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Tiivistelmä 

Tutkimus perustuu noin 5700 yritykselle tehtyyn kyselyyn. Kyselyn suo
ritti Suomen Pankki keväällä 1995. Kyselyyn saatujen vastausten perus
teella käy selvästi ilmi, että käteisrahan käyttö yritys sektorilla on edel
leenkin hyvin yleistä. Teollisuuden ja palvelualojen yrityksillä on käteis
rahaa noin 1.5 mrd. markkaa eli lähes 15 % siitä käteisrahasta, joka on 
pankkien ulkopuolella. Käteisrahan määrä vastaa siten yhden päivän lii
kevaihtoa.Luku on verraten suuri, jos mittapuuna käytetään aiempia 
arvioita niin kotimaasta kuin ulkomailtakin. 

Eniten käteisrahaa on vähittäiskaupan ja muiden palveluiden piirissä. 
Sen sijaan rakennustoiIninnassa ja osin teollisuudessa käteisrahan määrät 
ovat pieniä. Vaikka käteisrahan määrä kasvaakin toimipaikan koon mu
kaan, supistuu käteisrahan ja liikevaihdon suhde hyvin selvästi. Todella 
suurissa yrityksissä käteisrahan suhteellinen määrä onkin olemattoman 
pieni. 

Käteisrahan määrät ja käteisrahan käyttö, eli osuus suoritetuista ja 
saaduista maksuista, noudattavat varsin samanlaista kaavaa niin toimi
aloittain kuin yritysten toimipaikkojen koonkin suhteen tarkasteltuna. Ky
selyn mukaan yritysten saamista maksuista suoritetaan yhä runsaat 17 % 
käteisrahalla. Yritysten suorittamista maksuista osuus on kuitenkin vain 
hieman vajaat 6 %. Luvut ovat sopusoinnussa sen kanssa, mitä esimerkik
si kotitalouksien maksutavoista tiedettiin etukäteen. Sama käy ilmi myös 
ulkomaisista tutkimustuloksista, vaikkakin niitä on poikkeuksellisen 
vähän käytettävissä. 

Se, että yrityksissä on niinkin paljon käteisrahaa kuin edellä todettiin, 
viittaa siihen, että Suomessa käteisrahan hallussapitoon ei liity mitään 
suurempia selvittämättömiä ongelmia tai paradokseja. Silti on tarpeen 
edelleenkin laatia arvioita sektoreittaisista käteisrahakassoista ja niihin 
liittyvistä tunnusmerkeistä. Näiden arvioiden perusteella voidaan -taas 
laatia ennusteita ja arvioita tulevien vuosien kehityksestä. Näitä ennusteita 
tarvitaan paitsi käteisrahan valmistustarpeiden arviointia varten myös 
koko rahahuollon suunnittelua varten. Euroopan unionin talous- ja 
rahaliiton myötä ennusteiden tarve on ymmärrettävistä syistä erityisen 
ajankohtainen. 

Tutkimukse~ keskeisimmistä tuloksista kirjoittajat ovat laatineet tii
vistetyn esityksen suomenkielisenä Suomen Pankin neljännesvuosijulkai
suun Markka & talous 1/1996 sekä englanninkielisenä kuukausijulkai
suun Bank of Finland Bulletin 70 No. 3 (March 1996). 

Asiasanat: käteisraha, keskuspankki, likviditeetti, maksuvälineet 
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The use of cash in Finnish business finns 

Summary 

The present study is based on a survey of some 5 700 business firms, 
conducted by the Bank of Finland in spring 1995. The survey results 
clearly indicate that cash i~ still widely used in the corporate sector. Cash 
balances held by manufacturing and service sector fmns total 
approximately FIM 1.5 billion, ie almost 15 per cent of cash outside 
banks. Hence, the amount of cash corresponds to one day's total sales. 
The figure is rather high compared to prior estimates, both for Finland 
and for other countries. 

The largest cash balances were held by retailers and other service 
sector fmns. By contrast, construction firms and some manufacturing 
fmns hold very small cash balances. Even though the amount of cash 
holdings increases according to establishment size, the ratio of cash to 
sales clearly declines with size. The relative amount of cash held by the 
very largest companies is actually ni1. 

The amount and use of cash, ie the share of cash payments in all 
payments made to or by fmns, follow a similar pattem whether viewed 
by sector or establishment size. According to the survey, over 17 per cent 
of payments to fmns are still effected in cash, whereas just under 6 per 
cent of payments made by fmns are cash payments. The figures are in 
conformity with what was known before about households' payment 
behaviour. These fmdings are also confirmed by foreign studies, which 
are however available only to a very limited extent. 

The fact that fmns hold as much cash as is indicated by the survey 
shows that in Finland there are no major unsolved problems or paradoxes 
connected with the holding of cash. Nevertheless, estimates of sectoral 
cash balances and study of their characteristics will continue to be im
portant in facilitating forecasts and assessments of future developments. 
This will not only aid in the evaluation of production needs for notes and 
coin but also in the planning of currency supply maintenance as a whole. 
With the progress being made towards economic and monetary union in 
the ED, forecasting, for obvious reasons, has become an area of great 
urgency. 

An English-Ianguage summary of the main results of the survey, 
prepared by the writers, was published in the Bank of Finland Bulletin 
VoI. 70 No. 3 in March 1996. 

Key words: cash, central bank, liquidity, means of payment 
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Esipuhe 

Maksuvälineiden käytössä eletään nyt suurta murrosta. Tietotekniikan 
kehityksen myötä syntyy uusia maksuvälineitä ja maksutapoja. Taloudel
linen integraatio tuo myös mukanaan uusia paineita, mikä kaikkein 
konkreettisimmin ilmenee siinä, että ollaan siirtymässä yhteiseen euroop
palaiseen rahaan. 

Keskuspankin kannalta kaikki nämä muutokset ovat tietenkin tavatto
man tärkeitä. Vaikka mielenkiinto kohdistuukin ensi sijassa perinteisen 
käteisrahan käyttöön, on keskuspankilla tehtävänsä mukaisesti oma roo
linsa koko maksuvälinejärjestelmän kehityksen valvojana. 

Tämän tutkimuksen taustalla on tarve tuottaa perustietoa maksuväli
neiden käytöstä, erityisesti käteisrahan kysynnästä yritys sektorilla. Koti
talous sektoria koskeva vastaavanlainen tutkimus valmistui vuonna 1993. 
Näiden kahden tutkimuksen perusteella voidaan hahmottaa tilannetta jo 
koko talouden osalta. Yritykset ovat tutkimuksen kohteena siitäkin syystä, 
että yrityksen käteisrahan kysynnästä tiedetään erittäin vähän. Ulkomaisia 
tutkimuksia on vain muutama, ja nekin ovat jo usean vuoden takaa. 

Tutkimuksen tekemisestä ovat vastanneet projektiasiantuntija Juhani 
Hirvonen ja professori Matti Viren, jotka myös ovat kirjoittaneet tämän 
tutkimusraportin. Tutkimus on tehty pääasiassa tutkimusosastolla yhteis
työssä maksuvälineosaston kanssa. Valtiot. yo. Kimmo Järvenpää on 
suorittanut pääosan tutkimukseen liittyneistä tilastollisista analyyseistä. 
Tutkimusprojektin seurantaryhmässä ovat toimineet edellä mainittujen 
henkilöiden lisäksi osastopäällikkö Antti Heinonen (pj), toimistopäällikkö 
Veikko Saarinen ja osastopäällikkö Juha Tarkka. Tutkimusraportin teks
tinkäsittelystä ovat vastanneet Päivi Lindqvist ja Pirjo Föhr-Tolvanen, ja 
kuviot on viimeistellyt Irja Räihä. Myös Heli Tikkunen on avustanut 
tilastollisissa analyyseissa ja tutkimusraportin laadinnassa. Kieliasun on 
tarkistanut Raija Moilanen ja toimitustyön on hoitanut Anneli Heikkilä. 

Tutkimuksen pohjana oleva kysely on tehty yhteistyössä Tilastokes
kuksen kanssa. Yliaktuaarit Hannu VIrtanen ja Pauli Ollila ovat vastan
neet Tilastokeskuksen osuudesta. 

Suomen Pankki toivoo, että tämä tutkimus lisäisi mielenkiintoa 
maksuvälineitä koskevaan tutkimukseen. Suomen Pankki pyrkii omalta 
osaltaan myös tulevaisuudessa panostamaan tähän tutkimustoimintaan. 

Helsingissä 30.4.1996 

Antti Heinonen 
Maksuvälineosaston pää1likkö 
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1 Johdanto 

1.1 Käteisrahan kysyntä Suomessa 1952-95 

Käteisrahan eli seteleiden ja kolilcoiden käyttö maksuvälineenä on vuo
sien mittaan jatkuvasti vähentynyt. Ennen ensimmäistä maailmansotaa 
liikkeessä olevan käteisrahan määrä oli yli 10 % suhteessa kokonaistuo
tannon (bruttokansantuotteen, BKT) arvoon. Nyt kyseinen BKT -suhde on 
enää noin 3 %. Muutos on ollut vähittäinen, eikä mitään yksittäistä tapah
tumaa tai ajanjaksoa voida selvästi erottaa muista. Muutokseen ovat 
vaikuttaneet ennen kaikkea pankkien roolin kasvu ja siihen liittyvä tilisiir
tojen yleistyminen sotien jälkeen. Niinpä 1970-luvulle tultaessa käteisra
han suhteellinen määrä (raha/BKT) oli puolet pienempi kuin 1950-luvun 
alussa. 1960-luvun kuluessa siirryttiin järjestelmään, jossa palkat makset
tiin pankkiin, kun ne aiemmin maksettiin käteisenä "tilipussissa" . Thmiset 
oppivat käyttämään posti- ja pankkisiirtoa kaikkien suurempien maksu
jensa hoitamiseen. Myös käyttösekit vakiintuivat joksikin aikaa tavan
omaiseksi maksuvälineeksi.1 VIime vuosina muutosta ovat jouduttaneet 
luotto- ja pankkikortit, jotka ovat varsin lyhyessä ajassa tulleet yhdeksi 
tärkeimmistä kotitalouksien maksuvälineistä. Nyt niiden osuus maksujen, 
arvosta on jo lähes viidennes.2 Toki myös tilisiirtojärjestelmä on kaiken 
aikaa kehittynyt. Ns. suoraveloitus on yleistynyt, ja kotitietokoneiden 
myötä erilaiset suorapankkiyhteydet ovat nekin tulleet tavanomaisiksi 
maksukanaviksi. 

