetkellä määriteltyyn hintaan eli 
termiinikurssiin. Normaalisti toinen osapuoli sopimuksen teossa on 
pankki. Termiinisopimus on osapuolia sitova. Sopimuksen kesto on 
normaalisti muutamasta päivästä vuoteen. Pidemmät sopimukset ovat 
mahdollisia tapauskohtaisesti (Reinikainen 2001:234). Toinen 
suojausinstrumentti, jolla sovitaan kauppa tehtäväksi tiettynä aikana, 
tiettyyn hintaan ja tietyllä määrällä on futuuri. Futuuri eroaa termiinistä 
siinä että termiinin ostaja voi myydä sen eteenpäin jollekin kolmannelle 
osapuolelle.  
 
Swap eli tarkemmin valuuttaswap on toinen yleisesti käytetty 
suojausinstrumentti. Anderssonin (2000:110) mukaan se tarkoittaa 
kahden osapuolen tekevän sopimuksen, jossa valuuttamääräinen laina tai 
sijoitus vaihdetaan keskenään. Esimerkiksi yritys A omaa tietyn summan 
verran avointa positiota jeneissä ja haluaa nyt vaihtaa euromääräisen 
lainansa. Yritys A siis haluaa saman verran positiivista pääomaa jeneissä 
kuin sillä on velkaa, jolloin nämä keskenään yhtä suuret pääomat 
kumoavat toisensa eikä avointa positiota jää. Yritys A ottaa yhteyttä 
pankkiin, joka etsii markkinoilta toisen yrityksen B, joka on puolestaan 
halukas vaihtamaan jenimääräisen lainansa euroiksi. Tapahtuu siis 
vaihto, jossa yritys A ja B eivät ole suoraan tekemisissä keskenään, 
mutta pankin välittämänä vaihtavat valuuttojaan. 
 
Valuuttalaina on yleensä halvin finanssisuojauksen keino. Mikäli 
yrityksellä on vapaata likviditeettiä sijoitettavaksi, voi se ottaa 
valuuttalainan mikä ei aiheuta yritykselle juurikaan ylimääräisiä 
kustannuksia ja on näin ollen yritykselle ”ilmainen” keino suojautua 
(Kasanen ym. 1996:155). 

 

6.2.2 Optiotyyppinen suojaus 
 
 Optio on sopimus, jossa sen ostajalla on oikeus mutta ei velvollisuutta 

ostaa tai myydä option kohde-etuutena olevaa valuuttaa sovittuun 
kurssiin. Kauppa voi tapahtua tiettynä päivänä (eurooppalainen optio) tai 
tietyn ajan kuluessa (amerikkalainen optio). Option hinta on preemio, 
minkä option ostaja siis maksaa. Optiota käytetään, mikäli ei olla aivan 
varmoja kaupan toteutumisesta, mutta halutaan näin varmistaa tietty 
kurssitaso, jos on aihetta epäillä kurssikehityksen olevan epäsuotuisa.  
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Toinen optiotyyppinen ratkaisu, hieman normaalin option kaltainen, on 
warrantti. Warrantti on pankin tai pankkiirin asettama arvopaperi, joka 
kohdistuu tiettyyn valuuttaan. Näillä on aina voimassaoloaika. On 
olemassa niin osto- kuin myyntiwarrantteja. Warrantin osto oikeuttaa 
sen haltijan ostamaan valuuttaa tiettynä aikana tiettyyn hintaan, mikäli 
tämän hinta ei ylitä tuolloin sovittua hintaa. Myyntiwarrantti toimii 
vastaavasti eli sen haltijalla on oikeus myydä kohde-etuus sovittuun 
hintaan. Jos kohde-etuuden hinta jää sovitun hinnan yläpuolelle, raukeaa 
myyntiwarrantti arvottomana.  

 

6.3 Positioiden suojaustavat 
  

Positioiden suojaustavat riippuvat yrityksestä. Ne aiheuttavat aina 
lisäkuluja, joten yritysten tulee olla näistä tietoisia. Yrityksestä riippuu 
myös mitä positioita heillä on avoinna. Erityyppisille positioille, 
transaktiopositiolle, ekonomiselle positiolle ja translaatiopositiolle, 
käytetään normaalisti eri suojauskeinoja niiden erilaisuuden takia. 
Seuraavassa käsittelen eri positiotyyppien suojaustavat ”normaalin” 
käytännön mukaan. On tärkeää olla tietoinen, että nämä ovat siis täysin 
tapauskohtaisia, mutta tietyt linjaukset pätevät yleisesti. 
 

