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1 Johdanto
Ajoneuvojen hankintaan on olemassa useita erilaisia rahoitusvaihtoehtoja. Rahoitusvaihtoehdon valinnalla on vaikutuksia yrityksen talouteen, joten on tärkeää tutkia eri
vaihtoehtojen vaikutusta ja miettiä, mitkä asiat ovat merkittäviä juuri omalle yritykselle. Eri rahoitusvaihtoehdot vaikuttavat eri tavoin yrityksen kassavirtaan ja tilinpäätökseen sekä sitä kautta yrityksen tunnuslukuihin. Erityisesti jos yrityksellä on käytössä useita ajoneuvoja, niin on tärkeää olla tietoinen eri rahoitusvaihtoehdoista ja
niiden vaikutuksista, sillä niiden avulla voidaan säädellä muun muassa tilikauden tulosta ja vaikuttaa taseen rakenteeseen. Vaikutukset näkyvät niiden myötä myös esimerkiksi verotuksessa ja nettovarallisuudesta laskettavassa osakkeen matemaattisessa arvossa.
Tässä opinnäytetyössä tutkitaan kolmea ajoneuvojen rahoitusvaihtoehtoa: suora
osto, osamaksukauppa ja rahoitusleasing. Nämä valikoituivat vaihtoehdoiksi siitä
syystä, että nämä ovat keskenään hyvin verrattavissa, sillä rahoitusleasing ei sisällä
ajoneuvon huoltoja ja korjauksia, vaan kyseessä on pelkästään ajoneuvon käytöstä
maksettava vuokra. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää toimeksiantajayritykselle
taloudellisin rahoitusvaihtoehto sekä selvittää rahoitusvaihtoehtojen vaikutukset tilinpäätökseen. Tutkimuksen aihe syntyi siitä, kun toimeksiantajayritys on hankkinut
ajoneuvonsa aina osamaksukaupalla, mutta ei ole tiedetty, voisiko jokin muu rahoitusvaihtoehto olla taloudellisesti parempi. Tutkimus on laadullinen tutkimus, ja se toteutetaan toimeksiantajayritykseltä saadun aineiston pohjalta. Opinnäytetyössä toimeksiantajana toimii rakennustoimintaan keskittynyt yritys. Yritys toimii Keski- ja
Etelä-Suomessa ja työllistää kymmenkunta työntekijää.
Opinnäytetyö auttaa ymmärtämään rahoitusvaihtoehtojen vaikutuksia useasta näkökulmasta. Tutkimustuloksissa esitellään laskelmia, joista nähdään rahoitusvaihtoehtojen vaikutuksia. Näistä laskelmista saatua tietoa toimeksiantajayritys voi käyttää
päätöksenteon tukena tehdessä uusia ajoneuvojen hankintoja.
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2 Tutkimusasetelma
2.1 Tutkimusongelma ja tutkimusmenetelmä
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on arvioida yrityksen hankintojen rahoitusvaihtoehtojen taloudellisuutta sekä niiden vaikutuksia tilinpäätökseen. Tutkimuksessa ei
ole tarkoituksena tutkia kaikkia yrityksen hankintoja, vaan tutkitaan ainoastaan ajoneuvojen hankintaa. Ajoneuvoilla tarkoitetaan tässä tapauksessa pakettiautoja. Opinnäytetyön aihe on saatu toimeksiantajayritykseltä, jolle opinnäytetyö tehdään. Tarkoituksena on siis vertailla ajoneuvojen hankintojen eri rahoitusvaihtoehtoja, jotka
tässä tutkimuksessa ovat suora osto, osamaksukauppa sekä rahoitusleasing. Tutkimuksessa esitetään laskelmia, joita yritys voi käyttää jatkossa päätöksenteon tukena.
Tutkimuksen tavoite on löytää taloudellisin ratkaisu yritykselle ajoneuvojen hankkimiseen sekä sitä kautta selvittää, kuinka rahoitusvaihtoehdot vaikuttavat tilinpäätökseen.
Opinnäytetyön tutkimusongelma muodostui yrityksen tarpeesta saada tietoa siitä,
mikä olisi yritykselle taloudellisin vaihtoehto hankkia ajoneuvo. Yrityksessä ajoneuvoja on hankittu ainoastaan osamaksukaupalla. Tämän seurauksena on alettu pohtimaan, voisiko jokin muu rahoitusvaihtoehdoista olla taloudellisempi vaihtoehto. Tutkimusongelmasta muodostui lopulta kaksi kysymystä tutkimuskysymyksiksi:
Mikä on yritykselle taloudellisin rahoitusvaihtoehto ajoneuvon hankintaan?
Kuinka hankintojen eri rahoitusvaihtoehdot vaikuttavat yrityksen kirjanpitoon ja sitä kautta koko tilinpäätökseen?
Tutkimuksen tavoitteena onkin löytää näihin kahteen tutkimuskysymykseen vastaukset.
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Opinnäytetyö toteutetaan laadullisena eli kvalitatiivisena tutkimuksena, jossa on
myös tapaustutkimuksen piirteitä. Tutkimus toteutetaan tutkimalla ja analysoimalla
aineistoa, joka saadaan toimeksiantajalta. Lisäksi tutkimuksessa suoritetaan haastatteluja tarpeen mukaan.
Laadullinen tutkimus pyrkii ymmärtämään tutkimuksen kohteena olevaa ilmiötä. Laadullinen tutkimus sopii tilanteisiin, kun ilmiöstä halutaan saada syvällinen näkemys,
luoda uusia teorioita ja hypoteeseja sekä kun ilmiöstä halutaan hyvä kuvaus. Laadullisissa tutkimuksissa ei pyritä yleistyksiin kuten määrällisissä tutkimuksissa. Laadullisessa tutkimuksessa käytetään sanoja ja lauseita, kun taas määrällinen tutkimus on
lukuihin perustuvaa. Laadullisessa tutkimuksessa tarkoituksena on tutkittava ilmiön
kuvaaminen ja ymmärtäminen sekä tulkinnan antaminen. (Kananen 2012, 29.)
Laadullisella tutkimuksella on useita alalajeja, joista yksi on case-tutkimus (Kananen
2013, 22). Case-tutkimuksella tarkoitetaan tapaustutkimusta, jossa tutkitaan yhtä tai
useampia tapauksia. Tapaustutkimuksessa muun muassa erilaiset dokumentit, haastattelut ja arkistot toimivat tutkimusaineistona. (Kananen 2012, 34─35.) Case eli tapaus on yksikkö ja se muodostaa jonkun tutkittavan ilmiön. Se voi olla yritys, henkilö,
toimiala, ohjelma, kurssi tai tapahtuma. (Kananen 2013, 75.) Case-tutkimus etenee
vaiheittain, joita ovat tutkimusongelma, tutkimuskysymykset, tapauksen valinta, tiedonkeruu- ja analyysimenetelmät, toteutus, tutkimusaineiston tulkinta ja analyysi
sekä raportointi. Nämä case-tutkimuksen tutkimusprosessin vaiheet ovat samat kuin
laadullisessa ja määrällisessä tutkimuksessa. (Kananen 2013, 59.)
Tutkimus toteutetaan laadullisena case-tutkimuksena, koska tutkimuksessa syvennytään toimeksiantajayrityksen ongelmaan eikä tällä tutkimuksella pyritä yleistämään.
Tutkimuksessa tutkitaan ainoastaan yhtä tapausta ja tässä opinnäytetyössä tapaus
on yritys. Tutkimusaineistona opinnäytetyössä käytetään erilaisia dokumentteja, joita
käytetään case-tutkimuksissa aineistona.
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2.2 Aineistonkeruumenetelmä ja analyysimenetelmä
Tutkimuksessa käytettävä aineisto saadaan kokonaan toimeksiantajayritykseltä. Aineisto koostuu pääasiassa kirjallisesta aineistosta, joka sisältää erilaisia dokumentteja, kuten leasing-tarjouksia, osamaksusopimuksia ja tilinpäätöksiä, laskuja sekä
pääkirja-aineistoa. Aineisto sisältää dokumentteja, joiden avulla voidaan päästä tutkimuskysymyksiin kiinni. Osamaksusopimuksista nähdään hankittujen autojen tietoja,
kuten hinnat, korot, maksuerien määrä sekä muut kustannukset. Leasingiä yritys ei
ole käyttänyt aikaisemmin, mutta voidakseen tutkia myös rahoitusleasingiä yritys
pyytää leasing-tarjouksia sitä varten. Tilinpäätökset ovat myös tärkeä osa aineistoa,
sillä sen avulla voidaan tutkia hankintojen eri rahoitusvaihtoehtojen vaikutuksia juuri
toimeksiantajayrityksen talouteen ja tilinpäätökseen eikä vain yleisesti. Tutkimuksen
aikana lisätietoa hankitaan tarvittaessa haastattelemalla toimeksiantajan edustajia,
jos kirjallisesta aineistosta ei selviä tarvittavia tietoja. Aineistosta on tavoitteena löytää ratkaisu tutkimusongelmasta johdettuihin tutkimuskysymyksiin (Kananen 2013,
107).
Tutkimuksessa pyritään luomaan laskelmia yritykselle. Laskelmat voidaan tehdä toimeksiantajayritykselle heiltä saadun aineiston pohjalta ja niiden avulla pyritään löytämään ratkaisu tutkimusongelmasta johdettuihin tutkimuskysymyksiin. Aineistosta siis
poimitaan tarvittavia tietoja ja lukuja, jotta laskelmat voidaan tehdä. Tutkimus pohjautuu siis teoriaan, jonka mukaan kirjaukset, verotus ja tilinpäätös muodostuvat,
mutta aineistoa käyttämällä tutkimus voidaan kohdistaa toimeksiantajayritykseen.