,1980-luvun nopea kehitys maksuvälinealalla näytti johtavan siihen, 
että käteisraha poistuu lähes kokonaan käytöstä ja se jää vain historialli
seksi reliikiksi, jolla ei ole mitään käytännön merkitystä. Viime vuosien 
kehitys on kuitenkin osoittanut, että näin pitkälle meneviin johtopäätök
siin ei ole aihetta. Liikkeessä olevan käteisrahan määrä on nimittäin 
kaiken aikaa kasvanut ja jopa käteisrahan suhteellinenkin määrä (BKT
suhde) on ollut nousussa. Tämä ilmenee hyvin kuviosta 1, johon on 
piirretty aikasarjat ajanjaksolta 1952-95. 

1 Tässä yhteydessä ei ole mahdollista laajemmin pohtia sitä, miksi Suomessa maksujen välitys 
kehittyi tällä tavalla Syynä on vannasti ollut Suomelle ominainen kiinteä suhde yritysten ja 
pankkien välillä (päinvastoin kuin esimerkiksi anglosaksisissa maissa) sekä verotukseen ja 
rahamarkkinoiden säätelyyn liittyvät tekijät. Aihepiiriä on käsitellyt esim. Tarkka (1995). Ks. 
myös julkaisua Suomen maksu- ja selvitys järjestelmät (1992). 

2 Suomen Pankissa vuoden 1992 syksyllä tehdyn maksuvälinetutkimuksen (Vrren 1993b) 
mukaan käteisrahalla tehtyjen maksujen osuus kotitalouksien kaikista maksuista oli noin 40 %. 
Ttlisiirtojen osuus oli samaa suuruusluokkaa, kun taas pankki- ja luottokorttien osuus oli yhteensä 
noin 14 %. 
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Kuvio 1. Liikkeessä oleva käteisraha vuosina 1952-95 

Mrd. mk (Iog. ast.) 
% ~----~------~--------~------~--~22 

5 

4 

3 

2 

--+-------~-------+--~~--~--~8 

----r---~~~------~--~3 

1952 1960 

1 KäteisrahaIBKT, % 
2 Käteisraha, mrd. mk 

1970 

1 

0.5 
1980 1990 

Käteisrahan nimellisen määrän kasvussa ei tietenkään ole mitään omituis
ta; on selvää, että mitä nopeammin erilaisten liiketoimien nimellinen mää
rä kasvaa, sitä enemmän tarvitaan myös käteisrahaa. Ajanjaksoina, joille 
on ollut tunnusomaista voimakas inflaatio, esimerkiksi 1970-luvulla, 
myös nimellisen rahan määrä on kasvanut selvästi. Eri asia sitten on, 
onko nimellisten rahakassojen kasvu ollut yhtä nopeaa kuin nimellisten 
liiketoimien ja tulojen kasvu. Kuvio 1 viittaa siihen, että rahakassojen 
kasvu on ollut selvästi hitaampaa kuin liiketoimien kasvu. Niinpä käteis
rahan BKT -suhde on neljässä vuosikymmenessä osapuilleen puolittunut 
6 prosentista 3 prosenttiin.3 BKT on kasvanut nelinkertaiseksi ja (reaali
nen) käteisrahan määrä kaksi- ja puolikertaiseksi. 

Se, että käteisrahan määrä suhteessa BKT:hen on aivan viime vuosina 
noussut, saattaa tietysti osittain johtua siitä, ettäBKT on vuosien 1991-94 
laman myötä supistunut Ga rahan kysynnän "jousto" tulojen suhteen on 
ollut pienempi kuin yksi). Jos kohta tässä selityksessä näyttää olevan pe
rää, on syytä huomata, että käteisrahan määrä on kasvanut myös, jos ver
tailukohteeksi otetaan Ml-raha-aggregaatti, joka sisältää sekä käteisrahan, 

3 Rahan kysyntää koskevassa kirjallisuudessa on yleisesti hyväksytty ajatus siitä, että rahan 
kysynnässä olisi ns. skaalaetuja, joiden ansiosta kasvaneet liiketoimet voitaisiin hoitaa 
suhteellisesti ottaen pienemmillä rahakassoilla. Jos kuviota 1 katsoo tästä näkökulmasta, se 
on sopusoinnussa skaalaetuhypoteesin kanssa (esim. Tarkka 1993). 
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Kuvio 2. Pankkien ja yleiSön hallussa oleva käteisraha, 
1991-95-

Mro.r------,------~------~----~----~ 
mk 
12r------r------+-----_+------4-----~ 

10r------r--~~x-~~~~~~~----~ 

8r------+------~------r-----_+----~ 

6r-----a+------~------r-----_+----~ 

4~--~----1I~~~~~~~~ 
2r------+------4-------~----_+----~ 

O~----~------~ ______ L_ ____ ~ ____ ~ 

1991 

1 Pankit 
2 Yleisö 

1992 1993 1994 1995 

postisiirto- ja sekkitilit että käyttelytilit. Samoin vertailu yleiseen hinta
tasoon osoittaa yleisön hallussa olevan käteisrahan määrän kasvaneen.4 

Laman myötä pankkikriisi on tullut kaikille tutuksi. Kriisin myötä 
pankkien asiakas suhteissa tapahtui paljon muutoksia ja on syytä olettaa, 
että asiakasuskollisuus heikentyi. Tämä saattoi näkyä jopa pankkisäästä
misen suosiossa. Valtion takuista huolimatta joidenkin ihmisten luottamus 
pankkijätjestelmän maksukykyyn saattoi myös horjua. Erityisesti EKAn 
ja Elannon säästökassoja koskeneet maksukriisit mahdollisesti heikensi
vät ihmisten luottamusta koko jätjestelmään. Sen seurauksena jotkut 
saattoivat siirtyä pitämään säästöjään käteisrahana. Pankkikriisillä on toki 
ollut välittömämpiäkin vaikutuksia käteisrahan käyttöön. Pankkikont
toriverkostoa on rajusti supistettu. Samoin pankkiautomaatteja on vähen
netty vuoden 1994 jälkeen. Tästä taas on seurannut, että käteisrahan 
hankintakustannukset ovat kasvaneet (tämä koskee oletettavasti erityisesti 
syrjäseutuja). Kustannusten nousu johtaa siihen, että käteisrahan nostot 
tehdään suuremmissa erissä ja yleisön hallussa olevan käteisrahan määrä 
kasvaa, kuten on tapahtunutkin (kuvio 2). Samalla kun yleisön hallussa 
olevan rahan määrä on kasvanut, ovat pankkien kassat supistuneet. Syynä 
on ollut paitsi pankkikriisi ja siihen liittynyt pankkikonttoriverkoston 

4 Yleisöllä tarkoitetaan tässä yhteydessä pankkisektorin ulkopuolista osaa kansantaloudesta. Sen 
muodostavat kotitaloudet, yritykset ja tässä tapauksessa myös valtio ja kunnat. 
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saneeraus, myös käteisvaraluottojärjestelmän poistaminen vuonna 1993. 
Mainittu järjestelmä merkitsi sitä, että pankeille ei koitunut korkokustan
nuksia käteisrahakassoista. Suomen Pankki rahoitti ne ns. omavastuun 
ylittävältä osalta vastaavan suuruisella korottomalla luotolla. Nyt pank
kien kassat ovat samassa asemassa kuin kaikki muutkin keskuspankin ja 
pankkien väliset saamiset ja velat, mistä tietenkin seuraa, että käteiskas
sojen hallussapito merkitsee pankeille melkoista kustannusta. Tämä het
ken tilanteen perusteella kustannukset koko pankkijärjestelmälle ovat 
noin 150 milj. markkaa vuodessa. 

Vaikka tässä yhteydessä puhutaankin muutoksista, on ehkä paikallaan 
korostaa sitä säännönmukaisuutta, jota edustaa käteisrahan suhde Ml
raha-aggregaattiin (kuvio 3) pitkällä aikavälillä. Suhde on kymmenen 
viime vuoden aikana pysynyt hämmästyttävän vakiona, noin 7 prosentti
na. Vain pankkilakot tai niiden uhat ovat tilapäisesti nostaneet tätä suhde
lukua. 

Kuvio 3. 

14 

Käteisrahasuhde Suomessa, 1980-95 

15 I-+-+--l--+--+--+----+--I-l---II-+--I--I--I---l----l 15 

5 

o 
1980 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 

1 Yleisön hallussa olevan käteisrahan osuus 
suppeasta rahasta (Ml), % 

2 Yleisön hallussa oleva käteisraha vuoden 1990 hinnoin 
(deflatoitu kuluttajahintaindeksillä), rnrd. mk 

o 



Voi tietysti sanoa, että samalla kun pankkien kassat ovat supistuneet, ylei
sön käteisrahakassat ovat vastaavasti kasvaneet, ts. aiemmin pankkiauto
maateissa olleet rahat ovat nyt ihmisten "lompakoissa" ja siten liikkeessä 
olevan rahan määrän pitäisi olla sama kuin aiemminkin. Näin ei kuiten
kaan todennäköisesti ole. Pankkipalveluiden väheneminen saattaa itse 
asiassa kasvattaa käteisrahan kokonaistarvetta, koska ainakin kotitalouksi
en on mahdotonta säädellä (" ekonomisoida") rahan hallussapitoa samalla 
tavalla kuin pankkien. Niinpä pankkipalveluiden supistuminen kasvatta
nee käteisrahan kokonaistarvetta. 