6.3.1 Transaktioposition suojaus 
  

Transaktioposition lähtöpositiolla on kaksi selvää piirrettä. Se on 
normaalisti ajallisesti suhteellisen lyhyt, ja sillä on symmetrinen 
tulosjakauma.  
 
Transaktioposition lähtöpositio on normaalisti alle vuoden mittainen, 
poikkeuksena projektikaupat, jotka saattavat olla pitkäaikaisempia. 
Symmetrinen tulosjakauma tarkoittaa valuuttakurssin vahvistumisella 
olevan yhtä suuri tulosvaikutus kuin kurssin heikentyessä, mutta 
erimerkkinen. Aiemmin työssäni käymä kiinteätyyppinen suojaus on siis 
tehokkain tapa suojata transaktioposition aiheuttama valuuttariski. 
 
Kiinteätyyppisiä instrumentteja, jotka sopivat mainiosti, ovat termiinit ja 
futuurit. Termiinisuojauksessa eräpäivä voidaan valita vapaasti, joten se 
sopii loistavasti yksittäisten kassavirtojen suojaamistavaksi. Kassavirran 
toteutuspäivä tulee olla tiedossa suojaushetkellä. Termiini sopii 
paremmin kuin esimerkiksi valuuttalainan ottaminen, sillä lainaan tulee 
laskea aina korot päälle eikä se käy näin yksi yhteen suojattavan 
summan kanssa. 
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6.3.2 Ekonomisen position suojaus 
 

Ekonomista positiota ei voi eliminoida kokonaan. Tämän position 
suojaus tulisikin tarkoittaa vaikuttavien tekijöiden pienentämistä 
hallittavalle tasolle. Ekonomisen position suojaus onkin pääsääntöisesti 
operatiivista suojausta, missä yrityksen sisäinen panos ja joustavuus 
laitetaan testiin. Finanssisuojaus näyttelee tämän position suojauksessa 
todella pientä roolia, jota ei normaalisti käytetä lainkaan.  
 
Ekonomisen position suojauksessa yrityksen valuuttajakaumaa 
muutetaan enemmän kilpailijoiden valuuttajakaumaa vastaavaksi. 
Suojausstrategian tulee olla osa yrityksen liiketoiminnan 
päätöksentekoa. Sen tulee perustua uuteen kurssitasoon sopeuttamisen 
nopeuttamiseen. Joustavuus ja yhteistyö sisäisesti takaavat hyvät 
asetelmat nopeisiin muutoksiin. Tiivis yhteistyö rahoitustoiminnon, 
operatiivisten yksiköiden ja ylimmän johdon välillä takaa hyvät 
mahdollisuudet toimia nopeasti muuttuvien markkinoiden mukana.  
 
”Ekonomisen position operatiivinen suojaus voidaan jakaa kahteen 
osaan: staattiset suojaukset ja dynaamiset suojaukset” (Kasanen ym. 
1996:163). 
 
Staattinen suojaus tarkoittaa valuuttajakaumien muuttamista kilpailijoita 
matkimalla, valuuttavirtoja tasapainottamalla ja riskiä hajauttamalla. 
Kilpailijoiden matkinen tarkoittaa valuuttavirtojen, ostojen ja myyntien 
siirtämistä alueille / alueilta, joilla myös kilpailijat toimivat. Tämä takaa 
lähes identtiset lähtökohdat valuuttakurssien heilahteluiden 
vaikutuksille. Näin valuuttojen kurssiheilahtelut eivät vaikuta 
voimasuhteisiin yritysten välillä merkittävästi, vaan yrityksen sisäinen 
kustannuspolitiikka ratkaisee. Mikäli yritys toimisi täysin poikkeavasti 
kilpailijoihin nähden sen voitot ja tappiot olisivat vastakkaismerkkiset. 
On siis yrityksen kilpailuedun kannalta vakaampaa toimia samassa 
ympäristössä kuin sen toimialan muut yritykset. 
 