2.3 Luotettavuus
Case-tutkimus koostuu aineistosta, jota on kerätty eri lähteistä. Tästä syystä case-tutkimuksessa kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuskriteeristö soveltuu parhaiten
tarkastellessa luotettavuutta. Case-tutkimuksen perusedellytys on, että dokumentaatio on riittävän tarkka. Tällä tarkoitetaan sitä, että tutkimusprosessin kaikki valinnat
on kirjattu ylös sekä ne on perusteltu. (Kananen 2013, 117.)
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Tutkimuksen luotettavuutta mitataan luotettavuuden mittareiden avulla. Luotettavuuden mittarit ovat reliabiliteetti ja validiteetti, ja ne mittaavat tutkimuksen luotettavuutta ja laatua. Luotettavuustarkastelun avulla tutkitaan, onko tutkimuksen vaiheet tehty oikein. Reliabiliteetti tarkoittaa tutkimuksesta saatujen tulosten pysyvyyttä eli sitä, että tutkimuksen tulokset olisivat samat, jos tutkimus tehtäisiin uudelleen. Validiteetti on sitä, että tutkimuksessa tutkitaan oikeita asioita. Validiteetti kohdistuu tutkimuksessa suunnitteluun eli tutkimusasetelmaan ja osittain myös siihen,
että aineiston analysointi tehdään oikein. Reliabiliteetti taas kohdistuu tutkimuksen
toteutukseen. Laadullisessa tutkimuksessa ei voida laskea ja arvioida luotettavuutta
kuten kvantitatiivisessa tutkimuksessa, joten luotettavuuden tarkastelu laadullisessa
tutkimuksessa jää arvion varaan. Tutkimuksessa luotettavuus on siis tutkijan arvioinnin sekä näytön varassa. (Kananen 2014, 146─147.)
Tässä tutkimuksessa luotettavuus varmistetaan sillä, että laskelmat on tehty teorian
pohjalta. Lisäksi tutkimusaineistoa on laajemmin kuin vain yhdeltä tilikaudelta. Tilinpäätöksiä on kolmelta vuodelta ja ajoneuvojen osamaksusopimuksia on kuuden auton sopimukset. Osamaksusopimusten määrällä on merkitystä siinä, että nähdään
useita sopimusehtoja. Myös leasing-tarjouksia on useita, jotta voidaan vertailla niitä
ja valita tutkimukseen edullisin sekä parhaiten vertailtavissa oleva tarjous. Luotettavuutta varmistetaan myös pääkirjan avulla, sillä sen avulla voidaan varmentaa, että
taseessa näkyvä kalusto sekä tuloslaskelman poistot täsmäävät pääkirjan kanssa.
Pääkirjasta nähdään myös korot ja rahoituskulut.

3 Yrityksen ajoneuvohankintojen rahoitusvaihtoehdot
3.1 Suora osto
Tässä tutkimuksessa suoralla ostolla tarkoitetaan, että yritys rahoittaa kaluston hankinnan itse yrityksen omista rahoitusvaroista. Taloudellisen tilanteen salliessa ajoneuvon ostaminen käteisellä voi olla helppo vaihtoehto, mutta silloin kaikki pääoma
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on sidottuna autoon (Autio 2018). Käytännössä ajoneuvon hankkiminen suoralla ostolla tarkoittaa, että tarvitaan kerralla enemmän rahoitusvaroja verrattuna ajoneuvon hankkimiseen osamaksurahoituksella tai leasingillä.
Suorassa ostossa ajoneuvo tulee suoraan yrityksen nimiin eli hankinnan jälkeen omistus siirtyy heti yritykselle. Vaikka tässä tutkimuksessa suoralla ostolla tarkoitetaankin
ainoastaan kaluston rahoittamista yrityksen omista rahoitusvaroista, niin suora osto
voitaisiin toteuttaa myös autolainan avulla. Hankkiessa ajoneuvon autolainalla auto
tulee heti yrityksen nimiin.

3.2 Osamaksukauppa
Osamaksukauppa on kauppa, jossa irtain esine maksetaan erissä myyjälle, joista ainakin yksi erä erääntyy vasta kaupan kohteen, tässä tapauksessa ajoneuvon, luovutuksen jälkeen. Kaikista tällaisista osamaksukaupoista tulee aina tehdä kirjallinen sopimus. Osamaksukauppalaki säätelee osamaksukauppoja. (Lindström 2014, 3.3.5.) Osamaksukaupassa osapuolia ovat myyjä, ostaja sekä rahoitusyhtiö. Autoliike hakee
luottopäätöksen ostajan kauppaa varten rahoitusyhtiöltä, jonka jälkeen autoliike tekee osamaksusopimuksen ostajan kanssa sekä toimittaa ajoneuvon heille. Tämän jälkeen autoliike siirtää osamaksusopimuksen rahoitusyhtiölle ja ostaja alkaa maksamaan maksuerät sopimuksen mukaisesti rahoitusyhtiölle. (Evokari 2015, 24.)
Osamaksukauppalakia tulee soveltaa, jos sopimuksen tarkoituksena on, että se, jolle
esine on luovutettu, on tuleva esineen omistaja. Tämä pätee, vaikka sopimusta olisi
kutsuttu vuokra- tai muuksi sellaiseksi sopimukseksi. Osamaksuhinnalla tarkoitetaan
maksuerien yhteenlaskettua määrää, jotka ostajan täytyy sopimuksen mukaan suorittaa. (Osamaksukauppalaki 91/1966, 1 §.) Osamaksusopimuksessa täytyy mainita
tiedot sopimusosapuolista, tiedot kaupan kohteesta ja kohteen toimittamisesta, hintaa ja sen maksamista koskevat tiedot ja ehdot sekä tiedot osamaksutilityksissä toimivaltaisesta viranomaisesta (Osamaksukauppalaki 91/1966, 1 c §).
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3.3 Rahoitusleasing
Leasingillä tarkoitetaan vuokrasopimusta, joka sidotaan pidemmäksi ajaksi, kuten
3─5 vuodeksi. Tällaisia vuokrasopimuksia tehdään koneista ja laitteista, tavallisimmin
autoista ja tietokoneista. Leasing toimii siten, että rahoitusyhtiö ostaa hyödykkeen ja
vuokraa sen yritykselle tietylle ajanjaksolle. (Tuomi-Sorjonen 2018, 85─86.) On olemassa erilaisia leasing-vaihtoehtoja. Rahoitusleasing on sellainen, johon ei yleensä
sisälly huoltoja tai korjauskustannuksia, vaan kyseessä on ainoastaan auton vuokraus. Vuokrakauden päättyessä yrityksen täytyy myydä ajoneuvo. Ajoneuvon myyntihinnan ollessa suurempi kuin sovittu jäännösarvo, leasingyritys maksaa erotuksen
yritykselle. Sekä toisin päin, jos myyntihinta on jäännösarvoa pienempi, niin yritys
maksaa erotuksen leasingyritykselle. Rahoitusleasingissä on siis vastuu auton arvonalenemisesta yrityksellä. Leasingissä yritys voi sopimuskauden päätyttyä päivittää kaluston, jolloin yrityksellä on käytössä aina uusinta teknologiaa. (Leasing n.d.)
Vuokrasopimus määritellään rahoitusleasingiksi, jos vuokrauksen kohteena olevan
hyödykkeen riskit ja edut siirtyvät olennaisilta osin yritykselle, joka vuokraa hyödykkeen. Rahoitusleasingiksi katsotaan yleensä myös sellaiset vuokrasopimukset, joiden
mukaan vuokra-ajan päättyessä hyödyke siirtyy vuokralle ottajalle tai vuokralle ottaja
voi lunastaa hyödykkeen alle käyvän arvon. Tilanteessa, jossa leasingsopimus ei täytä
rahoitusleasingin ehtoja, sitä on pidettävä muuna vuokrasopimuksena. (Rönkkö &
Lampila 2016, 42─43.)
Teporan (2013, 5.4.1) mukaan tyypillistä tavarantoimittaja-aloitteista leasingjärjestelyä voidaan kuvata seuraavan kuvion avulla:
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Kuvio 1. Tavanomaisen rahoitusleasingin perusrakenne (Tepora 2013, 5.4.1)

Leasingjärjestely alkaa asiakasyrityksen ja tavarantoimittajan välisestä hankintaneuvottelusta liittyen asiakasyrityksen tarvitsemaan kohteeseen kuten ajoneuvoon. Jos
hankintaneuvottelu päättyy myönteiseen tulokseen kohteesta, toimittajasta sekä rahoitustavasta, niin tämän jälkeen tavarantoimittaja tekee tarjouspyynnön rahoittajalle yksilöidyn kohteen ostamisesta asiakasyritykselle. Yleensä käytetään siis ulkopuolista rahoittajaa, joka tavallisesti on leasingrahoitukseen erikoistunut rahoitusyhtiö. Rahoittajan hyväksyessä tarjouspyynnön tavarantoimittaja ja rahoittaja tekevät
kauppasopimuksen ja rahoittaja ja asiakasyritys tekevät vuokrasopimuksen eli leasingsopimuksen. Lisäksi on mahdollista tehdä takaisinostosopimus kohteesta tavarantoimittajan ja rahoittajan kesken. Kun rahoitus on myönnetty, niin rahoittaja tilaa
tavarantoimittajalta vuokrattavaksi tarkoitetun kohteen toimitettavaksi asiakasyritykselle. Tämän johdosta tavarantoimittajan eli myyjän ja asiakasyrityksen välille ei
synny minkäänlaista oikeussuhdetta. (Tepora 2013, 5.4.1.)
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4 Kaluston hankinnan vaikutukset
4.1 Kaluston kirjaukset
Seuraavista kuvioista (2, 3 ja 4) nähdään tutkimuksessa käytettävien, eri rahoitusvaihtoehdoilla hankittujen ajoneuvojen kirjaukset hankintavuotena:

Kuvio 2. Suoran oston kirjaukset

Suoran oston kirjauksiin sisältyvät kaluston hankinta, laskun maksu sekä kalustosta
tehtävien poistojen kirjaus.

Kuvio 3. Osamaksukaupan kirjaukset
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Osamaksukaupan kirjaukset sisältävät kaluston hankintaan liittyvät kirjaukset, kaluston poistokirjaukset ja osamaksuerien maksut.