Kun puhutaan käteisrahan kysynnästä, on pidettävä mielessä, että 
inflaation ja nimelliskorkojen lasku vuoden 1993 jälkeen on olennaisesti 
supistanut käteisrahan hallussapidon vaihtoehtoiskustannuksia. Käteisra
han hallussapito tuottaa määritelmän mukaan nolla prosenttia korkoa, kun 
taas muut fmanssivaateet tuottavat jotain nollasta poikkeavaa korkoa. Silti 
korko ero esimerkiksi talletustilien suhteen ei ole kovin suuri, maksimis
saan alle 4 %. Käteisrahan likviditeetti on tietysti aivan eri luokkaa kuin 
aikatalletustilien tai obligaatioiden, mikä jo helposti kompensoi pienet 
korkoerot. Toisaalta jos ajatellaan vaihtoehtoisena säästökohteena reaali
omaisuutta, esimerkiksi asuntoja, saattaa käydä niin, että käteisrahan tuot
to on ainakin lyhyellä aikavälillä parempi. 

Tuotoista puhuttaessa on tietysti otettava huomioon myös verotus. 
Jos kohta pankkitalletukset ovat yhäkin pääosin verottomia ja muilta osin 
verotus perustuu lähdeverotukseen, ei verotusta silti pidä jättää koko
naan huomiotta. Erilaisiin sosiaalietuuksiin liittyvä tarveharkinta ja pe
rintöverotus saattavat houkutella ihmiset pitämään säästöjään 
käteisrahana esimerkiksi pankkitilien sijaan. Tämä motiivi on siinäkin 
suhteessa tärkeä, että tiedetään ·valtaosan niin nettovarallisuudesta kuin 
käteisrahastakin kuuluvan vanhoille ihmisille (Viren 1993b ja VIlmunen 
- VIren 1991). 

Verotuksesta puhuminen vie nopeasti aiheeseen harmaa talous.5 Vii
me vuosina on entistä enemmän kiinnitetty huomiota kyseiseen ilmiöön: 
on pyritty mittamaan sen laajuutta ja selvittämään sen rajaamismahdolli
suuksia. Tämän tutkimuksen yhteydessä aihe on siinä mielessä tärkeä, 
että ilmeisen perustellusti oletetaan harmaassa taloudessa liikkuvan huo
mattavasti juuri käteisrahaa. Niinpä käteisrahan määrän kehityksen perus
teella on usein pyritty arvioimaan harmaan talouden suuruutta (esim. 
Klovland 1980). On varmaan perusteltua olettaa, että myös meidän maas
samme harmaalla taloudella on jokin rooli ja että jossain suhteessa har
maan talouden kasvu on lisännyt käteisrahan kysyntää. Tämä tutkimus 

5 Harmaa talous on käsite, jolla on lukuisia eri määritelmiä. Laajasti tulkittuna kyse on 
viranomaiskontrollin ulkopuolella olevasta taloudesta. Suppeasti tulkittuna kyse on rikolli
sesta toiminnasta. 
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kuitenkin antaa viitteitä siitä, että ongelma ei ehkä ole Suomessa yhtä 
akuutti kuin muualla Euroopassa (harmaan rahan roolista rahan kysynnäs
sä ks. Boeschoten 1992). 

Olivat syyt mitkä tahansa, käteisrahan kysynnän kasvun supistuminen 
näyttää taittuneen, ja siksi on huomattavan vaikeaa arvioida, miten rahan 
kysyntä muuttuu seuraavan viiden - kymmenen vuoden aikana. Jatkuuko 
viime aikojen kasvusuuntaus vai palataanko takaisin alenevan kysynnän 
trendille? Oma mielenkiIntonsa on tietysti myös sillä, mihin käteisrahaa 
tulevaisuudessa käytetään. Käytetäänkö sitä edelleenkin pääsääntöisesti 
maksuvälineenä jokapäiväisissä liiketoimissa vai perustuuko rahakassojen 
hallussapito entistä enemmän säästötarkoituksiin ja varallaolomotiiviin? 

Käteisrahan kysynnän ennakointi on nykytilanteessa tärkeää myös 
siksi, että Euroopan unionin talous- ja rahaliiton myötä kansallisista va
luutoista siirrytään yhteiseen eurooppalaiseen rahaan. Muutos on tavatto
man iso, ja se vaatii luonnollisestikin onnistuakseen tietoa käteisrahan tar
peesta ja käyttötavoista. Juuri tämän tiedon tuottaminen on yksi tämän 
tutkimuksen perustarkoituksista. 

1.2 Tutkimuksen sisältö ja tavoitteet 

Tämän tutkimuksen kohteena ovat Suomessa toimivat teollisuuden ja 
palvelualojen yritykset. 6 Tarkoitus on siis selvittää yritysten käteisrahan 
käyttöä: miten paljon yrityksillä on käteisrahaa ja miten suuren osan 
maksuliikenteestään ne hoitavat käteisrahalla. Kun kysytään käteisrahan 
määrää, taustalla on ajatus siitä, että selvitetään talouden eri sektoreiden 
rahakassojen suuruus. Aiemmassa Suomen Pankissa tehdyssä tutkimuk
sessa (VIren 1993b) selvitettiin kotitalouksien käteisrahan käyttöä. Esillä 
oleva tutkimus on suoraa jatkoa tälle tutkimukselle. Jos melko tarkkaan 
tiedetään sekä kotitalouksien että yritysten käteisrahan käyttö ja voidaan 
esittää jotain suuntaa antavia arvioita julkisen sektorin käteisrahakassoista 
samoin kuin ulkomailla olevista Suomen rahan määräisistä rahakassoista, 
voidaan päätellä, onko rahakassojen hallussapidossa jotain epäselvää 
(onko rahakassoja niin sanotusti "hukassa"). Toisaalta voidaan aryioida, 
mikä on käteisrahan rooli maksuvälineenä yleensä. Jälkimmäinen kysy
mys sisältää tietysti paitsi arvion nykytilanteesta myös tulevaisuutta kos
kevan ennusteen. Voidaan yrittää päätellä, onko käteisrahan nykyinen 
käyttö sellaista, että tulevaisuudessa käteisraha väistyy muiden maksuvä
lineiden tieltä tai mahdollisesti joissain tapauksissa jopa päinvastoin. 

6 Jäljempänä tuloksiin viitattaessa yrityksillä tarkoitetaan nimenomaan näiden alojen 
yrityksiä. 
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Tutkimuksen tarkoituksesta puhuttaessa on syytä tuoda esiin ainakin 
kaksi näkökulmaa. Ensimmäinen koskee uutta maksuvälinetekniikka ns. 
rahakorttien (tai toimi- tai älykorttien) muodossa.7 Suomen Pankki on 
ollut hyvin aktiivisesti mukana kehittämässä ns. Avant-rahakorttia Toimi
raha Oy:n puitteissa. Marraskuussa 1995 Suomen Pankki tosin myi Toi
miraha Oy:n pankkien muodostamalle yhtiölle, mutta vaikka Suomen 
Pankki ei enää olekaan samalla tavalla suoraan osallinen tässä hankkees
sa, se seuraa suurella mielenkiinnolla alan kehitystä. Luonnollisesti sillä 
on myös valvontavastuu rahakorttijärjestelmän toiminnasta. Arvioitaessa 
rahakorttien käytön tulevaa kehitystä on selvää, että tarvitaan perustietoa 
siitä, millaista nimenomaan juuri käteisrahan käyttö on talouden eri 
sektoreilla. Tällaisen perustiedon lisäksi tutkimus sisältää mielipide
kyselyn rahakortin tarpeellisuudesta yritysten näkökulmasta. 

Toinen mainitsemisen arvoinen näkökulma koskee turvallisuusteki
jöitä. Maksuvälinehuoltoonhan liittyy useita turvallisuusongelmia. On
gelmien taustalla ovat tekniikkaan liittyvät virhemahdollisuudet tai kriisit, 
mutta myös erilaiset rikolliset pyrkimykset. Jotta näitä ongelmia voitaisiin 
hoitaa, on kohtuullisen hyvin tiedettävä, millaisia järjestelmiä ja käyt
törutiineja on olemassa ja millaisten volyymien kanssa ollaan tekemisissä. 

Tutkimuksen rakenne on seuraavankaltainen: Luvussa 2 tarkastellaan 
yritysten käteisrahan käyttöä teoreettisten ja kansainvälisten vertailujen 
näkökulmasta. Tämän taustaselvityksen jälkeen siirrytään varsinaiseen 
yritys analyysiin eli luvussa 3 esitellään yrityksille tehty maksuväline
kysely: kysymykset, otanta ja vastauksiin liittyvät otantatekniset tunnus
luvut. Varsinaiset tulokset kyselystä esitetään luvussa 4. Siinä esitellään 
arvioita rahakassojen suuruudesta, käteisrahan käytöstä maksuvälineenä 
yritysten maksuliikenteessä ja yritysten rahakassojen ja yritysten koon vä
lisistä riippuvuuksista (tavallaan niin sanotusta rahan kysyntäfunktiosta). 
Samaisessa luvussa käydään läpi myös yritysten mielipiteitä maksuväli
neiden käytöstä ja käyttöön liittyvistä ongelmista, yritysten arvioita raha
korttien tarpeellisuudesta ja arvioita yritysten nykyisestä maksuväline
tekniikan tasosta (erityisesti kysytään sitä, onko yrityksillä elektronisia 
pankkiyhteyksiä ja omia maksupäätteitä). Luvussa 5 esitetään yhteenveto
na arvioita käteisrahan käytön tulevaisuudesta yritys sektorilla. Samalla 
otetaan kantaa siihen, missä määrin rahakassojen hallussapitoon Suomes
sa liittyy selvittämättömiä ongelmia tai puuttuvia tietoja. 