Valuuttavirtojen tasapainotus voi vähentää yksittäisten valuuttojen 
riskiä. Kun tulo- ja menovirrat sovitetaan valuuttamielessä 
tasapainoisemmiksi, vakauttaa se kurssivaihteluista johtuvaa riskiä. 
Esimerkiksi euroalueen yritys, jolla on paljon tuloja jenialueelta, voi 
pienentää tulovirrasta johtuvaa valuuttariskiä ostamalla enemmän 
jeneissä tai siirtämällä tuotantoaan jenialueelle. Tällä tarkoitan 
positiivisten ja negatiivisten rahavirtojen kumoavaa vaikutusta positioon. 
Kuten aiemmin kerroin ekonomista riskiä ei voi täysin poistaa edes 
valuuttavirtoja tasapainottamalla. Yksinkertaisesti, jos jeni vahvistuu, 
yritykset jotka toimivat jenialueen ulkopuolelta menettävät kilpailuetua 
yrityksiin nähden jotka toimivat jenialueella. 
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Riskin hajauttamista voidaan verrata sijoittajasalkun diversifiointiin. 
Sijoittajat hajauttavat riskiään sijoittamalla moneen eri kohteeseen, 
eivätkä ota näin riskiä sijoittamalla vain yhteen. Valuuttariskiä voidaan 
siis pienentää samalla periaatteella eli toimimalla monella eri valuutalla. 
Kuten aiemmin työssäni kävin läpi, monen valuutan käyttö pitkällä 
aikavälillä kumoaa valuuttaheilahteluista johtuvat erot. 
 
Dynaaminen suojaus tarkoittaa kurssimuutoksiin sopeutumista. 
Sopeutuminen muutoksiin on sidoksissa liiketoiminnan luonteeseen ja 
toimintatapoihin. Nopea toiminta sekä joustavuus mahdollistavat 
tehokkaan tavan pienentää ekonomista riskiä. Epäedullisen kurssin 
vaikutuksia pyritään pienentämään ja edullisen kurssin vaikutuksista 
pyritään ottamaan kaikki irti. Muita nopeampi kurssimuutosten 
hyödyntäminen on kilpailuetu ja paras vakuutus ekonomista riskiä 
vastaan. Kasanen ym. (1996:164-165) ovat sitä mieltä, että seuraavilla 
toimenpiteillä yritys voi nopeuttaa mukautumista muuttuviin oloihin 
markkinoilla: 
• mahdollistamalla tuotannon siirtämistä maasta toiseen esimerkiksi 

käyttämällä alihankintaa tai ylläpitämällä tuotanto kapasiteettia 
useammassa maassa 

 
• seuraamalla ostomarkkinoiden pariteetteja ja fokusoimalla 

tarjouspyynnöt aikaisessa vaiheessa pariteettien kannalta edullisiin 
maihin 

 
• kohdistamalla myyntipanokset vastaavalla logiikalla 

 
Kaikissa toimenpiteissä tulee olla tietoinen sen hyödyllisyydestä sen 
aiheuttamiin lisäkustannuksiin. Ekonomisen position suojaamisessa, 
kuten muussakin suojaamisessa, pyritään aina optimaaliseen 
kokonaisratkaisuun. 

 

6.3.3 Translaatioposition suojaus 
  

Translaatioposition suojaus tarkoittaa oman pääoman arvon suojausta. 
Nopea ja täsmällinen raportointi ovat oman pääoman position 
suojauksessa avain onnistumiseen. On olennaista, että 
konsernilaskennasta saatavien tilinpäätöslukujen lisäksi henkilö, joka 
vastaa suojauksesta, saa etukäteen tietoa oman pääoman positioon 
vaikuttavista tekijöistä. Omaan pääomaan vaikuttavia tekijöitä ovat mm. 
tytäryhtiöiden tilikauden tulokset, päätetyt osingonjaot, 
omistusosuuksien ja – ketjujen muutokset, yrityskaupat sekä suojaavan 
yrityksen marginaaliveron muutokset (Kasanen ym. 1996:166). 
 
Tarkan suojauksen onnistuminen edellyttää positiomuutosten välitöntä 
huomioimista. Käytännössä ongelma muodostuu tilikauden tulosta 
suojattaessa. Tulos selviää vasta itse tilinpäätöspäivän jälkeen. Eli 
tyydytäänkö suojaamaan arvion perusteella vai odotetaan tuloksen 
saamista.  
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Mikäli suojausta ei tehdä välittömästi tuloksen saannin jälkeen, 
vaikuttavat vaihtuvat valuuttakurssit suojaushetken ja tilinpäätöshetken 
välillä osin oman pääoman arvoon.  
 