Kuvio 4. Rahoitusleasingin kirjaukset

Hankittaessa ajoneuvo rahoitusleasingillä kirjataan se vuokrakuluksi tuloslaskelmaan
ja ostovelaksi taseeseen, joka lähtee pois, kun lasku maksetaan pankkitililtä. Nämä
kirjaukset tehdään, jos rahoitusleasingillä hankittu ajoneuvo kirjataan vuokrakuluksi,
kuten tässä tutkimuksessa, eikä taseeseen.
Yrityksen omaisuudeksi ostettu kalusto aktivoidaan taseeseen ja tilikausittain poistetaan kirjaamalla se kuluksi tuloslaskelmaan (Rekola-Nieminen 2016). Sellaisen aineelliseen omaisuuteen kuuluvan hyödykkeen, josta arvioidaan, että saadaan tuottoa
useana tilikautena, hankintameno poistetaan kirjaamalla se suunnitelman mukaan
kuluksi kullekin tilikaudelle vaikutusaikanaan. Hankintameno, josta on vähennetty kuluksi kirjattu poisto, merkitään taseeseen. (Kirjanpitolaki 1336/1997, 4 luku 5 §.) Hankintamenoon luetaan hyödykkeen hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuneet välittömät menot eli hyödykkeestä maksettu hinta sekä muut hankinnasta aiheutuneet kustannukset. Lisäksi kirjanpitovelvollinen voi lukea hankintamenoon välillisiä menoja
halutessaan. Hyvä kirjanpitotapa edellyttää kuitenkin, että noudatetaan aina samoja
periaatteita yrityksessä määritettäessä hankintameno, ellei ole erityistä syytä, miksi
periaatteita muutetaan. Välillisten menojen määrittely tehdään tapauskohtaisesti
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johtuen yritys- ja toimialakohtaisista eroista. Hyödykkeen hankintaa koskevia välillisiä
menoja ovat muun muassa hankinnan vakuutus- ja kuljetusmenot. Välillisten menojen määrä täytyy pystyä selvittämään kustannuslaskelman avulla. (Mäkikangas 2018,
59─61).
Varojen lisäykset, kuten kalusto, merkitään taseen vastaavaa-puolelle. Kirjaus tehdään debet-kirjauksena. Velkojen lisäykset tehdään taas kredit-kirjauksina ja ne sijoittuvat taseen vastattavaa puolelle. (Kerbs 2020, 1.9.) Kaluston hankinnassa rahoitusvaihtoehto voi vaikuttaa kaluston kirjaamiseen. Osamaksusopimukset kirjataan kuitenkin tuloslaskelmaan ja taseeseen, kuin hyödyke olisi ostettu. Ostaja merkitsee
hankintahinnan taseeseen ja velkavastuun taseen vieraaseen pääomaan. (Walden &
Leppiniemi 2020, 244.)
Hankittaessa kalustoa rahoitusleasingillä mahdollisia kirjaustapoja on kaksi. Vuokrasopimus kuten rahoitusleasingin voidaan kirjata tuloslaskelmaan liiketoiminnan muihin kuluihin vuokrakuluksi (Rönkkö & Lampila 2016, 43). Haluttaessa voidaan vuokrasopimus, joka täyttää rahoitusleasingin tunnusmerkit, kirjata tuloslaskelman sijaan
taseeseen. Kirjattaessa rahoitusleasingillä hankittu hyödyke taseeseen kasvattaa se
taseen loppusummaa ja näin ollen vaikuttaa yrityksen tunnuslukuihin. (Rönkkö &
Lampila 2016, 43.)
Jos yritys päättää aktivoida rahoitusleasingsopimuksella hankitun omaisuuden taseeseen, niin silloin yrityksen täytyy soveltaa tätä käytäntöä kaikkiin rahoitusleasingsopimuksiin. Tilinpäätökseen merkitsemisessä ja esittämisessä noudatetaan tilinpäätösstandardeja, jotka ovat hyväksyttyjä IAS-asetuksella. (Kirjanpitolaki 1336/1997, 5 luku
5 b §.) Poikkeuksena ovat kuitenkin alle vuoden mittaiset ja arvoltaan vähäiset vuokrasopimukset, jotka kirjataan tuloslaskelmaan (Kovero 2018). Yrityksen toimiessa
tällä tavalla rahoitusleasingsopimusten kanssa se tarkoittaa sitä, että taseeseen aktivoidusta omaisuuden hankintamenosta tehdään poistoja, jotka näkyvät tuloslaskelmassa kuluina. Lisäksi rahoitusleasingistä johtuvaa vuokran maksua pidetään taseeseen kirjatun velan lyhennyksenä ja koron maksuna. (Honkamäki 2018, 49.) Leasingmaksut jakautuvat siis taseessa leasingmaksuvastuun alentumiseen sekä tuloslaskel-
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maan rahoituskuluksi. Tämä on vaihtoehtoinen menettely perinteiselle leasingmaksujen kulukirjaukselle. (Walden & Leppiniemi 2020, 244.) Tyypillisin kirjaustapa on
kuitenkin kirjata rahoitusleasing vuokrakuluksi tuloslaskelmaan (Kerbs 2019a).
Standardi, jonka mukaan vuokrasopimukset kirjataan taseeseen, on IFRS 16 -standardi ja se koskee kaikkia yrityksiä, jotka raportoivat IFRS-standardien mukaisesti
(Carroll 2018). Suomessa pörssiyhtiöiden täytyy noudattaa tilinpäätöksen laadinnassa
IAS/IFRS-standardeja. IAS/IFRS koostuu normeista ja standardeista sekä niiden tulkinnoista. IFRS-tilinpäätöksessä täytyy olla enemmän tietoja kuin Suomen kirjanpitolainsäädäntö (FAS) edellyttää. (Tuomi-Sorjonen 2018, 121.)
Yrityksen ostaessa koneita, kalustoa, rakennuksia tai muita hyödykkeitä niistä täytyy
tehdä poistoja. Kirjanpitolain mukaan hyödykkeiden hankintameno kirjataan poistoina kuluiksi vaikutusaikanaan. Vaikutusajalla tarkoitetaan sitä aikaa, minkä yrityksen johto on määritellyt hyödykkeen taloudelliseksi pitoajaksi. Yleensä taloudellinen
pitoaika on lyhyempi kuin tekninen pitoaika. Poistot tehdään poistosuunnitelman
mukaan, joka tehdään ennakkoon ja se esitetään tilinpäätöksen liitetiedoissa.
(Tuomi-Sorjonen 2018, 105.) Poistosuunnitelmaa ei tarvitse kuitenkaan esittää liitetiedoissa, jos poistot tehdään verotuksessa hyväksyttyjen enimmäispoistojen mukaisesti. (Tuomi-Sorjonen 2018, 155). Tavallisimpia poistomenetelmiä on kaksi: tasapoisto ja menojäännöspoisto. Tasapoisto on menetelmä, jossa hyödykkeen hankintameno jaetaan pitoajan mukaisilla vuosilla, ja näin ollen poistomäärä on joka vuosi
sama. Menojäännöspoisto on menetelmä, jossa lasketaan tietty prosenttiosuus aina
jäljellä olevasta arvosta eli menojäännöksestä. Tässä menetelmässä poiston määrä
pienenee joka vuosi, sillä menojäännös on joka vuosi pienempi, mutta poistoprosentti pysyy samana. (Tuomi-Sorjonen 2018, 106─107.) Koneista, kalustosta ja
muusta irtaimesta omaisuudesta voi tehdä verovuoden aikana korkeintaan 25 prosentin poiston menojäännöksestä (Elinkeinoverolaki 360/1968, 30 §).
Poistot kirjataan tuloslaskelmaan poistoihin ja ne vähentävät kaluston tasearvoa
(Kerbs 2020, 1.11). Vuosina 2020–2023 yritys voi kuitenkin poistaa kone- ja laiteinvestoinnit halutessaan kaksinkertaisina. Näin ollen neljän vuoden ajan on mahdollista
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tehdä 50 prosentin enimmäispoisto. Tämän tavoitteena on, että yritykset investoisivat enemmän. Tämän myötä yritykset voisivat poistaa investoinnit nopeammin,
minkä myötä voittoa tekevän yrityksen ei tarvitse maksaa veroja yhtä paljoa kyseisinä
vuosina. (Määttänen 2019.) Laki korotetuista poistoista on tullut voimaan 1.1.2020.
Jotta poistot voi tehdä korotettuina se edellyttää, että omaisuus on uusi, yrityksen
omassa käytössä, sekä se on otettu käyttöön aikaisintaan 1.1.2020. (Kone- ja laiteinvestoinneista korotetut poistot verovuosina 2020–2023. 2020.)

4.2 Arvonlisäverotus
Arvonlisävero on yleinen kulutusvero, jota maksetaan lähes kaikista tavaroista ja palveluista. Arvonlisävero on välillinen vero, jolla tarkoitetaan sitä, että veron maksaa
lopullinen kuluttaja. Yritykset toimivat vain veronkantajina, jotka lisäävät tuotteiden
ja palvelujen hintoihin arvonlisäveron ja tilittävät veron valtiolle. Yleinen arvonlisäverokanta on Suomessa 24 prosenttia. (Arvonlisäverotus n.d.)
Rahoituspalvelun myynnistä ei suoriteta lainkaan arvonlisäveroa. Rahoituspalvelua
on muun muassa luotonanto ja muu rahoituksen järjestäminen. (Arvonlisäverolaki
1501/1993, 41-42 §.) Tutkimuksessa mukana olevat osamaksusopimukset kuuluvat
rahoituspalvelun piiriin, joten maksuerät eivät sisällä arvonlisäveroa.
Yrityksen kirjatessa leasing taseeseen arvonlisäveron vähennysoikeus riippuu siitä,
kuinka on sovittu käyttöomaisuuden lunastuksesta. Jos on lunastuspakko, saa arvonlisäveron vähentää heti sopimuksen alkaessa. Jos on sovittu vain mahdollisuudesta
lunastaa omaisuus sopimusjakson jälkeen, niin arvonlisäverovähennystä ei saa tehdä
kokonaisuudessaan sopimuksen alkaessa, vaan arvonlisävero vähennetään erikseen
jokaisesta leasingmaksusta. Kirjattaessa rahoitusleasingmaksut tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti niin leasingmaksun sisältämä arvonlisävero voidaan vähentää yleisten vähennysoikeuksien täyttyessä. (Kerbs 2019b.) Pakettiautosta saa vähentää arvonlisäveron, jos ajoneuvoa käytetään vähennykseen oikeuttavassa liiketoiminnassa (Ajoneuvon ja sen käyttökulujen arvonlisävero 2019).
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4.3 Vähennyskelpoisuus verotuksessa
Verotuksessa on tärkeää kirjanpidon ja tilinpäätöksen luotettavuus, sillä verottaminen perustuu pitkälti niiden pohjalta. Kirjanpidon tulos ei edusta veronalaista tuloa
sellaisenaan, vaan kirjanpidon tulos muutetaan verotettavaksi tuloksi. (Walden &
Leppiniemi 2020, 76.) Verotettavasta tulosta osakeyhtiö maksaa 20 prosenttia tuloveroa (Osakeyhtiön tuloverotus-verovuosi 2020). Verotettava tulo voidaan selvittää
Tomperin (2019, 84) esittämän laskelman avulla:
+/- Tuloslaskelman voitto/tappio
+ Tuloverot
+ Kuluiksi kirjatut vähennyskelvottomat menot
- Tuotoiksi kirjatut verovapaat tulot
+/- Jaksotuksesta johtuvat erot
+/- Muut oikaisut
= Verovuoden verotettava tulo
-