7 Rahakortilla tarkoitetaan elektronista maksuvälinettä, johon talletettua ostovoimaa voidaan 
käyttää pieniin käteismaksuihin. Ladattaviin kortteihin voidaan ostovoimaa tallettaa 
tarvittaessa lisää. Ostovoima on luonteeltaan anonyymiä, samoin kuin käteisrahakin. Paitsi 
rahakorteista puhutaan samassa merkityksessä toimikorteista ja älykorteista. Toistaiseksi 
rahakortteja on käytössä melko rajoitetusti esim. puhelin- ja pysäköintiautomaateissa, mutta 
käyttöalue laajenee todennäköisesti nopeasti muihinkin maksuihin. 
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2 Yritysten likviditeetin hallinta ja 
käteisrahan kysyntä 

2.1 Yritysten rahan kysynnän teoriaa 

Käteisrahan tarve yrityksissä perustuu paljolti samoihin tekijöihin kuin 
kotitalouksissakin. Yritykset tarvitsevat käteisrahaa liiketoimiensa hoi
tamiseen. Mitä enemmän liiketoimia yrity1csellä on, sitä enemmän se tar
vitsee rahakassoja. Toisaalta mitä suuremmat ovat rahakassojen hallussa
pidon kustannukset, sitä vähemmän rahakassoja pidetään. Kustannukset 
ovat pääosin vaihtoehtoiskustannuksia: jos pidetään rahakassoja, me
netetään tulo, joka saataisiin, jos varat olisivat jossain muussa tuottavam
massa muodossa. 

Yritysten ja kotitalouksien välillä on kuitenkin myös perustavaa laa
tua olevia eroja maksuvälineiden käytössä ja käteisrahan kysynnässä. On 
ensinnäkin todettava, että yritykset muodostavat tavattoman heterogeeni
sen kokonaisuuden. Tämä näkyy erityisesti liiketoimien määrässä ja luon
teessa. Otetaan esimerkiksi vaildm laivatelakat ja kioskit. Yritysten koko 
vaihtelee tavattomasti, työntekijämäärällä mitattuna aina nollasta kym
meniin tuhansiin. 

Maksuvälineiden käytön kannalta olennaista on myös se, että yritys
ten liiketoimet ja maksuvirrat vaihtelevat paljon - huomattavasti enem
män kuin kotitalouksilla. Tällaisissa oloissa likviditeetin, maksujen ja 
maksuvalmiuden hoitaminen edellyttävät paitsi liiketoimien määrän myös 
niiden vaihteluiden ennakointia. Tällöin ei ole pelkästään tärkeää se, mi
ten paljon likviditeetin ylläpito maksaa, vaan myös se, mitä kustannuksia 
aiheutuu siitä, että yritys ei voi likviditeetin puutteessa suorittaa tarpeelli
sia liiketoimia. Esillä on tavallinen kassanhallintaongelma, joka ratkais
taan tyypillisesti siten, että yritys määrittää rahakassoilleen ylä- ja alarajat, 
joiden välissä se pyrkii ylläpitämään likviditeettiään. 

Viimeistään tässä yhteydessä on kiinnitettävä huomio siihen, että yri
tysten likviditeetin ylläpito ei suinkaan tarkoita samaa kuin käteisrahan 
hallussapito. Vain pieni osa yrityksistä on sellaisia, joiden liiketoimia 
rajoittaa käteisrahan määrä, eli sellaisia, jotka toimivat niin sanotulla 
käteisrahalaskutuksella. Yleensä yritykset voivat vaikuttaa siihen, millä 
tavoin maksut maksetaan. Kun kyse on suurista (miljoonaluokan) mak
suista, on selvää, että käteisraha ei ole mielekäs maksuväline, vaan 
maksut suoritetaan pääasiassa tilisiirtoina. Pienissä maksuissa tilanne on 

18 



tietenkin erilainen, kuitenkin vielä niin, että toimialojen välillä on mel
koisia eroja. 

Joka tapauksessa yritysten käteisrahan hallussapitoa ajatellen juuri 
maksuvälineiden valinta ja maksuvälinetekniikka, ovat ensiarvoisen tär
keitä - huomattavasti tärkeämpiä kuin liiketoimien määrä ja niiden 
vaihtelu. Toisin sanoen, jos tarkastellaan umpimähkään valittua yritystä, 
on käytännöllisesti katsoen mahdoton ennustaa, miten paljon sillä on 
käteisrahaa, jos tiedetään vain sen liiketoimien määrä taikka liikevaihto. 
Vasta kun tiedetään yrityksen toimiala, asiakaskunta ja likviditeetin hoi
toon liittyvät kustannukset (tariffit, arvopäiväkäytäntö, turvallisuustekijät 
jne.) voidaan laatia jonkinlainen ennuste. Alla olevassa kaaviossa on ha
vainnollistettu tätä yritysten valintaongelmaa: ensin valitaan kokonaislik
viditeetin määrä ja vasta sen jälkeen tehdään valinta likviditeettimuodon 
eli maksuvälineen välillä. Valinnan tuloksena saadaan yrityksen "normaa
lit" käteisrahakassat ja niihin mahdollisesti liittyvä hyväksyttävä vaihtelu
väli. 

Yritysten käteisrahan määrään vaikuttavat seuraavat tekijät: 

Liiketoimien määrä 
Liiketoimien frekvenssi ja vaihteluväli 
Likviditeetin ylläpidon kustannukset 

II 

Yritysten likviditeetin 
kysyntä 

II 
Maksuvälinetekniikka Ja markkinaosapuolten maksu
välinevalinnat (toimiala) 
Kustannukset (tariffit, atk- ja palkkakustannukset) 
Turvallisuus yms. 

II 

Yritysten käteisrahan 
kysyntä 

Kotitalouksien osalta käteisrahan kiertokulku on verraten yksinkertainen. 
Kotitaloudet saavat käteisrahansa pankista (konttorista tai automaatista) ja 
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käyttävät rahakassansa maksamalla erilaisista hyödykkeistä yrityksille. 
Yritysten osalta kiertokulku on tavallaan päinvastainen. Yritykset saavat 
kotitalouksilta käteisrahaa, jonka ne toimittavat pankkeihin. Pankit 
hoitavat pääasiassa yrityksille tulevat maksut, ennen kaikkea tietenkin 
palkat. Äärimmilleen pelkistettynä kiertokulku noudattaa siten kaaviota 
pankit => kotitaloudet => yritykset => pankit. Käytännössä maksujärjestel
mä ei tietenkään ole näin yksinkertainen. Erityisesti on huomattava, että 
yritysten keskinäinen maksuliikenne on hyvin vilkasta ja osa yritysten 
välisestäkin maksuliikenteestä hoidetaan käteisrahalla. Yritykset ostavat 
hyödykkeitä myös kotitalouksilta osin käteisrahalla. Toisaalta jotkin toi
mialat (esimerkiksi tukkukauppa) eivät ole lainkaan tekemisissä kotita
louksien kanssa. Tässä tutkimuksessa pyritään selvittämään paitsi käteis
rahan määriä myös käteisrahan käyttöä saaduissa ja suoritetuissa maksuis
sa. Tällöin voidaan päätellä, miten yrityksen toimintaympäristö maksulii
kenteen kiertokulun suhteen vaikuttaa yrityksen hallussa olevan käteisra
han määrään. 

Kansainvälisessä kirjallisuudessa yritysten rahan kysyntä oli aikanaan 
laajasti esillä, ehkä siitä syystä, että käteisrahan käyttö yritysten maksulii
kenteessä oli vielä suhteellisen yleistä. Toki myös kiinnostus rahan 
kysyntään yleensä oli huomattavasti vilkkaampaa kuin nykyään muun 
muassa siksi, että talouspolitiikan keynesiläisyys-monetarismikiista oli 
voimakkaasti esillä.1 Ajan mittaan mielenkiinto yritysten rahan kysynnän 
teoreettisiin ja empiirisiin ongelmiin on k,uitenkin selvästi hiipunut. 

Yritysten rahan kysynnän analyysissä voidaan lähteä liikkeelle tavan
omaisesta Baumolin ja Tobinin varastoteoreettisesta mallista, joka tuottaa 
tunnetun neliöjuurisäännön liiketoimen määrän, transaktiokustannusten ja 
koron suhteen (Baumol 1952 ja Tobin 1956; rahan kysyntää koskevasta 
kirjallisuudesta myös Boeschoten 1992). Malli perustuu varsin yksinker
taiseen kuvaukseen liitetoimien luonteesta ja jakaumasta yli ajan, ja siksi 
tällainen malli sopiikin ~vaainaan ehkä paremmin kotitalouksien kuin 
yritysten käteisrahan käyttöä.2 

lAina 1970-lopulle asti käytiin kiivasta keskustelua rahapolitiikan roolista ns. monetaristien ja 
keynesiläisten välillä. Monetaristit korostivat vakaan rahan trujonnan tärkeyttä ja keynesi
läiset vastaavasti kokonaiskysynnän säätelyn ensisijaisuutta. Ks. esim. Tarkka (1993). 

2 Tässä yhteydessä puhutaan jatkuvasti vain käteisrahan kysynnästä. Sen sijaan tarjontaa ei 
varsinaisesti käsitellä lainkaan. Syynä on se olettamus, että käteisrahan määrää ei ~itenkään 
rajoiteta tarjontapuolelta, ei siis ole olemassa käteisrahan säätelyä. Keskuspankki on aina 
valmis lisäämään käteisrahan määrää tarvetta vastaavalla tavalla. Jos kohta periaatteellisella 
tasolla tämä olettamus on mielekäs, ei se silti ole ehkä kirjaimellisesti totta, koska erilaiset 
rahan käsittelyyn liittyvät tariffit saattavat vaikuttaa rahan "hintaan". 
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Jonkinlaiseksi yritysten rahan kysynnän perusmalliksi on sittemmin 
vakiintunut Millerin ja Ooin (1966) malli. Tässä mallissa esiintyvät aiem
min mainitut peruselementit yritysten kassahallinongelmasta ja sen ratkai
susta: satunnainen maksujen virta, korkomenetykset liiallisesta likviditee
tin pidosta ja toisaalta kustannukset siita, että yritys ei kykene (likviditee
tin puutteessa) hoitamaan maksujaan. Ongelman ratkaisu tuottaa ylä- ja 
alarajat yrityksen rahakassoille. Yritys reagoi vasta, kun kyseiset rajat 
ylitetään tai alitetaan. Rajojen perusteella voidaan laskea yritysten keski
määräisetkäteiskassat, jotka ymmärrettävistä syistä riippuvat liiketoimien 
suuruudesta ja vaihtelusta, korosta sekä transaktiokustannuksista. Varsi
nainen matemaattinen malli noudattaa ns. kuutiojuurisääntöä (olettaen, 
että transaktiokustannukset ovat riippumattomat maksujen koosta), mikä 
viittaa siihen, että rahan kysynnässä on skaalatekijöitä: käteisrahan tarve 
ei kasva samassa suhteessa kuin yritysten liikevaihto. 