Tärkeää oman pääoman suojaamisessa on oikean suojaustavan käyttö. 
Yleisesti käytetään rahoituslainaa. Laina otetaan samassa valuutassa 
kuin tytäryhtiön sijoittamiseen käytetty valuutta. Lainan ottamisessa 
tarvitsee olla kuitenkin varovainen, sillä se vaikuttaa suoraan emoyhtiön 
verotettavaan tulokseen. Markkinoilla vallitsevat korkotasot ovat 
valuuttakohtaisia ja liittyvät näin aina oman pääoman suojaukseen. 
Korkoelementti tuleekin huomioida konserni tuloksessa.  
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7 Case GNT 
 Työni loppuun olen saanut mahdollisuuden suomalaiselta firmalta 

käyttää heidän toimintatapaansa käytännön esimerkkinä. Tähän osioon 
kuuluu GNT:n eli Gateway to Net Trading yrityksen toiminta 
valuuttasuojauksessa, sekä omat johtopäätelmäni sen toimintatavasta ja 
mahdollisista muutoksista sen toiminnan tehostamiseen. Itse olin 
kyseisessä firmassa töissä harjoittelujaksoni asiakasrahoituksen puolella. 
Sain kuitenkin lopputyötäni koskien informaatiota miten 
valuuttakurssiriskit huomioidaan heidän liiketoiminnassaan henkilöiltä 
jotka ovat vastuussa siitä.  
 

7.1 Johdanto 
 GNT on nuori pirkanmaalainen yritys, joka on kasvanut pienessä ajassa 

liikevaihdoltaan suurimmaksi alueellaan, mukaan lukien kaikki alat. 
GNT-konserni on Pohjoismaiden ja Baltian suurin IT-tukku, joka on 
erikoistunut pitkälle automatisoituihin varasto- ja kuljetuspalveluihin.  
 
GNT aloitti toimintansa 1995 Tampereella. Vuonna 2000 se laajensi 
toimintansa Baltian maihin. Seuraavana vuonna liiketoimintaa 
laajennettiin lisää Suomessa, ja vuonna 2006 laajennus jatkui Ruotsiin ja 
Norjaan yritysostoilla. Nykyään konserniin kuuluu myös GNT Polska eli 
Puolan yksikkö. Liikevaihto vuonna 2006 kohosi jälleen uudelle tasolle, 
1430 miljoonaan euroon. 
 

7.2 Käytössä olevat valuutat 
  

GNT-konsernin pääkonttori sijaitsee Tampereella. Tästä johtuen heidän 
perusvaluuttana toimii euro. Euron käyttöönotto on siis poistanut 
valuuttakurssiriskit euroalueelta. Tämä vaikutus on ollut positiivinen 
myös GNT:n riskinhallinnassa. Nykyään heidän ei tarvitse ottaa 
huomioon enää niin monen maan valuuttaa, kun myös Baltian maiden 
valuutat ovat kiinnitetty euroon, joten kurssiriskiä ei ole. Euron suhde 
näihin valuuttoihin on siis kiinteä. Esimerkiksi yksi euro vastaa 15.64 
Viron kruunua.  
 
Ruotsin kruunu ja Norjan kruunu eivät ole kiinnitetty euroon kuten ei 
myöskään Puolan zloty. Merkittävin vieras valuutta GNT:lle on 
kuitenkin dollari. Yli 70 prosenttia GNT:n liikevaihdosta on myyntiä. 
Maahantuojana yritys kuitenkin tuo tuotteensa ympäri maailmaa ja 
monesti ostovaluuttana toimii dollari, joka aiheuttaa transaktioriskin. 
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7.3 Valuuttariskien tekijät 
 

 Valuutat jotka aiheuttavat valuuttakurssiriskin GNT:lle ovat siis dollari, 
Ruotsin ja Norjan kruunu sekä Puolan zloty. Mielenkiintoiseksi asian 
tekevät valuuttavirrat. Pääasiallisesti GNT toimii Suomessa, missä 
sijaitsee myös keskusvarasto. Suomen toimipiste toimii ns. välivarastona 
tai toisin sanoen jakeluvarastona. GNT:llä on päämiehiä yli sata, eli he 
edustavat näiden yritysten tuotteita. He tekevät sopimuksen päämiehen 
kanssa, joka toimittaa tavarat Suomeen. Monet tuotteet saadaan suoraan 
Euroopasta suuren päämiehen kuten Hewlett-Packardin varastosta. 
Valuutta saattaa tosin vaihdella ja monesti kaupat solmitaankin 
dollareissa. Ostajana näissä toimiva GNT hyötyy nykyään 
valuuttamarkkinoilla vaikuttavasta vahvasta eurosta suhteessa dollariin. 
Tämä sama pätee Baltian maissa sijaitseviin toimipisteisiin, jotka 
tilaavat myös itse tuotteitaan suoraan päämiehiltä.  
 