Vahvistetut tappiot

= Lopullinen verotettava tulo.
Elinkeinoverolain (360/1968) 4 § mukaan elinkeinotoiminnassa veronalaisia elinkeinotuloja ovat rahana tai rahanarvoisena etuutena saadut tulot. Elinkeinotoiminnassa
vähennyskelpoisia menoja ovat tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneet menot ja menetykset (Elinkeinoverolaki 360/1968, 7 §). Vähennyskelpoisia menoja ovat
muun muassa vaihto-omaisuuden ja käyttöomaisuuden hankintamenot, palkat, henkilösivumenot mainosmenot ja vuokrat. Tulovero ei ole vähennyskelpoinen. (Tomperi
2019, 96─102.) Käyttöomaisuudesta, kuten kalustosta tehtävät poistot hyväksytään
verotuksessa vähennyskelpoisiksi enintään 25 prosentin osalta menojäännöksestä
(Elinkeinoverolaki 360/1968, 30 §). Elinkeinoverolain (360/1968) 18 § mukaan elinkeinotoiminnasta johtuneen velan korko on vähennyskelpoista. Korko on kulua sinä
vuonna, kun se suoritetaan (Elinkeinoverolaki 360/1968, 23 §).
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Tilanteessa, jossa rahoitusleasing kirjataan kansainvälisen tavan mukaan eli aktivoidaan taseeseen omaisuudeksi sekä velaksi, niin siitä tehtävät poistot eivät ole vähennyskelpoisia. Kirjattaessa rahoitusleasing vuokrakuluna se on silloin verotuksessa vähennyskelpoinen. (Kerbs 2019a.) Aktivoitaessa rahoitusleasing taseeseen täytyy verotuksessa rahoitusleasingsopimus palauttaa vastaamaan käsittelyä kansallisen olettaman mukaisesti eli vuokrasopimuksena, koska elinkeinoverolaki ei ole siltä osin
muuttunut (Rekola-Nieminen 2016).

4.4 Kassavirta
Yrityksen kassavirta kertoo, kuinka paljon rahaa on tullut ja kuinka paljon lähtenyt
yrityksen kassasta. Yleensä kassavirta koostuu kolmesta osasta: liiketoiminnan rahavirrasta, rahoituksen rahavirrasta ja investointien rahavirrasta (ks. kuvio 3) (Nyman
2015.)

Kuvio 5. Kassavirtalaskelma (Nyman 2015)
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Liiketoiminnan rahavirta kertoo yrityksen kannattavuuden ja se lasketaan vähentämällä hankitut materiaalit, työ ja liiketoiminnan muut juoksevat kulut myynnistä. Liiketoiminnan rahavirran tulisi olla aina positiivinen luku, jolla voitaisiin kattaa mahdollisia investointikuluja, osingonmaksuja ja lainojen maksua. Rahoituksen rahavirta kertoo, kuinka paljon uutta lainaa yritys on ottanut. Positiivinen rahoituksen rahavirta
kuvaa yleensä sitä, että yritys on ottanut velkaa, joka on tullut yrityksen kassaan. Negatiivinen luku taas kertoo, että yrityksen kassasta on mennyt rahaa lainojen takaisinmaksuun ja osinkoihin. Investointien rahavirta kertoo yrityksen investoinneista eli,
kuinka paljon on kulunut rahaa kassasta investointeihin. Investointien kassavirta on
yleensä negatiivinen luku. (Nyman 2015.)
Kassavirtoja ei ole mahdollista lukea suoraan tilinpäätöksestä, koska tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella tulojen osalta ja suorite- ja käyttöperusteella menojen osalta.
Suoriteperusteinen tuloslaskelma ja kassavirta poikkeavat toisistaan. Tärkeimmät
erot nähdään myyntilaskujen, ostolaskujen ja poistojen osalta. Laskutettaessa asiakasta suoritukset kaikista laskuista eivät yleensä kerry yrityksen kassaan tilikauden
aikana, vaan osa niistä maksetaan vasta tilikauden päättymisen jälkeen. Myynti kuitenkin näkyy kyseisellä tilikaudella, vaikka rahoja ei ole saatu. Ostolaskujen osalta tilanne voi olla sama. Suoriteperusteisten ostojen määrä on tilikaudella laskujen suuruinen, vaikka kaikkia laskuja ei olisikaan vielä maksettu. Tässä tapauksessa ostot näkyvät kyseisellä tilikaudella kuluna, vaikka kaikkia laskuja ei olisikaan maksettu eli
raha ei ole lähtenyt yrityksen kassasta. Kolmantena on poistot, jotka vähennetään tuloslaskelmassa, mutta poistot eivät ole lainkaan kassavirtoja. Poistot näkyvät siis kuluna tuloslaskelmassa, mutta kassavirroissa se ei näy millään tavalla. (Niskanen & Niskanen 2013, 66─67.)
Käytännössä tämä tarkoittaa eri rahoitusvaihtoehtojen välillä sitä, että suorassa ostossa ajoneuvo maksetaan kerralla kokonaan eli myös yrityksen kassasta lähtee kerralla koko summa. Kuten kirjauksista nähdään, niin osamaksussa (ks. kuvio 3) kirjataan myös koko ajoneuvo kerralla kalustoon, kuten suorassa ostossa (ks. kuvio 2).
Kuitenkin nämä rahoitusvaihtoehdot eroavat paljon kassavirtanäkökulmasta katsottuna. Osamaksussa kassa pienenee osamaksuerän suuruuden verran kerrallaan. Osamaksusopimuksissa autosta voidaan joutua maksamaan kaupan yhteydessä käsiraha
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(Osamaksu auton ostoon n.d). Tällöin negatiivinen kassavirta on sopimuksen alussa
suurempi. Rahoitusleasing vastaa kassavirtanäkökulmasta osamaksua, sillä rahoitusleasingissä kassa pienenee koko sopimuskauden ajan aina sovitun leasingvuokran
verran.

4.5 Tilinpäätös ja tunnusluvut
Tilinpäätös
Tilinpäätös koostuu tuloslaskelmasta ja taseesta, jotka laaditaan jokaiselta tilikaudelta. Tilinpäätös sisältää myös liitetiedot. Tilinpäätöksen keskeisenä tavoitteena on
antaa oikea ja riittävä kuva yrityksen tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. (Kaisanlahti, Leppiniemi & Leppiniemi 2017, 15.) Kirjanpitovelvolliset jaetaan yrityksen koon
perusteella mikroyrityksiin, pienyrityksiin sekä suuryrityksiin (Tuomi-Sorjonen 2018,
146). Toimeksiantajana tässä opinnäytetyössä on pienyritys.
Tuloslaskelma laaditaan jokaiselta tilikaudelta ja se kuvaa sitä, kuinka yrityksen tulos
muodostuu kyseisellä tilikaudella. Yleisimmin tuloslaskelma laaditaan kululajikohtaisesti, jolla tarkoitetaan tietyn erän vähentämistä sitä ylempänä laskelmassa, mitä välittömämpi yhteys kyseisellä erällä on yrityksen tuottamiin hyödykkeisiin. (Kaisanlahti
ym. 2017, 42─43.) Yleises käyte y tuloslaskelman rakenne alkaa liikevaihdosta ja
viimeisimpänä ilmoitetaan nettotulos (ks. kuvio 6).

Liikevaihto
-Muuttuvat kulut
Myyntikate
-Kiinteät kulut
Käyttökate
-Poistot
Liikevoitto
-Rahoitustuotot ja -kulut
-Verot
Nettotulos

Kuvio 6. Tuloslaskelman rakenne (Mäenpää 2015, 156)
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Taseen rakenne jaetaan kahteen osaan: vastaavaa ja vastattavaa. Vastaavaa puolella
näkyvät yrityksen varat ja vastattavaa puolella yrityksen oma ja vieras pääoma sekä
tilinpäätössiirtojen kertymä. (Tuomi-Sorjonen 2018, 153.) Tase kuvaa yrityksen taloudellista asemaa tilinpäätöspäivänä ja se laaditaan erikseen säädetyn kaavan mukaisesti ja se on kaikille kirjanpitovelvollisille yrityksille samansisältöinen. (Kaisanlahti
ym. 2017, 38).
Tunnusluvut
Yrityksen kannattavuutta mitataan usein erilaisten tunnuslukujen avulla. Katelukuja
käytetään usein mitattaessa kannattavuutta ja ne lasketaan jakamalla tuloslaskelmassa oleva tuloserä liikevaihdolla. Kateluvut ovat sitä suurempia mitä enemmän jää
myynnistä kustannusten jälkeen voittoa. Katelukujen ollessa korkeat, kertoo se siitä,
että kustannusten hallinta on tehokasta ja hinnoitteluvoima on vahva. Vahvalla hinnoitteluvoimalla tarkoitetaan sitä, että yritys pystyy tekemään tulosta myös matalasuhdanteen aikana tai kilpailun kiristyessä. Katelukuja ei ole järkevää vertailla yritysten välillä muuten kuin saman toimialan sisällä. Lisäksi yritykset voi vertailla omia lukuja aiempiin vuosiin. Eri toimialojen yritysten kateluvut eivät ole vertailukelpoisia
keskenään, koska toimialojen välillä on kustannusrakenteissa niin suuria eroja. (Kallunki 2014, 91.) Katelukuja ovat muun muassa käyttökateprosentti (1), liikevoittoprosentti (2) ja tilikauden voittoprosentti (3).
Käyttökate-% = 100 x Käyttökate / Liikevaihto

(1)

Liikevoitto-% = 100 x Liikevoitto / Liikevaihto

(2)

Tilikauden voitto-% = 100 x Tilikauden voitto / Liikevaihto

(3)

Näissä tunnusluvuissa muutokset kertovat muutoksesta kannattavuudessa tai muutoksista toimintatavoissa ja toiminnan painopisteissä. (Kaisanlahti ym. 2017, 168.)
Yksi kannattavuuden tunnusluvuista on myös pääoman tuottoprosentti, joka lasketaan kaavan 4 mukaisesti.
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Pääoman tuotto-% = 100 x Voitto / Pääoma

(4)

Pääoman tuottoprosentin avulla voidaan selvittää, kuinka paljon yritys ansaitsee korkoa sitomalleen pääomalle. Pääoman tuottoprosentti saadaan siten, että tilikauden
voitto jaetaan yrityksen käytössä olleen pääoman määrällä. Tilikauden tulee olla 12
kuukautta, joten sen ollessa pidempi, voitto muutetaan laskennallisesti vastaamaan
12 kuukauden voittoa. Näin saadaan selvitettyä vuosikorko sidotulle pääomalle. (Kaisanlahti ym. 2017, 169─170.)
Omavaraisuusaste on tunnusluku, jolla mitataan pääomarakennetta. Omavaraisuusaste kertoo siis yrityksen vakavaraisuudesta eli siitä, kuinka suuri osa rahoitusrakenteesta koostuu omasta pääomasta. Omavaraisuusaste voidaan laskea kaavalla 5.