Millerin ja Orrin (1966) tyyppiset mallit tarjoavat selitykset myös sil
le, että rahan kysyntä näyttää olevan hyvin persistenttiä, toisin sanoen ky
syntä näyttää sopeutuvan äärimmäisen hitaasti liiketoimien ja korkojen 
vaihteluihin. Selitys on ilmeinen: rahan hallussapidon kynnysarvoja (em. 
ylä- ja alarajoja) muutetaan todennäköisesti huomattavasti harvemmin 
kuin esimerkiksi maksuja (teoriasta ks. esim. Milbourne et al. 1983 ja 
Smith 1986). 

2.2 Kokemuksia ulkomailta 

Kuten jo edellä kävi ilmi, yritysten rahan kysynnästä tiedetään kovin vä
hän. Yritysten rahakassoista ei ole saatavissa tilastotietoja. Yritysten likvi
diteetistä ja kassoista on toki saatavissa tilinpäätöstietoja, mutta niistä ei 
käy selville pelkän käteisrahan määrä. Tämä näkyy esim. Kanniaisen 
(1976), Meltzerin (1963) ja Nadirin (1969) tutkimuksissa. Toisaalta kä
teisrahan määrää selvittävät kysely tutkimukset ovat lähes poikkeuksetta 
keskittyneet kotitaloussektoriin (esim. Avery et al. 1987 ja Viren 1993b). 
On mentävä niin kauas kuin vuoteen 1971, jolloin Cramer ja Reekers 
suorittivat laajan kysely tutkimuksen Hollannissa, jossa myös yritys
sektorin käteisrahakassat olivat tutkimuksen kohteena.3 

Jonkin verran enemmän tiedetään siitä, miten eri liiketoimet makse
taan. Toisin sanoen, jos tarkastellaan kaikkia maksuja kansataloudessa, 

3 Kassojen osuudeksi saatiin mainitussa tutkimuksessa 13.7 %, joka on hyvinkin samaa 
luokkaa kuin tässä tutkimuksessa saatu. Toisaalta Cramerin ja Reekersin (1972, 1976) 
tutkimuksessa valtaosa (61 %) yleisön hallussa olevista rahakassoista jäi paikantamatta, koska 
kotitaloussektorin rahakassat jäivät kyselyssä saman suuruisiksi kuin yritysten kassat. 

21 



voidaan sanoa, miten suuri osuus maksetaan esimerkiksi juuri käteisrahal
la, luottokorteilla jne. Tällaisiin arvioihin liittyy kuitenkin useita ongel
mia. Päällimmäisin ongelma on se, että maksuihin usein (ei kuitenkaan 
aina) sisällytetään myös rahoituslaitosten välinen maksuliikenne, joka on 
ainakin maksujen arvon suhteen huomattavasti suurempaa kuin reaali
talouteen (kulutus ja investoinnit) liittyvät maksut. Toinen ongelma liittyy 
nimenomaan käteisrahaan: sen käyttö tulee ehkä kaikkein heikoimmin 
rekisteröityä nykyisenä tietokone aikana, jolloin esimerkiksi tilisiirrot ja 
korttimaksut tallentuvat pankkien ja .lu~ttokorttiyhtiöiden atk-järjestel
miin. Käteisrahan käytön rekisteröinnin heikkous näkyy siinä, että käytön 
määrää koskevat arviot perustuvat usein. epäsuoriin päätelmiin maksujen 
jäljelle jääneestä määrästä (ns. residuaalista).4 

Vaikka tilastolukuihin näin olleen onkin suhtauduttava suurin varauk
sin, on luvuilla toki jotain informaatio arvoa. Näin on etenkin, kun eri 
maiden arviot näyttävät noudattavan hyvin säännönmukaista kaavaa 
(Boeschoten 1992). Voi nimittäin todeta, että käteisrahan osuus maksujen 
(pl. rahoituslaitosten väliset maksut) arvosta on ollut 20-40 %, kun taas 
maksujen lukumäärän suhteen luvut ovat olleet 80-90 prosentin luokkaa. 
Itse asiassa luvut ovat hyvin samansuuntaisia kuin kotitalouksia kos
keneessa aiemmassa Suomen Pankin tutkimuksessa (Vrren 1993b). 

Eri sektoreiden hallussa olevien rahakassojen tarkastelussa on usein 
ongelmana ulkomailla olevan suomalaisen käteisrahan määrän arviointi. 
Monesti ulkomailla olevien rahakassojen osuus on huomattavan suuri, ja 
on hyvin vaikea sanoa, miten suuri osa rahakassoista jää siten "paikanta
matta" .5 Ongelma koskee erityisesti Yhdysvaltoja, mutta se on tuttu myös 
muissa maissa (esim. Saksa). <?n arvioitu, että Yhdysvalloissa jopa 60 % 
liikkeessä olevasta käteisrahasta on ulkomailla (Avery et al. 1987 ja Feige 
1993). Saksan markan suhteen tehdyt arviot ovat vaihdelleet 30:stä 40 
prosenttiin (esim. Deutsche Bundesbank 1995). On selvää, että ulkomailla 
olevan rahan määrää on tavattoman vaikea arvioida, vaikka raha kulkeu
tuisi ulkomaille pelkästään laillisia kanavia pitkin. Suomessa ongelma ei 
oletettavasti ole kovin suuri, varsinkaan sen jälkeen, kun Eesti sai oman 
rahansa. Meillä ongelma koskee nykyisin lähinnä turistien ulkomaille 
viemiä Suomen markkoja. 

4 Ks. esim. BIS:n (Bank for Intemational Settlements) selvitykset (Payment Systems in 
Developed Countries) ja APACS (1995). 

5 Esillä olevaa ongelmaa kutsutaan valuuttasubstituutioksi (currency substitution), joka on 
akuutti ongelma myös rahapolitiikan mitoituksessa ja kansainvälisessä korko- ja valuuttakurs
sikoordinaatiossa (esim. MacKinnon 1982 ja Heimonen 1996). 
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Tässä yhteydessä onkin tyydyttävä toteamaan, että tietoja yritysten 
rahakassoista ja rahakassojen määriin vaikuttavis~ tekijöistä on siksi vä
hän, että niiden perusteella ei voi muodostaa mitään ennakkokuvaa Suo
mea koskevista uusista tuloksista. On vielä syytä korostaa, että kym
menen viime vuoden aikana rahoitusinnovaatiot ja uudet maksuvälineet 
ovat tyystin muuttaneet toimintaympäristöä, jossa yritysten kassanhoito 
toimii. Nykymaailmassa useat yritykset tulevat toimeen vallan mainiosti 
tyystin ilman käteisrahaa. Saattaa jopa olla, että mitä suurempi yritys, sitä 
vähemmän käteistä (absoluuttisestikin) se tarvitsee. Miten asia on todelli
suudessa, se selviää luvussa 4. 
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3 Yritysten maksuvälineiden 
käyttöä koskeva kysely 

3.1 Kyselyn toteutus ja sisältö 

Tämän tutkimuksen empiirinen aineisto koottiin keväällä 1995 kahdella 
Suomen Pankin kirjallisella kyselyllä, joiden tarkoitus oli kartoittaa yri
tysten hallussa olevan käteisrahan määrää ja käyttöä maksuvälineenä. 
Kyselyt olivat toimipaikkakohtaisia, ja niissä oli mukana yhteensä 5 709 
teollisuuden ja palvelualojen toimipaikkaa, jotka oli valittu Tilastokeskuk
sen toimipaikkarekisteristä satunnaisotantaa käyttämällä. Tilastokeskus 
osallistui hankkeeseen toimittamalla otostiedot sekä suorittamalla vastaus
aineiston tallennuksen ja taulukkomuotoisen perustulostuksen.1 

Kyselyt kohdistettiin seuraaville kahdeksalle Tilastokeskuksen kaksi
numeroisen toimialaluokituksen (TOL 1988) perusteella määritellylle toi
mialalle (TOL-numerot suluissa): teollisuus (11-29), rakentaminen ja 
asennus (35-38), tukkukauppa (41), vähittäiskauppa (43-44), moottori
ajoneuvojen kauppa, huolto ja korjaus (44), majoitus- ja ravitsemistoi
minta (47-48), kuljetus- ja tietoliikenne (pl. postiliikenne, 51-56, 58) ja 
muu (palvelu)toiminta (65-98).2 

Aineiston kokoamisessa päädyttiin kahteen eri kyselyyn lähinnä seu
raavasta syystä: Alkuaan kysely oli valmisteltu toteutettavaksi kokonai
suudessaan tammikuussa 1995. Tuolloin ilmeni, että Tilastokeskuksen 
toimipaikkarekisteri kattoi riittävän luotettavasti vain kahden tai useam
man henkilön toimipaikat. Kevään mittaan rekisteriä oli tarkoitus päivit
tää erityisesti alle kahden henkilön toimipaikkojen osalta uuden arvon
lisäverorekisterin tietojen pohjalta. Kyselyä ei kuitenkaan haluttu siirtää 
siinä vaiheessa vielä avoimen päivitysaikataulun takia, vaan kysely toteu
tettiin rajoittumalla vähintään kahden henkilön toimipaikkoihin, joita oli 
kyselyssä mukana olevilla toimialoilla silloin rekisterissä 76 039. Kun 
vastauksissa joiltakin osin ilmeni tulkintavaikeuksia ja tarkistamistarvetta 
ja kun lisäksi toimipaikkarekisterin tiedot alkoivat olla ajantasalla, kysely 
päätettiin uusia myös alle kahden henkilön toimipaikat kattavana 
huhti-toukokuun vaihteessa 1995. Tuolloin rekisterissä oli kyseisillä toi-

1 Tilastokeskuksen osuudesta vastasivat yliaktuaarit Hannu Virtanen ja Pauli Ollila. 

2 Kyselyiden ulkopuolelle jäi toimialarekisterin toimialoista maa-, kala- ja riistatalous 
(01-02), metsätalous (04), kaivos- ja kaivannaistoiminta (07, 09), energia- ja vesihuolto 
(31-34), postiliikenne (57) sekä rahoitus- ja vakuutustoiminta (61-62). 
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mialoilla alle kahden henkilön toimipaikkoja 165 773 ja sitä suurempia 
67 537 eli yhteensä 233 310. 