Norjan ja Ruotsin toimipisteet taasen toimivat kuten aiemmin hieman 
valotin asiaa, keskusvaraston kautta. Näiden toimipisteiden 
valuuttavirroissa ei siis dollaria juurikaan esiinny. Konserni siis hyötyy 
toiminnasta siten, että se voi hintoja säätelemällä Suomesta käsin 
vaikuttaa valuuttakurssiriskiin molempien kruunujen tapauksessa. 
Puolan zlotykaan ei ole tavanomainen riskin aiheuttaja konsernille, sillä 
Puolaan tavarat hankitaan pääosin Baltian toimipisteistä, joiden valuutat 
on siis sidottu euroon.  
 
Suurin huolenaihe koko konsernille aiheutuu dollarin ja euron suhteesta. 
Näiden kahden päävaluutan heilahtelu vaikuttaa siis suoraan GNT:n 
ostotilausten loppusummaan. Vielä nykymaailmassa voidaan uskoa 
näiden kahden valuutan olevan hyvinkin vakaita, eikä suuria 
heilahteluita ole luvassa. Puhuttaessa pitkän aikavälin vaikuttavista 
tekijöistä mieleeni nousevat raha- ja korkopolitiikka, inflaatio sekä 
vaihtotase. 
 
Amerikan ja Euroopan välinen kauppasuhde vaikuttaa voimakkaasti 
molempien osapuolten vaihtotaseeseen, mikä taasen vaikuttaa raha- ja 
korkopolitiikkaan. Niin kauan kuin inflaatio saadaan pysymään aisoissa 
eikä keskuspankkien tarvitse ryhtyä leikkimään koroilla, pysyvät myös 
valuuttakurssit pienen vaihtelun välillä. Tämä takaa suhteellisen 
rauhallisen valuuttaympäristön toimia. 
 
GNT:n tapauksessa lyhyen aikavälin vaikuttavat tekijät 
valuuttakursseihin aiheuttavat mielestäni liki yhtä suuren riskin, joten 
mm. psykologiset tekijät ja odotukset, kuten IT-alalla normaalistikin, 
saattavat vaikuttaa heilahduksiin. Nämä tekijät ovat normaalisti ennalta 
arvaamattomia ja siksi niiden ennustaminen on miltei mahdotonta. Niistä 
aiheutuvat kurssiheilahdukset ovat normaalisti väliaikaisia ja pitkässä 
juoksussa tasoittuvia. Ottaen huomioon 1990-luvun IT-kuplan ja sen 
vaikutukset, voimme odottaa tältä alati kehittyvältä teollisuudelta myös 
jatkossa tapauksia joita kukaan ei ymmärtänyt ennen kuin ne iskivät.  
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Todellisuudessa IT-alakin on suurimman epävakautensa elänyt, joten 
valuuttoihin heijastuvat sijoituskaupat ym. vastaavat investoinnit tuskin 
tulevat häiritsemään suuremmin. 

 
7.4 Position määritys 

 
Valuuttapositio on yksinkertaisesti määritelty GNT:llä. Heillä lasketaan 
Suomen toimipisteen ostovelka kahden viikon välein, joka suojataan. 
Tähän mennessä suojaus on hoidettu siis vain Suomen osalta, mikä 
taasen selittyy jo aiemmin kertomastani Suomen toimipisteen 
merkityksestä ja suuruudesta. Muiden valuuttavirrat ovat sen verran 
pienet koko konsernissa, että niiden suojaus on jätetty ns. 
spekulatiiviseksi suojaukseksi eli pitkässä juoksussa heilahteluiden 
odotetaan tasoittuvan. 
 