Omavaraisuusasteen arviointikriteereiksi on esitetty yritystutkimusneuvottelukunnan
toimesta kuvion 7 mukaiset kriteerit. (Kaisanlahti ym. 2017, 197.)

Arviointi

Omavaraisuusaste

Hyvä

Yli 40 %

Tyydyttävä

20-40 %

Heikko

Alle 20 %

Kuvio 7. Omavaraisuusasteen arviointikriteerit (Kaisanlahti ym. 2017, 197)

Maksuvalmiuden tunnuslukuna toimii quick ratio, joka lasketaan kaavan 6 mukaisesti.
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Maksuvalmius eli likviditeetti tarkoittaa sitä, kuinka yritys kykenee selviytymään kaikista yrityksen maksuvelvoitteista eli tämä kuvaa sitä, riittääkö yrityksen rahoitusomaisuus lyhyellä aikavälillä. Voidaan sanoa, että maksuvalmius on riittävä, kun yritys pystyy maksamaan kaikki maksunsa kassareservillä tai omaisuudella, joka voidaan
nopeasti muuttaa rahaksi. Yksi maksuvalmiuden tunnusluvuista on quick ratio, jossa
lasketaan yrityksen varoiksi ainoastaan yrityksen rahoitusomaisuus eikä näin ollen
huomioida lainkaan vaihto-omaisuutta. (Kallunki 2014, 123─124). Yritystutkimus ry:n
luomat ohjearvot (ks. kuvio 8) quick ratiolle on jaettu kolmeen luokkaan.

Arviointi
Hyvä

Quick Ratio
yli 1

Tyydyttävä

0,5 - 1

Heikko

alle 0,5

Kuvio 8. Quick Ratio ohjearvot (Kallunki 2014, 124)

Kaikki kirjaukset vaikuttavat tilinpäätökseen ja sitä kautta tunnuslukuihin. Tutkimuksessa ajoneuvon eri rahoitusvaihtoehtojen kirjaukset vaikuttavat eri tavoin tilinpäätökseen. Rahoitusvaihtoehdoista suorassa ostossa ja osamaksukaupassa tehdään kaluston poistoja, jotka näkyvät tuloslaskelmassa ennen liikevoittoa. Rahoitusleasingin
vuokrakulut kirjataan taas ennen käyttökatetta, joten, jos hankitaan rahoitusleasingillä, niin se pienentää käyttökatetta. Lisäksi mahdolliset rahoituskulut ja korot näkyvät tuloslaskelmassa pienentäen nettotulosta. Taseessa kirjaukset näkyvät myös eri
tavoin. Suorassa ostossa ja osamaksukaupassa kaluston määrä kasvaa vastaavaa puolella sekä osamaksukaupassa velan määrä kasvaa vastattavaa puolella, kun taas suorassa ostossa rahoitusvarat pienenevät pankkitililtä vastaavaa puolella. Rahoitus-
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leasingissä ja osamaksukaupassa vaikutus taseeseen on myös aina maksaessa maksueriä, sillä silloin varat pienenevät ja näin ollen osamaksukaupassa myös velan
osuus pienenee. Kaikissa rahoitusvaihtoehdoissa ajoneuvon hankinta kasvattaa myös
arvonlisäverosaamisia, joka näkyy taseen vastaavaa puolella. Kun kaikki rahoitusvaihtoehdot vaikuttavat eri tavoin tilinpäätökseen, niin näin ollen kaikki vaikuttavat eri
tavoin tunnuslukuihin.

4.6 Yhteenveto
Yhteenvetotaulukossa nähdään keskeisimmät eroavaisuudet ja yhtäläisyydet eri rahoitusvaihtoehtojen välillä. Taulukossa rahoitusleasingillä tarkoitetaan sellaista rahoitusleasingiä, joka kirjataan vuokrakuluksi tuloslaskelmaan. Suoraa ostoa tarkastellaan
yhteenvetotaulukossa, kuten tutkimuksessakin, eli suora osto rahoitetaan yrityksen
omista rahoitusvaroista eikä velkaa oteta hankintaa varten.

Taulukko 1. Yhteenvetotaulukko

Taseen käyttöomaisuus kasvaa

Suora osto

Osamaksu

X

X

Taseen velka kasvaa
Tehdään poistoja vuosittain

X
X

X

Kirjataan vuokrakuluksi tuloslaskelmaan

X

Tasainen kassavirta1

X

Maksetaan korkoa

X

Rasittaa käyttökatetta

1

X

X

Maksuerä pysyy samana
Yritys on vastuussa arvonalenemisesta

Rahoitusleasing

X

X

X

X

X

Tasaisella kassavirralla tarkoitetaan tässä rahavarojen tasaista vähenemistä sopimuskauden ajan. Sopimuskauden alussa maksuerät voivat kuitenkin olla suuremmat johtuen esimerkiksi käsirahasta tai
perustamiskustannuksista.
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5 Tutkimustulokset
Tässä luvussa käydään läpi tutkimuksen tuloksia eli vertaillaan ajoneuvojen rahoitusvaihtoehtoja. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mikä on yritykselle taloudellisin rahoitusvaihtoehto ajoneuvon hankintaan. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan eri
rahoitusvaihtoehtojen vaikutuksia tilinpäätökseen. Vaikutukset tilinpäätökseen esitetään tuloslaskelman, taseen ja kassavirran avulla.
Tutkimuksen toteutus
Tutkimus aloitettiin tutustumalla toimeksiantajayritykseltä saatuun aineistoon. Aineisto sisälsi erilaisia dokumentteja. Kaikki dokumentit käytiin läpi ja niistä valittiin
osa, joihin tutkimus pohjautuu. Dokumentit sisälsivät muun muassa yrityksen tilinpäätöksiä ja yrityksen ajoneuvojen osamaksusopimuksia. Tutkimukseen valikoitui
käytettäviksi dokumenteiksi yrityksen uusin tilinpäätös sekä ajoneuvojen osamaksusopimuksista uusin. Nämä siitä syystä, että voidaan tehdä tuoreimpiin lukuihin pohjautuvia laskelmia. Lisäksi tutkimuksessa käytettiin yrityksen pääkirja-aineistoa kaluston ja rahoituskulujen osalta. Tutkimuksen aikana yritys pyysi rahoitusleasingtarjouksia ajoneuvosta, joka vastaa yrityksen uusinta osamaksulla hankittua ajoneuvoa. Tarjouksia saatiin, ja tutkimukseen niistä valikoitui vaihtoehto, jonka leasingaika on 60
kuukautta. Tämä siksi, koska yrityksen osamaksusopimus on tehty viideksi vuodeksi
eli maksueriä on 60 kuukaudelle.
Tutkimuksessa laskelmissa käytetään toimeksiantajayrityksen yhden ajoneuvon osamaksusopimusta, jossa osamaksuerien maksusuunnitelmana käytetään annuiteettilyhennystä. Annuiteettilaina on laina, joka maksetaan takaisin yhtä suurina erinä ja
erät sisältävät aina sekä pääoman lyhennyksen ja koron (Niskanen & Niskanen 2013,
94). Annuiteettilainassa korko lasketaan jäljellä olevasta pääomasta. Näin ollen koron
osuus pienenee joka erän jälkeen, sillä lainan pääoma vähenee. Vastaavasti taas
maksuerässä koron osuuden pienetessä lyhennyksen osuus kasvaa maksusta. (Niskanen & Niskanen 2013, 94.)
Tulokset
Tutkimuksen tuloksena syntyi laskelmia, joista nähdään, kuinka rahoitusvaihtoehdot
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eroavat toisistaan. Muodostetuista tuloslaskelmista, taseista ja kassavirrasta nähdään, kuinka tutkimuksessa mukana olevat rahoitusvaihtoehdot näkyvät niissä. Tuloslaskelmat on laadittu siten, että pohjana on yrityksen uusin tuloslaskelma, johon
lisätään kirjaukset ajoneuvon hankinnasta. Laskelmat on tehty osamaksusopimuksen
ja leasingajan mukaan viidelle vuodelle. Tuloslaskelmissa muut luvut pysyvät joka
vuosi samana, jotta nähdään, kuinka ajoneuvon hankinnasta johtuvat kulut näkyvät
eri vuosina. Lisäksi esitetään tuloslaskelmasta johdettuja tunnuslukuja. Taseessa on
myös pohjana viimeisimmän taseen luvut, johon on lisätty ajoneuvon hankinnasta
johtuneet kirjaukset. Näin nähdään, millaisia eroja taseessa on eri rahoitusvaihtoehtojen välillä sekä nähdään myös, kuinka suora osto, osamaksukauppa ja rahoitusleasing vaikuttavat taseesta johdettuihin tunnuslukuihin. Rahoitusleasing voidaan muissakin kuin pörssiyhtiöissä kirjata halutessaan taseeseen, jolloin kirjaukset tapahtuisivat kuten osamaksukaupassa. Siinä tapauksessa vuokran maksua pidettäisiin taseeseen kirjatun velan lyhentämisenä sekä koron maksuna (Honkamäki 2018, 49). Tutkimustuloksissa kuitenkin rahoitusleasing käsitellään vuokrakuluna.
Tutkimuksessa poistot tehdään, kuten ne on yrityksessä tehty eli verovuoden enimmäispoistojen mukaan eli 25 % menojäännöksestä. Taulukosta 2 nähdään, kuinka
poistot pienenevät joka vuosi ja näin ollen myös menojäännös pienenee.