Ensimmäisen kyselyn kohdejoukko valittiin yksinkertaisella satun
naisotannalla ja siihen kuului 2 212 toimipaikkaa. Kysely toteutettiin si
ten, että kyselylomake lähetteineen ja vastauskuorineen postitettiin otos
toimipaikkoihin viikkoa ennen vastausajankohtaa. Lisäksi toimipaikkoja 
muistutettiin kiIjeitse kyselystä vastausajankohtaa edeltävänä päivänä. 
Vastauksia ei ollut tarkoitettu tunnistettaviksi ja ne pyydettiin palautta
maan noin viikon kuluessa. Sen jälkeen uutta vastauspyyntöä ei enää lä
hetetty, koska kysely päätettiin uusia. 

Toisen kyselyn otos muodostettiin ositetulla satunnaisotannalla siten, 
että koko otokseen tuli 1 497 alle kahden henkilön toimipaikkaa ja 2 000 
sitä suurempaa, ensimmäisen kyselyn otokseen kuulumatonta toimipaik
kaa. Ositukseen päädyttiin siksi, etteivät pienet toimipaikat korostuisi lii
kaa koko otoksessa ja että suurempien toimipaikkojen osite olisi vertailu
kelpoinen aiemman kyselyn otoksen kanssa. Myös tällä kertaa kysely lä
hetettiin toimipaikkoihin viikkoa ennen vastausajankohtaa, mutta nyt 
muistutuskiIjettä ei lähetetty, vaan palautusajan päätyttyä uudelleen päi
vätty kyselylomake lähetteineen postitettiin toistamiseen vastausten tun
nistamattomuuden takia koko otokselle. 

Vastausaktiviteettia ja vastausten laatua silmällä pitäen kyselyiden si
sältö rajattiin erittäin suppeaksi (yksi A4-lomake)? Sisällöltään kyselyt 
olivat lähes identtisiä.4 Kysymykset koskivat toimipaikan hallussa olevan 
käteisrahan määrää ja mahdollista siirtoa yösäilöön sekä tietyn työpäivän 
päättyessä että yleensä työpäivän päättyessä (vain toisessa kyselyssä), 
pankkien soveltamaa arvopäiväkäytäntöä toimipaikan käteisrahatalletuk
sille (vain ensimmäisessä kyselyssä), käteisrahan osuutta toimipaikan 
suorittamista ja vastaanottamista maksuista, toimipaikan käyttämää mak
sutekniikkaa (elektroninen pankkiyhteys ja maksupäätejärjestelmä) sekä 
toimipaikan suhtautumista ladattavien rahakorttien käyttöönottoon. Tulos
ten ryhmittelyä ja analysointia varten kysyttiin lisäksi toimipaikan päätoi
mialaa sekä kokoa liikevaihdolla ja henkilökunnan lukumäärällä mitattu
na. Kyselylomakkeisiin oli niin ikään varattu tilaa maksujärjestelmän toi
mivuutta ja maksuvälineiden käyttöä koskevien ongelmien vapaamuotoi
seen kommentointiin. Kyselyiden erot kahdessa ensimmäisessä kysymyk-

3 Syksyllä 1994 kyselysuunnitelmaa esiteltiin yrityssektorin keskusjärjestöjen asiantunti
joille, joilta saatiin hyödyllistä palautetta suunnitelmaan. Mukana olivat osastopäällikkö 
Juhani Huttunen Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitosta, varatoimitusjohtaja Tauno 
Jalonen Suomen Yrittäjäin Keskusliitosta, ekonomisti Jukka Kero Keskuskauppakamaris
ta, tutkimuspäällikkö Heikki Lankinen Hotelli- ja ravintolaneuvosto ry:stä ja järjestöjohta
ja Matti Räisänen Vähittäiskaupan Keskusliitosta. 

4 Toisen kyselyn kyselylomake lähetteineen on liitteenä. 
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sessä johtuivat siitä, että tammikuun kyselyn ensimmäistä kysymystä oli 
vastausten perusteella tarpeen selventää ja laajentaa ja että toiseen kysy
mykseen tuolloin saatu informaatio osoittautui jo riittäväksi. Kysymysten 
sisältöön palataan lähemmin seuraavassa luvussa tuloksia selostettaessa. 

3.2 Kyselyn onnistuminen 

Saatujen vastausten määrän ja laadun perusteella kumpikin kysely onnis
tui suhteellisen hyvin. Ensimmäisessä kyselyssä vastausprosentti oli yli 
42 (hyväksyttyjä vastauksia 937) ja toisessa kyselyssä se nousi 51:een5 

(hyväksyttyjä vastauksia 1 785). Yhteensä vastausprosentiksi tuli tällöin 
48 (vastauksia 2722). Puuttuvien vastausten osuudesta eli ns. katoprosen
tista arviolta noin 5 prosenttiyksikköä johtui joko muuttuneista osoitetie
doista tai toimipaikan lopettamisesta. Todettakoon, että yleensä vastaa
vanlaisissa kyselyissä vastausprosentit ovat jääneet selvästi edellä mainit
tuja pienemmiksi (n. 20-30). Myös vastausten laatu oli sikäli hyvä, ettei 
montakaan vastauslomaketta jouduttu täysin puutteellisena tai muusta 
syystä hylkäämään ja että ns. epäasiallisia kommentteja ei esiintynyt vas
tauksissa juuri lainkaan. 

Yksinkertaisesta otosmenettelystä huolimatta kyselyitä voi pitää 
myös varsin edustavina. Tämä ilmenee kuvioista 4 ja 5. Kuviossa 4 on 
verrattu Tilastokeskuksen rekisterin mukaista toimipaikkojen lukumäärän 
toimialoittaista jakaumaa kummankin kyselyn vastaaviin otos- ja vastaus
jaka!lmiin.6 Kuvion mukaan molemmissa kyselyissä sekä otos- että vas
tausjakaumat noudattavat verraten hyvin rekisterin jakaumaa. Vastaavat 
jakaumien väliset korrelaatiokertoimet ovatkin ensimmäisessä kyselyssä 
0.9996 ja 0.971 sekä toisessa kyselyssä 0.988 ja 0.967. Otos- ja vastausja
kaumien keskinäinen korrelaatio taas on ensimmäisessä kyselyssä 0.967 
ja toisessa 0.988. 

5 Tästä kyselyn toiston (karhukirje) osuus oli noin 17 prosenttiyksikköä. Alle kahden henki
lön toimipaikkojen vastausprosentti oli oli noin 41 ja sitä suurempien noin 58. 

6 Kyselyyn 1liittyvä rekisterijakauma on joulukuulta 1994 ja koskee vain vähintään kahden 
henkilön toimipaikkoja. Kyselyyn 2liittyvä rekisterijakauma on maaliskuulta 1995 ja koskee 
kaikkia toimipaikkoja. 
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Kuvio 4. Toimipaikkojen lukumäärät toimialoittain 

Kysely 1 

% ~--~----~--~----~--~----~--~----

30 ~--4----+----~--~---+----~--~~~ 

25 ~--+---~--~----~--4----+----

20 ~--~---r---4----~--1----+---4 

15 

10 

5 

o 

% 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

o 

1 2 

Kysely 2 

1 

a Rekisteri 
b Otos 

2 

c Vastaukset 

1 Teollisuus 

3 

3 

2 Rakentaminen ja asennus 
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6 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 
7 Kuljetus ja tietoliikenne 
8 Muu toiminta 
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Kuvio 5. Toimipaikkojen lukumäärät kokoluokittain 

Kyselyt 1 ja 2 yhdessä 
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b Otos 
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c Vastaukset 
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1 Liikevaihto alle 1 milj. mk 
2 Liikevaihto 1-2 milj. mk 
3 Liikevaihto 2-5 milj. mk 
4 Liikevaihto 5-10 milj. mk 
5 Liikevaihto 10-50 milj. mk 
6 Liikevaihto 50-100 milj. mk 
7 Liikevaihto yli 100 milj. mk 

4 5 6 7 

Kuviossa 5 on verrattu Tilastokeskuksen rekisterin mukaista toimipaikko
jen lukumäärän liikevaihdolla mitattua kokoluokittaista jakaumaa kum
mankin kyselyn yhdistettyihin otos- ja vastausjakaumiin vähintään kah
den henkilön toimipaikkojen osalta.7 Kuvion mukaan myös kokoluokittai
nen otosten jakauma on varsin lähellä rekisterin jakaumaa ja niiden keski
näinen korrelaatio on 0.986. Vastausten jakauma sen sijaan poikkeaa jo 
hieman enemmän sekä rekisterin että otosten jakaumasta, ja vastaavat 
korrelaatiokertoimet ovat 0.951 ja 0.948. Kuviosta myös havaitaan, että 
vastausaktiviteetti systemaattisesti paranee toimipaikkojen kokoluokan 
kasvaessa. 