GNT:n tapauksessa tärkeää on kuitenkin ottaa huomioon yrityksen nuori 
ikä. Yhtiö on kasvanut viimevuosina huimasti ja tehnyt yritysostoja eri 
maihin. Näiden vaikutuksena selvää holding-yritystä ei ole vielä 
muodostunut. Tällä hetkellä yrityksessä käy myllerrys kun sveitsiläinen 
osakeyhtiö osti sen enemmistöosakkuuden. GNT:lle ollaan rakentamassa 
holdingmuotoista ratkaisua, joka toisi kaikki tärkeimmät elementit yhden 
katon alle. Tämä tulee vaikuttamaan luonnollisesti valuuttavirtoihin ja 
position määritykseen, mikäli sitä halutaan ”jalostaa” tarkemmaksi.  
 
Avoin suojattava positio koostuu siis nykyään vain ostovelasta. Holding-
yhtiön mukaan tulo auttaa seuraamaan paremmin valuuttavirtoja 
Suomen päässä eli emoyrityksessä. Parempi ja tarkempi raportointi 
tulevaisuudessa tulee helpottamaan myös position määritystä. 
Liikevaihdosta suurin osa on siis myyntiä. Ostojen, joista valuuttariskit 
syntyvät, osuus on suhteellisen pieni. Tarkempi havainnointi kuitenkin 
osoittaa, että ostojenkin suhteen pelataan suurilla summilla. Näitä lukuja 
mielestäni tulisi suojata tarkemmin tulevaisuudessa. Myös 
translaatioriski tulee kuvioihin. Translaatioriski eli ulkomaisten 
tytäryhtiöiden konsolidointi yhtiön perusvaluuttaan tulee selvemmäksi 
holding-yhtiön perustamisen jälkeen.  
 
Valuuttakurssien suojaus on vielä nykyäänkin melko pieni ja moderni 
liiketoiminnan haara. GNT on nuori yritys, joka tähtää korkealle 
nykyaikaisten menetelmien avulla. Mielestäni yritykseen sopii erittäin 
hyvin myös valuuttakurssien suojaus. On siis tärkeää, että siihen tullaan 
panostamaan lisää tulevaisuudessa. Tärkein suojattava riski tulee 
olemaan aiemmin esittelemäni translaatioriski. Parempi raportointi 
helpottaa translaatioriskin tunnistamista ja mahdollistaisi siis 
tulevaisuudessa myös sen suojauksen.  
 
Ekonominen riski GNT:llä on pieni. Tämä riskihän perustuu 
kilpailutilanteeseen saman alan yritysten kanssa. GNT on suurin alallaan 
Pohjoismaissa ja Baltiassa, joten jatkamalla liiketoimintaansa samaan 
malliin ekonominen riski tulee pysymään kurissa. 
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7.5 Suojautuminen 
 

GNT on valinnut modernin tavan hoitaa valuuttakurssisuojauksensa. He 
ovat ulkoistaneet valuuttasuojauksen. Työssäni minulla ei ole lupaa 
kyseiseltä firmalta käyttää heidän nimeään, joten yritys X toimii sen 
vastikkeena.  
 
Yritys X on valuutta- ja korkoriskien hallintaan erikoistunut 
asiantuntijayritys. He räätälöivät asiakkaan mukaan 
riskienhallintapaketin, joka sisältää mm. strategiasuunnittelun, 
markkina-analyysit ja suojausinstrumenttien valinnat. Heidän 
systeeminsä on auttaa yrityksiä ns. kuukausipalkalla hoitamaan helposti 
valuuttasuojaukset. GNT:n tapauksessa on sovittu tietty korvaus eli 
palkka, jonka GNT maksaa yritys X:lle sen toiminnasta. Asia on suoraan 
verrattavissa mihin tahansa muuhun ulkoistettuun palveluun kuten 
esimerkiksi siivouspalveluun. GNT itse hoitaa positiolaskelmat ja 
lähettää ne yritys X:lle. He hoitavat sitten loput suojauksesta. Aiemmin 
työssäni olen kertonut kuinka position laskeminen on kaiken A ja O sekä 
suojausprosessi on vain tekninen operaatio. Aivan näin 
yksinkertainenhan se ei tietenkään ole, vaan se aiheuttaa oman työnsä 
valita oikeat instrumentit maksimaalisen ja tehokkaan suojauksen 
toteutumiseen. Yritys X on tämän ns. teknisen operaation asiantuntija. 
GNT ei siis itse ole panostanut markkinoiden analyysiin vaan luottaa 
siinä ulkoistettuun apuun. Tämä ratkaisu toimii mielestäni loistavasti. 
Muutaman vuoden yhteistyö on luonut GNT:lle rauhan luottaa yritys 
X:n toimintaan. Positiivisena asiana yritys X:n toiminnassa on myös 
heidän tapansa toimia kuukausiveloituksella. He eivät hae koskaan omaa 
intressiään kaupoilla vaan tekevät kaiken asiakkaan eduksi eivätkä ota 
välityspalkkioita. He ovat siis ainoastaan ulkopuolisia neuvonantajia. 
 