Taulukko 2. Ostetun auton menojäännös (alv 0 %)
Menojäännös ennen
poistoa
1. vuosi
2. vuosi
3. vuosi
4. vuosi
5. vuosi

23 000
17 250
12 938
9 703
7 277

Poisto 25 %
5 750
4 313
3 234
2 426
1 819

Menojäännös poiston
jälkeen
17 250
12 938
9 703
7 277
5 458

Tuloslaskelmat
Oheisessa taulukossa (taulukko 3) nähdään osamaksulla hankitun ajoneuvon sopimusehdot. Lisäksi taulukosta nähdään arvonlisäverollinen auton hinta, jota käytetään
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myös suoran oston laskelmissa.

Taulukko 3. Osamaksukaupan sopimusehdot
Sopimuksen ehdot

Ford Transit Custom

Auton hinta (sis. alv 24 %)
Luottosuhteen perustamiskustannus (alv 0 %)

2018

28 520 e
150 e

Käsiraha (sis. alv 24 %)

Vuotuinen korko

2,75 %

Sopimusaika

60 kk

Käsittelykulu

10e/kk (alv 0 %)

Maksuerä

494,13e/kk (alv 0 %)

1 000 e

Rahoitettava osa

27 670 e

Korot yhteensä

1978 e

(annuiteettilyhennys)

Suoran oston tuloslaskelmasta (taulukko 4) nähdään, kuinka ajoneuvon hankinta suoralla ostolla näkyy tuloslaskelmassa.

Taulukko 4. Suoran oston tuloslaskelma

Liikevaihto
Käyttökate
Poistot

1.vuosi
2. vuosi
3.vuosi
4.vuosi
5.vuosi
1 199 820 1 199 820 1 199 820 1 199 820 1 199 820
74 724
-23 495

74 724
-23 495

74 724
-23 495

74 724
-23 495

74 724
-23 495

Uudet poistot

-5 750

-4 313

-3 234

-2 426

-1 819

Liikevoitto
Rahoitustuotot ja -kulut

45 479
-8 853

46 917
-8 853

47 995
-8 853

48 803
-8 853

49 410
-8 853

Uudet rahoitustuotot ja -kulut
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

0
36 626

0
38 064

0
39 142

0
39 950

0
40 557

Tilikauden voitto

27 904

29 341

30 419

31 228

31 835

Tutkimuksessa suora osto tarkoittaa sitä, että yritys rahoittaa ajoneuvon hankinnan
omista rahoitusvaroista. Tuloslaskelmassa suora osto näkyy poistoina. Poistot pienenevät vuosittain, sillä poistot lasketaan jäljellä olevasta menojäännöksestä (ks. taulukko 2). Poistot pienentävät yrityksen tulosta ja ovat verotuksessa vähennyskelpoi-
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sia, joten sen seurauksena tuloverojen osuus pienenee. Suorassa ostossa poistot pienentävätkin tulosta eniten ajoneuvon hankintavuotena. Rahoituskuluja suorasta ostosta ei synny.
Osamaksukaupassa (taulukko 5) kuluiksi kirjataan poistot, korot sekä muut rahoituskulut. Muita rahoituskuluja ovat luottosuhteen perustamiskustannus ja käsittelykulu
(ks. taulukko 3). Perustamiskustannus kirjataan ainoastaan ensimmäisen vuoden rahoituskuluihin, ja käsittelykulut kirjataan jokaisena vuonna yhtä suurina.

Taulukko 5. Osamaksukaupan tuloslaskelma
Liikevaihto
Käyttökate
Poistot
Uudet poistot
Liikevoitto
Rahoitustuotot ja -kulut
Uudet rahoitustuotot ja -kulut
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja
veroja
Tilikauden voitto

1.vuosi
2. vuosi
3.vuosi
4.vuosi
5.vuosi
1 199 820 1 199 820 1 199 820 1 199 820 1 199 820
74 724
74 724
74 724
74 724
74 724
-23 495
-23 495
-23 495
-23 495
-23 495
-5 750
-4 313
-3 234
-2 426
-1 819
45 479
46 917
47 995
48 803
49 410
-8 853
-8 853
-8 853
-8 853
-8 853
-964
-669
-522
-366
-207
35 662
26 940

37 395
28 672

38 620
29 897

39 584
30 862

40 350
31 628

Osamaksun kohdalla poistot pienenevät, kuten suorassa ostossakin eli elinkeinoverolain enimmäispoistojen mukaisesti menojäännöksestä. Rahoituskulut pienenevät joka
vuosi siitä syystä, että osamaksukaupassa on kyse annuiteettilyhennyksistä. Kuukausittain maksettava maksuerä sisältää pääoman lyhennyksen sekä koron. Korko lasketaan jäljellä olevasta pääomasta, joten näin ollen alussa koron määrä on suurimmillaan ja pienenee joka maksuerän jälkeen pääoman pienetessä. Pääoman lyhennyksellä tarkoitetaan rahoitettavaa osuutta eli luottosuhteen perustamiskustannus sekä
ajoneuvon hinta, josta on vähennetty käsiraha.
Tutkimuksessa käytetyn rahoitusleasingin sopimusehdot ovat seuraavat (taulukko 6):
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Taulukko 6. Rahoitusleasingin sopimusehdot
Sopimusehdot
Auto
Ford Transit Custom 2020
Vuosivuokra
5148,12e
(sis. alv 24%)
Vuokrakausi
60 kk
Jäännösarvo
14 500e
(sis. alv 24%)
Perustamiskustannus
70e
(sis. alv 24%)
Laskun käsittelymaksu
7e/kk
(sis. alv 24%)
Sopimuskilometrit
125 000 km
Mahdollisuus lunastaa sopimuksen päättyessä

Rahoitusleasing- tarjouksen pyydettiin vastaamaan mahdollisimman paljon osamaksukaupalla hankittua autoa. Tämä siksi, että vertailussa käytettävä kohde olisi sama
ja näin ollen laskelmat olisivat vertailukelpoisia keskenään. Tarjous, mikä saatiin, vastaa hyvin pitkälti yrityksen osamaksukaupalla hankittua ajoneuvoa, mutta kyseessä
on kuitenkin eri vuosimalli. Osamaksukaupalla hankittu ajoneuvo on vuosimallia 2018
ja rahoitusleasingin tarjouksessa on kyse ajoneuvosta, joka on vuosimallia 2020. Näin
ollen ei voida sanoa, että osamaksulla hankittu ajoneuvo ja rahoitusleasingin ajoneuvo olisivat täysin vertailukelpoisia keskenään.
Rahoitusleasingillä hankittu ajoneuvo näkyy tuloslaskelmassa (taulukko 7) vuokrakuluna sekä rahoituskuluna. Kun rahoitusleasingillä hankittua ajoneuvoa ei kirjata taseeseen, niin silloin siitä ei myöskään tehdä poistoja.

Taulukko 7. Rahoitusleasingin tuloslaskelma
Liikevaihto
Kulut
Leasingvuokra
Käyttökate
Poistot
Liikevoitto
Rahoitustuotot ja -kulut
Uudet rahoitustuotot ja -kulut
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja
veroja
Tilikauden voitto

1.vuosi
2. vuosi
3.vuosi
4.vuosi
5.vuosi
1 199 820 1 199 820 1 199 820
1 199 820 1 199 820
-1 125 097 -1 125 097 -1 125 097 -1 125 097 -1 125 097
-4 152
-4 152
-4 152
-4 152
-4 152
70 571
70 571
70 571
70 571
70 571
-23 495
-23 495
-23 495
-23 495
-23 495
47 076
47 076
47 076
47 076
47 076
-8 853
-8 853
-8 853
-8 853
-8 853
-124
-72
-72
-72
-72
38 099
29 377

38 151
29 429

38 151
29 429

38 151
29 429

38 151
29 429
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Rahoitusleasingin tuloslaskelmasta nähdään, kuinka leasing pienentää käyttökatetta,
sillä leasingvuokra kirjataan kuluksi. Jos ajoneuvo hankintaan leasingillä, niin sopimuksessa määritellään kuukausivuokra, joka pysyy samana koko sopimuksen ajan.
Tästä syystä tulevat kulut tiedetään etukäteen ja ne ovat samat joka vuosi. Rahoitusleasingissä rahoituskuluksi kirjataan sopimuksen perustamiskustannus sekä laskun
käsittelymaksut. Perustamiskustannus nähdään ensimmäisen vuoden kuluna laskujen
käsittelymaksujen lisäksi, mutta muutoin rahoituskulutkin pysyvät samana sopimuskauden ajan.
Seuraavaksi vertaillaan tuloslaskelmasta johdettuja tunnuslukuja eri rahoitusvaihtoehtojen välillä (ks. taulukko 8). Tunnusluvuista nähdään, kuinka ne muuttuvat kulujen
muuttuessa.