7 Liikevaihdon mukaan luokiteltu rekisterin jakauma saatiin jälkikäteen ja se kuvaa syys
kuun 1995 tilannetta, joten kyselyiden erittely ei tässä yhteydessä ole perusteltua. Vaihto
ehtoinen, henkilökunnan lukumäärään perustuva vertailu antaa likimain saman tuloksen 
kuin liikevaihtoon perustuva, mutta ei ole käteisrahan kysynnän selvittämisen kannalta yh
tä kiinnostava. 
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4 Yritysten rahan kysyntä Suomessa 

Tässä luvussa tarkastellaan suomalaisten yritysten 1 rahan kysyntää edellä 
selostetun yrityskyselyn tulosten pohjalta. On syytä vielä painottaa, että 
kysely oli toimipaikkakohtainen, niinpä vastaukset koskevat nimenomaan 
toimipaikkaa eikä välttämättä koko yritystä. Isojen yritysten osalta ero on 
tietenkin perustavaa laatua oleva. Joissakin tapauksissa toimipaikkojen 
ant~at tiedot saattavat kuitenkin osin koskea koko yritystä, mikä aiheut
taa vastauksiin jonkinasteista harhaa. 

4.1 Yritysten hallussa olevan käteisrahan määrä 

Kyselyiden keskeisin kysymys koski toimipaikan hallussa olevaa käteis
rahan määrää työpäivän päättyessä tiettynä ajankohtana eli ensimmäisessä 
kyselyssä keskiviikkona 25.1.1995 ja toisessa keskiviikkona 26.4.1995 
(uusintakierroksella 3.5.1995). Kyseessä olivat käteiskassat nimenomaan 
työpäivän päättyessä siitä syystä, että haluttiin selvittää, kuinka paljon 
yleisön hallussa olevasta käteisrahasta, ts. siitä liikkeessä olevasta rahasta 
joka ei näy pankkien taseissa, on yritysten hallussa. Monista toimipaikois
ta päivän mittaan pankkiin viety käteisrahahan klljataan pankkien käteis
kassoihin, tai edelleen vietynä Suomen Pankkiin se poistuu liikkeestä 
kokonaan. Toisaalta, jotta yritysten hallussa oleva käteisrahamäärä tulisi 
klljatuksi kokonaisuudessaan, toimipaikoilta kysyttiin myös niiden mah
dollisesti pankkien yösäilytykseen siirtämiä rahamääriä. Kyseiset yösäilöt 
näet kuuluvat yritysten eivätkä pankkien käteiskassoihin.2 

Kyselyajankohdat pyrittiin valitsemaan sellaisiksi, että ne olisivat 
keskenään vertailukelpoisia ja että silloin ei esiintyisi mitään käteisrahan 
käyttöön vaikuttavia merkittäviä erityistekijöitä. Asian tarkistamiseksi 
toimipaikoilta tiedusteltiin toisen kyselyn yhteydessä myös sitä, minkä 

1 Kyse ei ole pelkästään suomalaisomisteisista yrityksistä vaan Suomessa toimivista yrityk
sistä ja niiden Suomessa sijaitsevista toimipakoista. 

2 Ensimmäisessä kyselyssä tiedusteltu käteisrahan määrä ei koskenut yösäilöjä (pl. yösäily
tys), vaan niitä kysyttiin erikseen. Vastauksista kuitenkin ilmeni, että monissa tapauksissa 
yösäilöihin siirretty rahamäärä oli luettu mukaan käteiskassoihin, mistä aiheutui jonkin 
verran epävarmuutta tulosten tulkintaan. Tämän takia jälkimmäisessä kyselyssä tiedustel
tiin koko käteisrahamäärää ja siitä erikseen yösäilytykseen siirrettävää määrää. Tämä osoit
tautui tulosten tulkinnan kannalta ensin mainittua kysymyksenasettelua luotettavammaksi. 
Yösäilöjen suhteellisen vähäisen käytön vuoksi tulkintaongelma ei kaiken kaikkiaan kui
tenkaan muodostunut kovin merkittäväksi. 
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verran niillä on yleensä (keskimäärin) ollut työpäivän päättyessä käteistä 
rahaa ja kuinka paljon siitä on yleensä siirretty yösäilöön. 

Yritysten osuus käteisrahan kokonaismäärästä 

Kuviossa 6 on havainnollistettu, miten liikkeessä olevan ja yleisön 
hallussa olevan käteisrahan määrät ovat kehittyneet alkuvuonna 19953 

sekä mitä suuruusluokkaa yritysten hallussa olevan käteisrahan määrä on 
kyselyajankohtina vastausten mukaan ollut. Kuviosta nähdään, että liik
keessä olevan käteisrahan määrä on ollut keskimäärin runsaat 14 mrd. 
markkaa ja että taseviikottainen vaihtelu on ollut suhteellisen vähäistä 
(suurin havainto 14.9, pienin 13.6 mrd. markkaa). Yleisön hallussa taas 
on käteistä rahaa ollut kunkin kuukauden lopun tietojen mukaan kes
kimäärin vajaat 11 mrd. markkaa, ja vaihtelu on niin ikään ollut verraten 
pientä (suurin havainto 11.2, pienin 10.2 mrd. markkaa). Liikkeessä 
olevan ja yleisön hallussa olevan rahamäärän erotus eli keskimäärin 
noin 3.3 mrd. markkaa on ollut pankkien käteiskassoissa. 

Kuvio 6. 
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a Liikkeessä oleva raha taseviikoittain 
b Yleisön hallussa oleva raha kuukauden lopussa 
c Yritysten hallussa oleva raha kyselyajankohtina 

3 Pidemmän aikavälin kehitystähän kuvattiin seikkaperäisesti jo luvussa 1.1. 
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Kuviosta 6 havaitaan myös, että edellä mainittuihin lukuihin verrattuna 
yksityisten yritysten hallussa oli kyselyiden mukaan varsin vähän käteis
rahaa. Ensimmäisen kyselyn mukaan sitä oli noin 1.6 mrd. markkaa4 ja 
toisen kyselyn mukaan noin 1.4 mrd. markkaa eli keskimäärin noin 1.5 
mrd. markkaa, mikä oli vajaat 15 % yleisön hallussa olleesta käteis
rahasta. Vertailun vuoksi todettakoon, että kaksi vuotta aiemmin tehdyn 
selvityksen (VIren 1993b) mukaan vastaavan osuuden arvioitiin kotita
louksien osalta olevan noin kolmannes. Näin ollen yksityisten yritysten ja 
kotitalouksien aktiivisessa käytössä on karkeasti arvioiden vain noin puo
let yleisön hallussa olevasta käteisrahasta. Toinen puoli jakautuu silloin 
julkisen sektorin, ulkomaiden ja ns. passiivisten rahakassojen (käteisen 
muodossa tapahtuvan säästämisen) sekä harmaan talouden osalle. 

Vaikka yllä esitetty arvio yritysten ja kotitalouksien osuudesta yleisön 
hallussa olevasta käteisrahasta voikin ensi alkuun tuntua pieneltä, on se 
kuitenkin suhteellisesti huomattavasti suurempi kuin useimmissa ulkomai
sissa tutkimuksissa saadut arviot (esim. Avery et al. 1987 ja Boeschoten 
1992). Tämä viittaa siihen, että ilmeisesti Suomessa sekä passiivisten 
rahakassojen rooli että harmaan talouden merkitys on vähäisempi kuin 
monissa muissa maissa. 

Käteiskassat toimialoittain ja toimipaikan koon mukaan 

Toimialoittain tarkasteltuna käteisrahan määrää koskevissa tuloksissa oli 
odotusten mukaisesti suuria eroja. Tämä käy ilmi taulukosta 1 sekä sitä 
havainnollistavasta kuviosta 7, jotka ovat yhdistelmiä kummankin kyse
lyn tuloksista.5 Taulukosta nähdään toimipaikkojen hallussa olevien kä
teiskassojen keskiarvo, mediaani ja summa sekä toimialoittain että kaikil
ta toimialoilta yhteensä. Luvut on painotettu yhteen toimialoittaisilla otos
suhteilla, jolloin ne voidaan tulkita koko populaatiota (toimipaikkarekiste
rin kyseisten alojen kaikkia toimipaikkoja) koskeviksi estimaateiksi. Tau
lukossa 1 ovat mukana sekä kyselyajankohtien tiedot että arvio käteiskas
sojen suuruudesta yleensä. Kuvio 7 koskee vain kyselyajankohtien tietoja. 

4 Ensimmäisen kyselyn käteiskassoja ja yösäilöjä koskevien vastausten tulkintaongelman 
takia Cvrt. tämän luvun alaviite 2) arvio voi olla hiukan alimitoitettu. 