Yritys X saa GNT:ltä kerran kahdessa viikossa avoimen position. Yritys 
X seuraa markkinoita, tekee analyysejä ja käy valuuttakauppaa 
useamman eri pankin kanssa. He suorittavat valuuttakaupat 
parhaimmalla katsomallaan ja analysoimallaan hetkellä. He ilmoittavat 
valuuttakauppojen synnystä GNT:lle. Raportointi ja neuvonta kuuluvat 
yhteistyöhön. 
 
Yritys X:n raportointiin kuuluvat mm. Benchmark-analyysit ja avoimien 
positioiden taulukot sekä sähköpostin välityksellä merkittävien 
tapahtumien raportointi markkinoilta. He myös ilmoittavat aina 
kauppojen jälkeen mitä on suojattu, miten ja miksi. Valuuttakurssien 
vaihteluiden takia tarvittaviin toimenpiteisiin heiltä tulee suositukset 
miten kannattaisi toimia, johon GNT:ltä sitten vastataan tehdäänkö näin.  
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7.6 Yhteenveto 
 

GNT toimii valuuttakurssimarkkinoilla hyvin modernilla tavalla. Yritys 
on ottanut käyttöön ulkoistetun tavan toimia valuuttakurssiriskejä 
vastaan. Tämä helpottaa yritystä tekemään päätökset kun heillä on aina 
asiantuntijan mielipide ja suositus miten voisi toimia suojauksen 
suhteen. Valuuttakurssien suojaus on pieni liiketoiminnan osa GNT:n 
toiminnasta. Ulkoistetun palvelun ansiosta heidän ei tarvitse palkata 
sisäisesti työntekijää, jonka kustannukset nousisivat suuremmiksi kuin 
ulkoistetun palvelun. 
 
Position määritys on vielä alkutekijöissään yrityksessä. Tulevaisuudessa 
holding-yhtiön kautta näen position määrityksessä lisättävää ja 
tarkennettavaa. Liike-elämässä tulee koko ajan muutoksia ja niiden 
mukaan tulee muuntautua. Heidän kannattaa ehdottomasti ottaa työn alle 
translaatioriskin suojaus. Heidän tulee tehdä laskelmat onko sen suojaus 
kannattavaa vai ei. Yritys elää nyt muutoksen aikaa ja sen vakauduttua 
heidän kannattaa ottaa myös valuuttakurssien suojaus uudestaan 
käsittelyyn. Tämän hetkinen strategia on toiminut kiitettävästi tähän asti 
enkä näe mitään syytä miksi ulkoistettua vaihtoehtoa tulisi muuttaa.  
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Yhteenveto 
 

Valuuttakurssiriskin hallinta on useimpien yritysten menestyksen 
kannalta välttämätön. Sellaisetkin yritykset jotka toimivat ostojensa ja 
myyntiensä osalta vain omassa valuutassaan voivat altistua 
valuuttakurssiriskille. Useimmat yritykset tiedostavat tämän riskin 
tärkeyden, mutta harva onnistuu sen tunnistamisessa, ja sitä kautta 
kattavassa suojauksessa. Selityksenä tähän on riskin laajuus. Se ei kata 
pelkästään rahoitustoimintaa, vaan on läpi organisaation vaikuttava 
tekijä, joka on otettava huomioon hyvin useassa tilanteessa.  
 
On tärkeää ymmärtää että rahoitusriskien hallinnalla pyritään 
ennustavuuden parantamiseen, kassavirta – ja tulosvaihteluiden 
pienentämiseen, maksuvalmiuden ylläpitoon ja luottoriskien 
pienentämiseen. Näiden toimien tavoitteena ei ole korkokulujen 
absoluuttinen minimointi ja pikaisten valuuttakurssivoittojen tavoittelu. 
 