Taulukko 8. Tuloslaskelman tunnusluvut
Suora osto
Käyttökate-%
Liikevoitto-%
Tilikauden voitto-%

1. vuosi
6,23 %
3,79 %
2,33 %

2. vuosi
6,23 %
3,91 %
2,45 %

3. vuosi
6,23 %
4,00 %
2,54 %

4. vuosi
6,23 %
4,07 %
2,60 %

5. vuosi
6,23 %
4,12 %
2,65 %

Osamaksu
Käyttökate-%
Liikevoitto-%
Tilikauden voitto-%

6,23 %
3,79 %
2,25 %

6,23 %
3,91 %
2,39 %

6,23 %
4,00 %
2,49 %

6,23 %
4,07 %
2,57 %

6,23 %
4,12 %
2,64 %

Rahoitusleasing
Käyttökate-%
Liikevoitto-%
Tilikauden voitto-%

5,88 %
3,92 %
2,45 %

5,88 %
3,92 %
2,45 %

5,88 %
3,92 %
2,45 %

5,88 %
3,92 %
2,45 %

5,88 %
3,92 %
2,45 %

Tunnusluvuista nähdään, että suorassa ostossa ja osamaksussa käyttökateprosentti
ja liikevoittoprosentti ovat täysin samoja, mutta rahoitusleasingin luvut eroavat suorasta ostosta ja osamaksusta. Tämä johtuu siitä, että rahoitusleasingissä maksut kirjataan vuokrakuluiksi ja ne pienentävät käyttökatetta. Suorassa ostossa ja osamaksussa
kuluiksi kirjattavat vuosittaiset poistot näkyvät liikevoitossa. Nähdäänkin, että rahoitusleasingissä liikevoittoprosentti on parempi kahtena ensimmäisenä vuonna, jonka
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jälkeen suorassa ostossa ja osamaksussa se on parempi johtuen poistojen pienenemisestä. Tilikauden voittoprosentti ei kuitenkaan ole sama suorassa ostossa ja osamaksussa, koska osamaksukauppaan kuuluu rahoituskulut, jotka tulevat liikevoiton
jälkeen. Suorassa ostossa niitä ei ole, joten suoran oston tilikauden voitto on suurempi kuin osamaksukaupassa. Kuitenkin ero pienenee joka vuosi rahoituskulujen
pienentyessä. Rahoitusvaihtoehdoista rahoitusleasingissä tilikauden voitto on suurin
ensimmäisenä vuonna, mutta kuten liikevoitossakin, niin suorassa ostossa ja osamaksukaupassa poistojen pienentyessä ja osamaksussa rahoituskulujen vähentyessä
myös tilikauden voitto paranee joka vuosi.
Rahoitusleasingissä kulut ovat aina samat lukuun ottamatta sopimuksen perustamiskustannuksia, joten tästä syystä tunnusluvut eivät muutu. Suorassa ostossa ja osamaksukaupassa muutoksia tunnuslukuihin tuo poistojen pienentyminen ja osamaksukaupassa myös rahoituskulujen pienentyminen. Ensimmäisenä ajoneuvon hankintavuotena parhaan tuloksen saa valitessaan rahoitusleasingin, mutta viidentenä vuotena paras tulos on suorassa ostossa. Viidentenä vuonna sekä jo aiempina vuosina
myös osamaksussa on parempi tulos kuin rahoitusleasingissä.
Tase
Seuraavaksi vertaillaan, kuinka eri rahoitusvaihtoehdot näkyvät taseessa ja sitä
kautta tunnusluvuissa pääoman tuottoprosentti, omavaraisuusaste ja maksuvalmiuden tunnusluku quick ratio (taulukko 9).
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Taulukko 9. Tasekirjaukset ja tunnusluvut

Uusi kalusto
Rahat ja pankkisaamiset
Vastaavaa
Oma pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lyhytaikainen vieras pääoma
Vastattavaa

Pääoman tuotto-%
Omavaraisuusaste
Quick Ratio

Suora osto
1. vuosi
17 250
-23 000
325 515

Osamaksu
1. vuosi
17 250
-7 050
346 985

Rahoitusleasing
1. vuosi

48 958

325 515

47 994
17 053
5381
346 985

326 984

57,0 %
15,0 %
0,70

56,1 %
13,8 %
0,78

58,3 %
15,4 %
0,79

-4280
326 984
50 427

Taulukossa 9 taseen luvut esitetään arvonlisäverottomina. Taselaskelmassa ei näy tiliä arvonlisäverosaamiset, joka esitetään taseessa lyhytaikaisissa saamisissa. Kuitenkin tämä on huomioitu taseen loppusummassa. Taselaskelmasta nähdään, että suorassa ostossa ja osamaksukaupassa ensimmäisenä vuonna kalustossa on hankitun kaluston arvonlisäveroton hinta vähennettynä ensimmäisen vuoden poistoilla. Osamaksukauppa on ainut, missä syntyy velkaa vastattavaa puolelle. Velka on kokonaisuudessaan 27 670 euroa, mutta ensimmäisen vuoden maksujen jälkeen taseeseen jää
velkaa 22 434 euroa. Velka on jaettu pitkäaikaiseen ja lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan siten, että lyhytaikaisessa vieraassa pääomassa on maksut, jotka maksetaan
vuoden sisällä. Nämä maksut sisältävät pääoman lyhennyksen sekä koron. Lisäksi kaikissa rahoitusvaihtoehdoissa rahat ja pankkisaamiset pienenevät. Yritykseltä laskutetaan joka kuukausi siis maksuerä, joka sisältää pääoman lyhennyksen ja koron sekä
lisäksi käsittelymaksun. Vieraaseen pääomaan kirjattua lainaa pienentävät kuitenkin
vain pääoman lyhennyksen sekä koron osuus.
Pääoman tuottoprosentti on suurin rahoitusleasingissä ja pienin osamaksussa. Kuitenkin täytyy huomioida, että pääoman tuottoprosentti nousisi suuremmaksi vuosien
myötä, sillä kuten tuloslaskelmista nähdään, niin tulos kasvaa suorassa ostossa ja
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osamaksukaupassa rahoitusleasingiä suuremmaksi. Näin myös pääoman tuottoprosentti kasvaisi.
Omavaraisuusasteen ja quick ration luvut ovat hieman parempia rahoitusleasingissä
kuin suorassa ostossa ja osamaksukaupassa. Osamaksukaupassa omavaraisuusaste
on pienin johtuen velan lisääntymisestä. Suorassa ostossa ja rahoitusleasingissä ei
kerry velkaa, joten omavaraisuusasteeseen vaikuttaa tässä ainoastaan tilikauden tuloksen suuruus. Tehtyjen tuloslaskelmien mukaan rahoitusleasingissä olisi ensimmäisenä vuonna suurin tilikauden tulos. Siitä syystä omavaraisuusaste on myös suurin.
Eri rahoitusvaihtoehdoista maksuvalmiuden tunnusluku quick ratio on korkein rahoitusleasingissä. Tähän vaikuttavat rahoitusomaisuus sekä lyhytaikainen vieras pääoma. Rahoitusleasingissä rahoitusomaisuus pienenee vähiten johtuen leasingvuokran
suuruudesta. Siitä syystä jää enemmän rahoitusomaisuutta kattamaan lyhytaikaisen
vieraan pääoman. Suorassa ostossa quick ratio on pienin, sillä jos ajoneuvo maksetaan kerralla kokonaan, pienentää se rahoitusomaisuutta paljon. Quick ration ollessa
0,5-1, on maksuvalmius silloin tyydyttävällä tasolla.
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Kassavirta
Kassavirrasta nähdään, kuinka paljon kussakin rahoitusvaihtoehdossa kuluu rahaa
vuosittain ajoneuvoon (taulukko 10).

Taulukko 10. Kassavirrat eri rahoitusvaihtoehdoissa
1. Suora osto

1. vuosi

2. vuosi

3. vuosi

4. vuosi

5. vuosi

Yhteensä

kertamaksu

28 520

0

0

0

0

28 520

kassavirta yhteensä

28 520

0

0

0

0

28 520

2. Osamaksu
lainan lyhennykset

1. vuosi

2. vuosi

3. vuosi

4. vuosi

5. vuosi

Yhteensä

5236

5381

5528

5683

5842

27 670

lainan korot

694

549

402

246

87

1978

lainan käsittelykulu

120

120

120

120

120

600

käsiraha

1000

0

0

0

0

1000

kassavirta yhteensä

7050

6050

6050

6049

6049

31 248

3. Rahoitusleasing
kk-maksu

1. vuosi

2. vuosi

3. vuosi

4. vuosi

5. vuosi

Yhteensä

5148,12

5148,12

5148,12

5148,12

5148,12

25 740,6

laskun käsittely

84

84

84

84

84

420

perustamiskustannus

70

0

0

0

0

70

5302,12

5232,12

5232,12

5232,12

5232,12

26 230,6

kassavirta yhteensä

Kassavirtalaskelmassa luvut on ilmoitettu arvonlisäverollisina. Laskelma kertoo todelliset kassavirrat, mutta tulee huomioida kuitenkin se, että arvonlisävero on vain välillinen vero, joka on näissä tapauksissa vähennyskelpoinen. Suorassa ostossa kassasta
kuluu kerralla paljon ajoneuvon hankintavuotena, mutta seuraavina vuosina ei lainkaan. Osamaksukaupassa ja rahoitusleasingissä taas kassavirta on tasaista sopimuskauden ajan. Ensimmäinen vuosi poikkeaa muista perustamiskustannuksesta ja käsirahasta johtuen, mutta kokonaisuudessaan kassavirta on tasaista. Taulukosta nähdään myös osamaksun annuiteettilyhennys eli lainan pääoman lyhennyksen osuus
kasvaa joka vuosi, kun taas korkojen osuus pienenee. Yhteensä rahaa kuluu eniten
osamaksukaupassa ja vähiten rahoitusleasingissä. Ero on 5017,4 euroa niiden välillä.
Kassavirtalaskelmassa ei ole kuitenkaan huomioitu rahoitusleasingin jäännösarvoa,
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joka on 14 500 euroa. Ottaessa sen huomioon, niin, että yritys lunastaisi ajoneuvon
itselleen, kasvaa rahoitusleasingin negatiivinen kassavirta 40 730,6 euroon.