Melkein kaikella mitä maailmassa tapahtuu, on jokin vaikutus 
valuuttakurssien vaihteluun, niin poliittisten olojen muutoksilla kuin 
diilereiden työllä. Nykyaikana valuuttakurssien heilahdukset tuntuvat 
kaiken kokoisiin yrityksiin. Euron käyttöönotto on helpottanut ja 
poistanut riskiä monilta etenkin Euroopassa vaikuttavilta yrityksiltä. Se 
on tuonut yhden päävaluutan maailmanmarkkinoille, josta vastaa 
Euroopan keskuspankki. Euron vaikutuksiin ja sen tulevaisuuteen löytyy 
paljon kritisoijia. Miten yksi valuutta, jota hoidetaan yhden koron 
voimin voi kestää kilpailussa mukana. Erot esimerkiksi Italian ja 
Espanjan välillä ovat suuret talouden kehityksessä. Italia laahaa perässä 
kun Espanja kokee nopean talouden kasvun vaihetta. Kummankaan 
maan keskuspankit eivät pysty säätelemään enää korkopolitiikalla 
valuuttaansa, vaan sen tekee kaikkien puolesta yksi päättävä elin, EKP. 
Epätasaisessa juoksussa joku kärsii aina. Tulevaisuus näyttää vakaalta 
euron suhteen, mutta sen päälle on kasaantumassa mustia pilviä. Miten 
kauan se kestää ja tekikö esimerkiksi Iso-Britannia oikein luottamalla 
edelleen vahvaan puntaan äänestämällä Emu-jäsenyyttä vastaan.  
 
Valuuttakursseja voidaan ennakoida ja analysoida monella eri tavalla. 
Olen työssäni käynyt läpi erilaisia kaavoja, joilla sen määräytymistä 
lasketaan. Olen eritellyt pitkän ajan ja lyhyen ajan vaikuttavat tekijät. 
Kattavan ja maksimaalisen valuuttasuojauksen tekeminen vaatii siis 
tietoa maailmalla tapahtuvista asioista. Kykyä ennustaa niiden 
vaikutuksia ja tehdä oikeita ratkaisuja suojauksen suhteen.  
 
Kaikki kehittyy ja sen kokee myös valuuttasuojaus. Case-osuudessani 
käsittelin suomalaista yritystä, joka suojaa valuuttariskinsä ulkoistetun 
palvelun avulla. Tämä yksityiskohta tukee faktaa, että valuuttakurssiriski 
otetaan nykymaailmassa vakavammin. Sitä varten on perustettu firmoja, 
jotka tarjoavat palveluitaan auttaakseen myös pienempiä yrityksiä, joilla 
ei ole resursseja palkata omaa henkilökuntaa kattamaan 
valuuttakurssiriskin aiheuttamat ongelmat.  
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Tämä kaikki on positiivista ja oikeaan suuntaan menevää bisnestä. Itse 
katson tulevaisuuteen odottavin silmin valuuttakursseja koskien. Miten 
öljyn hinta markkinoilla kohoaa, keksitäänkö sille korvaavia 
vaihtoehtoja, pärjääkö yhtenäinen euro markkinoilla ja mitä tekevät 
suuret talouskasvun alueet Kiina ja Intia. Se mikä on varmaa, valuutat 
tulevat aina heilahtelemaan, ja niitä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä pitää 
seurata ja analysoida.  
 
Valuuttapositio on kuitenkin se kaiken avain, jotta suojaus lopullisesti 
onnistuu. On siis löydyttävä osaamista yrityksistä oikean position 
laskemiseen. Positio on jaettu eri teorioissa jo monia vuosia sitten eri 
lähtöpositioihin sen helpottamiseksi ja ymmärtämiseksi. Mielestäni siis 
itse position laskeminen tulee sujumaan hyvin pitkälti samoissa 
merkeissä kuin nykyäänkin. Se löytyykö yrityksistä osaamista sen 
laskemiseen, on vastuu koulutuksella. Vielä nykyään itse 
valuuttakurssiriskiä koskien ei koulutusta liialti ole. Toivon sen 
tulevaisuudessa hieman lisääntyvän, jotta tämä riski liiketoiminnasta 
osattaisiin ottaa paremmin huomioon. Tähän on kuitenkin todettava, että 
ilman riskiähän ei ole bisnestä, joten voimme vain odottaa mitä 
tulevaisuus tuo tullessaan ja miten markkinat tulevat kehittymään. 
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