6 Johtopäätökset
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millä tavoin eri rahoitusvaihtoehdot vaikuttavat yrityksen tilinpäätökseen. Tutkimuskysymyksiksi muodostui kaksi kysymystä, joihin lähdettiin etsimään vastauksia. Tutkimuskysymyksiä olivat ”Mikä on yritykselle taloudellisin rahoitusvaihtoehto ajoneuvon hankintaan?” ja ”Kuinka hankintojen eri rahoitusvaihtoehdot vaikuttavat yrityksen kirjanpitoon ja sitä kautta koko tilinpäätökseen?”.
Tutkimustulokset esitettiin laskelmien avulla, joista nähdään eroavaisuudet eri rahoitusvaihtoehtojen välillä. Tuloslaskelman tunnusluvuista voidaan todeta, että vaikka
tilikauden voitto on suurin rahoitusleasingissä ensimmäisenä vuonna, niin tulevina
vuosina kuitenkin suora osto ja osamaksu pienentävät tulosta vähemmän. Toisaalta
se tarkoittaa myös sitä, että tuloksen ollessa suurempi täytyy yrityksen maksaa
enemmän tuloveroja. Rahoitusvaihtoehdot vaikuttavat tulokseen eri tavalla eli, jos
haluaa säädellä sitä, niin tämä on yksi keino. Tässä tutkimuksessa tehdyissä laskelmissa nähdään eroja rahoitusvaihtoehtojen välillä sekä taseessa, tuloslaskelmassa
että kassavirrassa. Kirjaukset kirjanpitoon tapahtuvat jokaisessa eri tavalla, mutta
tässä tutkimuksessa tunnusluvuissa rahoitusvaihtoehtojen väliset erot ovat melko
pieniä.
Tase on laadittu ensimmäiseltä vuodelta ja tunnuslukujen valossa rahoitusleasing
olisi paras vaihtoehto. Taseen tunnusluvuista kuitenkin esimerkiksi pääoman tuottoprosentti muuttuisi suorassa ostossa ja osamaksukaupassa sopimusajan kuluessa tuloksen kasvaessa ja näin ollen se olisi parempi kuin rahoitusleasingissä. Kassavirtalaskelman mukaan rahoitusleasingiin kuluu vähiten rahaa, joten sen mukaan se olisi rahoitusvaihtoehdoista taloudellisin. Laskelmassa ei ole kuitenkaan huomioitu sitä, että
vuokrakauden päättyessä rahoitusleasingillä hankittu auto ei ole yrityksen omistuksessa, mutta suorassa ostossa ja osamaksukaupassa yritys on ajoneuvon omistaja.
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Rahoitusleasingillä hankittu ajoneuvo voidaan kuitenkin myös lunastaa yritykselle sopimusajan päättyessä maksamalla jäännösarvo 14 500 euroa. Yrityksen lunastaessa
auto itselleen kuluja tulisi yhteensä 26 230,6+14 500 = 40 730,6 euroa. Siinä tapauksessa rahoitusleasing olisi kallein vaihtoehto ja suora osto halvin.
Edullisimmaksi vaihtoehdoksi voidaan todeta suora osto. Ei ole kuitenkaan yksiselitteistä syytä sille, mikä on paras vaihtoehto, sillä riippuu, mitkä asiat ovat tärkeitä yritykselle. Halutessaan esimerkiksi pitää maksuvalmiuden mahdollisimman hyvänä,
suora osto ei välttämättä ole paras vaihtoehto, koska siihen tarvitaan kerralla enemmän pääomaa. Siinä tapauksessa osamaksu ja rahoitusleasing ovat parempia vaihtoehtoja. Kuitenkin, jos taas huomioidaan maksuvalmiuden lisäksi myös taloudellisuus,
niin osamaksu on järkevin vaihtoehto. Tämä siksi, että sopimusajan päättyessä osamaksulla hankittu ajoneuvo on yrityksen oma. Jos taas yritykselle on tärkeää, että ei
kerry vierasta pääomaa, niin silloin vaihtoehdoista sopisi parhaiten rahoitusleasing.
Toisekseen, jos yritykselle on tärkeää, että negatiivista kassavirtaa on sopimuskauden
aikana mahdollisimman vähän, niin rahoitusleasingin voidaan todeta olevan järkevin
vaihtoehto. Yrityksen halutessa vaikuttaa tulokseen voi osamaksu ja suora osto olla
siinä tapauksessa oikeita valintoja, sillä poistojen avulla he voivat hieman säädellä tuloksen suuruutta.
Tutkimuksessa laskelmat on tehty vain yhden ajoneuvon hankkimisesta. On hyvä
huomioida myös se, että tilanne ja luvut näyttäisivät erilaisilta, jos yritys hankkisi esimerkiksi neljä ajoneuvoa yhden tilikauden aikana. Vaikka kokonaisuudessaan olisi
halvin vaihtoehto hankkia ajoneuvo suoralla ostolla, niin se ei olisi mahdollista, jos
yrityksen täytyisi ostaa useita ajoneuvoja, sillä se vaatisi paljon pääomaa kerralla.
Siinä tilanteessa vaihtoehdoiksi jäisivät osamaksu ja rahoitusleasing, joiden välillä
täytyisi punnita, mitkä asiat ovat tärkeitä.
Voidaankin todeta, että kaikissa rahoitusvaihtoehdoissa on puolensa eikä voida sanoa suoraan, mikä olisi paras tapa toimia ajoneuvojen rahoittamisessa. Tämä siksi,
että se riippuu, mitkä asiat ovat yritykselle merkittäviä. Tutkimuksessa kuitenkin nähdään hyvin eri rahoitusvaihtoehtojen vaikutus sekä tilinpäätökseen että kassavirtaan
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ja niiden pohjalta voi jatkossa miettiä, olisiko jokin muu kuin osamaksu ajoneuvon
hankkimishetkellä parempi vaihtoehto.

7 Pohdinta
Opinnäytetyön tutkimuksen tavoitteena oli löytää yritykselle taloudellisin ratkaisu
ajoneuvojen hankintaan. Lisäksi tarkoituksena oli selvittää eri rahoitusvaihtoehtojen
vaikutukset tilinpäätökseen. Tutkimuksessa käytettiin teoreettisena viitekehyksenä
eri rahoitusvaihtoehtoihin liittyvää teoriaa, lakeja sekä kirjanpitoon, tilinpäätökseen
ja verotukseen liittyvää teoriaa.
Tutkimustulosten perusteella selvisi, että rahoitusvaihtoehdoista voidaan löytää taloudellisin vaihtoehto, mutta huomattiin, että se ei ole niin yksiselitteistä. Se riippuu,
mistä näkökulmasta asiaa seuraa ja, mitkä asiat huomioidaan. Kaikki merkinnät vaikuttavat eri tavalla tilinpäätökseen, joten on tärkeää tietää, mitkä asiat ovat yritykselle merkittäviä. Tutkimuksen tuloksista selvisi taloudellisimmaksi vaihtoehdoksi
suora osto, jos rahoitusleasingissä otetaan huomioon ajoneuvon jäännösarvo. Kuitenkaan se ei välttämättä ole yritykselle edes mahdollinen vaihtoehto kerralla tarvittavan suuren pääoman vuoksi, vaikka se onkin laskelmien mukaan edullisin. Tutkimustuloksissa selvisi myös rahoitusvaihtoehtojen vaikutukset tilinpäätökseen. Niiden
avulla yritys voi saada uusia näkökulmia ajoneuvon hankkimiseen sekä yritys voi niiden pohjalta miettiä seuraavaa ajoneuvoa hankkiessa, voisiko jokin muu rahoitustapa
olla parempi kuin osamaksu, jolla kaikki ajoneuvot tähän saakka on hankittu. Tuloksien avulla yritys voi myös lisätä omaa tietämystä aiheesta sekä saada uusia näkökulmia miettiessään ajoneuvojen rahoitusvaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia.
Opinnäytetyö syntyi mielenkiinnosta tutkia kirjanpidon kirjauksia, tilinpäätöstä sekä
verotusta. Tutkimuksen aiheidea tuli toimeksiantajalta ja siinä yhdistyi kaikki mielenkiinnon kohteet, joten aiheideaa lähdettiin heti viemään eteenpäin. Tutkimus aiheesta oli onnistunut, sillä tutkimuskysymyksiin löytyi vastauksia tutkimuksen avulla.
Opinnäytetyössä haasteena oli teoriaosuuden kokonaisuuden hahmottaminen sekä
myös sen kirjoittaminen. Teorian kokonaisuuden hahmottaminen ja kirjoittaminen
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vaativat selvästi eniten aikaa, kun taas itse tutkimusvaiheen tekeminen oli helpompaa. Lisäksi olisi ollut tärkeää, että rahoitusleasingiä koskeva ajoneuvo olisi ollut täysin vertailukelpoinen yrityksen osamaksukaupalla hankitun ajoneuvon kanssa, koska
siinä tapauksessa rahoitusvaihtoehtojen tuloksetkin olisivat olleet täysin vertailukelpoisia keskenään. Tässä tapauksessa ei voida sanoa, että ne ovat täysin verrattavissa,
koska kyse ei ole tismalleen samasta ajoneuvosta.
Luotettavuus
Tässä opinnäytetyössä luotettavuutta tarkasteltiin koko tutkimusprosessin ajan. Luotettavuutta varmistettiin relevantilla teorialla ja riittävillä dokumenteilla. Dokumentit
sisälsivät tilinpäätöksiä, osamaksusopimuksia, leasing-tarjouksia, ajoneuvojen laskuja
sekä pääkirja-aineistoa. Dokumentteja oli laajasti, jotta voidaan vertailla niitä keskenään ja valita tutkimukseen sopivimmat dokumentit.
Pääkirjan avulla voitiin tarkistaa, että tilinpäätöksen tiedot täsmäävät ja sieltä nähtiin
eriteltynä kaikki kaluston kirjaukset sekä korko- ja rahoituskulujen kirjaukset. Näin
voitiin varmistaa osamaksusopimuksien kirjauksien oikeellisuus. Lisäksi tämä tarkistettiin myös teorian pohjalta. Osamaksusopimuksen lyhennykset ovat annuiteettilyhennyksiä. Ensimmäisen vuoden lyhennykset laskettiin itse ja tarkistettiin maksettujen laskujen avulla, sillä niissä näkyi eriteltynä koron osuus sekä lyhennyksen osuus.
Näitä laskuja oli vuoden ajalta. Varmistus tehtiin myös lainalaskurin avulla ja sen
avulla pystyttiin tarkistamaan myös muiden kuin ensimmäisen vuoden lyhennykset
sekä korkojen osuudet. Teoria oli suuressa osassa tutkimuksen tekemistä, sillä sen
avulla saatiin muun muassa kirjaukset varmistettua oikein sekä tunnusluvut laskettua.
Jatkotutkimusmahdollisuudet
Opinnäytetyötä tehdessä esiin nousi asioita jatkotutkimuksia ajatellen. Mielenkiintoista olisi nähdä, jos tutkimukseen otettaisiin mukaan myös huoltoleasing. Huoltoleasingiin kuuluu ajoneuvon käytön lisäksi, auton huollot, renkaiden vaihdot ja korjaukset (Leasing. n.d). Toiseksi olisi myös mielenkiintoista tutkia eri osamaksusopimuksia ja oikeastaan sitä, onko niiden välillä suuria eroja.
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