5 Kyselyiden tuloksia ei tässä yhteydessä esitellä erikseen. Yksityiskohtaiset eritellyt tulok
. set ovat kuitenkin saatavissa tämän raportin kirjoittajilta. 
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Taulukko 1. Toimipaikkojen hallussa oleva käteisraha 
toimialoittain kyselyajankohtina ja yleensä 

Toimiala Keskiarvo Mediaani Summa 
mk mk milj. mk 

k y 

1. Teollisuus 6164 3599 
2. Rakentaminen ja asennus 3380 3910 
3. Tukkukauppa 6993 6460 
4. Vähittäiskauppa 9130 10082 
5. Moottoriajoneuvojen kauppa, 

huolto ja kOljaus 12959 12800 
6. Majoitus- ja ravitsemistoiminta 10175 10745 
7. Kuljetus ja tietoliikenne 4950 5368 
8. Muu toiminta 5106 2210 

Kaikki yhdessä 6392 5366 

Taulukon luvut ovat populaatiota koskevia estimaatteja 
Sarakkeissa k = kyselyajankohtina ja y = yleensä 

k y k 

800 1000 180 
200 500 97 
477 650 142 

3235 3500 304 

3500 3000 148 
6520 6000 122 
1000 1000 119 

128 200 381 

800 1000 1491 

Kuvio 7. Toimipaikkojen hallussa oleva käteisraha 
toimialoittain 
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Toimipaikkojen keskimääräisiä rahakassoja tarkasteltaessa tulee muistaa, 
että kyseessä on käteisrahan määrä työpäivän päättyessä eivätkä päivän 
aikana käteisrahalla tehdyt liiketoimet, joissa monella alalla epäilemättä 
käytetään asetelman lukuja paljon suurempia määriä käteistä. Toisaalta 
se, että mediaaniluvut eli kokojärjesty~een asetetuista rahakassoista 
keskimmäiset jäävät taulukon 1 mukaan huomattavasti vastaavia keskiar
voja pienemmiksi, kertoo toimipaikkojen käteisrahamäärien suuresta 
vaihtelusta ja erittäin epätasaisesta jakautumisesta. Jo muutamat todella 
suuret käteiskassat voivat nostaa keskiarvoja huomattavasti siitä, mitä ns. 
tavanomaisten toimipaikkojen hallussa on käteistä rahaa. Mainittakoon 
tässä yhteydessä, että otosaineistossa käteiskassojen suuruus vaihteli 
nollasta peräti lähes 2.8 milj. markkaan ja että runsas viidennes toimipai
koista oli kokonaan ilman käteisrahaa. 

Kun kaikkien toimipaikkojen keskimääräinen käteiskassa kyselyajan
kohtina oli taulukon 1 mukaan noin 6 400 mk, oli vastaava mediaartikassa . 
vain kahdeksasosa siitä eli 800 mk. Toisaalta esimerkiksi majoitus- ja ra
vitsemistoiminnassa, joka on ehkä tässä tarkastelluista toimialoista homo
geenisin, mediaani oli lähes kaksi kolmasosaa keskiarvosta. Sen sijaan 
kaikista heterogeenisimmalla ja toimipaikkojen lukumäärällä mitattuna 
suurimmalla toimialalla "muu toiminta" keskiarvo oli nelikymmenkertai
nen mediaaniin verrattuna. 

Keskimääräisten rahakassojen toimialoittainen jakauma on sikäli 
odotusten mukainen, että suurimmat kassat olivat niillä toimialoilla, joi
den toimipaikat ovat eniten tekemisissä kotitalouksien ja yksityisasiakkai
den kanssa Ga päinvastoin). Niinpä kyselyajankohtien keskiarvojakau
massa on yllättävää ehkä vain se, että suurimmat toimipaikkakohtaiset kä
teiskassat eli keskimäärin noin 13 000 mk olivat moottoriajoneuvoalalla 
ja että myös majoitus- ja ravitsemistoiminnassa käteiskassat olivat keski
määrin suurempia kuin vähittäiskaupassa. Sen sijaan yllättävää ei liene se, 
että vähiten käteistä rahaa, keskimäärin noin 3 400 mk, oli rakentamis- ja 
asennustoimintaa harjoittavissa toimipaikoissa. Kun kaikkien toimialojen 
käteiskassat painotetaan yhteen, saadaan kaikkien toimipaikkojen keski
määräiseksi käteiskassaksi noin 6 400 mk. 

Taulukon 1 summasarakkeesta nähdään, kuinka paljon kunkin toimi
alan kaikkien toimipaikkojen, ts. myös kaikkien yritysten, hallussa oli 
työpäivän päättyessä käteistä rahaa. Nyt se, että vähittäiskaupan ja erityi
sesti muun toiminnan käteisrahamäärä kokonaisuudessaan oli huomatta
vasti suurempi kuin muiden toimialojen, selittyy luonnollisesti toimipaik
kojen lukumäärillä. Vähittäiskaupan suhteellinen osuus yritysten hallussa 
olevasta kokonaisrahamäärästä oli noin viidennes, muun toiminnan noin 
neljännes ja muiden toimialojen osuudet vaihtelivat 6:sta 12 prosenttiin. 
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Kuvio 8. Toimipaikkojen hallussa oleva käteisraha 
toimialoittain kyselyajankohtina ja yleensä 

Vaaka-akseli: rahamäärä kyselyajankohtina, 1 000 mk 
Pystyakseli: rahamäärä yleensä, 1 000 mk 
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Piirrosteknisistä syistä mukaan on otettu vain ne otokseen kuuluvat toimipaikat, joiden käteiskassat 
olivat alle 100 000 mk. 
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Verrattaessa vastauksia käteisrahan määrästä yleensä kyselyajankohdan 
rahamäärään saadaan lähes samanlainen kokonaiskuva, paitsi että toimi
paikkakohtainen käteiskassa jäi vastausten mukaan yleensä noin 1 000 
mk kyselyajankohtien kassaa pienemmäksi. Vastaavasti myös yritysten 
hallussa oleva käteisrahan kokonaismäärä oli yleensä vain 1.25 mrd. 
markkaa (kyselyajankohtina 1.5 mrd. markkaa). Lähinnä tämä ero johtuu 
teollisuuteen ja muuhun toimintaan kuuluvien toimipaikkojen vastauksis
ta. Toisaalta mediaaniluvuissa ei ollut olennaista eroa, olipa kyse kysely
ajankohdan rahamääristä tai rahamääristä yleensä. Kaiken kaikkiaan voi
kin epäillä, että nimenomaan rahakassojen suuruutta kysyttäessä vastauk
set rahamääristä yleensä olivat pikemminkin ali- kuin ylimitoitettuja. 

Myös toimipaikkakohtaisesti kyselyajankohdan käteiskassat vastasi
vat eri toimi aloilla varsin hyvin yleensä vallinnutta tilannetta. Tämä käy 
ilmi kuviosta 8. Mikäli vastaavuus olisi täydellinen, kaikki havainnot 
sijaitsisivat toimialoittaisissa kuvioissa origon kautta kulkevalla hal
kaisijalla. Päinvastaisessa tapauksessa taas havainnot sijoittuisivat täysin 
satunnaisesti kuvioihin. Todettakoon lisäksi, että koko havaintoaineistossa 
näiden tietojen välinen korrelaatio on 0.81.6 

Taulukosta 2 ja vastaavasta kuviosta 9 nähdään vielä toimipaikkojen 
kyselyajankohtien käteiskassojen keskiarvo, mediaani ja summa eritelty
nä toimipaikkojen kokoluokan mukaan, kun kokoa on mitattu liikevaih
dolla. Kuten edellä, myös nyt luvut on painotettu yhteen toimialoittaisilla 
otossuhteilla, joten ne voidaan tulkita koko populaatiota koskeviksi. 

Se, että nyt kaikkia toimipaikkoja koskevat keskiarvo-, mediaani- ja 
summaluvut hiukan poikkeavat siitä, mitä ne olivat toimialoittaisessa 
tarkastelussa, johtuu lievästi erilaisista otossuhteista.7 Johtopäätösten kan
nalta erot ovat mitättömän pieniä, mutta juuri siksi tavallaan korostavat 
estimaattien luotettavuutta. 

6 Kotitalouksia koskeneessa kyselyssä (Vin~n 1993b) todettiin, että eri maksu välineiden 
käyttö (osuudet maksuista) vaihtelivat suuresti viikonpäivästä toiseen. Voisi ajatella, että 
samanlainen ilmiö koskee myös yrityksiä. Vaikka tässä yhteydessä ei voikaan tarkasti 
selvittää kyseistä viikonpäivävaikutusta, voi yritysten "yleensä" hallussa pitämän käteisra
han määrän perusteella päätellä, ettei ainakaan keskiviikko (kyselyajankohta) ole miten
kään poikkeuksellinen päivä rahakassojen suuruuden suhteen. 

7 Nyt otos suhteita laskettaessa jouduttiin poistamaan ne vastaukset, joista puuttuvien 
käteiskassatietojen lisäksi puuttuivat myös liikevaihtotiedot. Näin ollen toimialoittainen 
tarkastelu sisältää jonkin verran enemmän havaintoja ja on sikäli myös hiukan luotetta
vampi. 
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Taulukko 2. 

Kokoluokka 

Toimipaikkojen hallussa oleva käteisraha 
toimipaikan koon mukaan 

Keskiarvo Mediaani Summa 
mk mk milj. mk 

1. Liikevaihto alle 1 milj. mk 2224 440 
2. Liikevaihto 1-2 milj. mk 2758 1200 
3. Liikevaihto 2-5 milj. mk 7787 2000 
4. Liikevaihto 5-10 milj. mk 11217 5210 
5. Liikevaihto 10-50 milj. mk 16760 7310 
6. Liikevaihto 50-100 milj. mk 70151 12000 
7. Liikevaihto yli 100 milj. mk 68213 20000 

Kaikki yhdessä 6504 840 

Kuvio 9. Toimipaikkojen hallussa oleva käteisraha 
toimipaikan koon mukaan 
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Taulukosta 2 ja kuviosta 9 hav~taan, että liikevaihdoltaan alle 100 milj. 
markan toimipaikoissa keskimääräiset käteiskassat kasvoivat systemaatti
sesti toimipaikan koon kasvaessa. Kuitenkin suurimmassa kokoluokassa 
eli liikevaihdoltaan yli 100 milj. markan toimipaikoissa keskimääräinen 
käteiskassa jäi hiukan pienemmäksi kuin edellisessä kokoluokassa eli 
liikevaihdoltaan 50-100 milj. markan toimipaikoissa. Tämä selittyy lähin
nä sillä, että suurimman kokoluokan toimipaikoista valtaosa on isoja 
teollisuuslaitoksia tai tukkuliikkeitä, jotka käyttävät pääosin muita maksu
välineitä kuin käteistä rahaa. Sitäpaitsi sama pätee paljolti myös muiden 
alojen liikevaihdoltaan suurimpiin toimipaikkoihin. 

Kuten toimialoittain, myös kokoluokittain tarkasteltuna käteiskasso
jen mediaaniluvut jäivät huomattavasti keskiarvolukuja pienemmiksi, 
koska kyseessä oli sama perusaineisto. Kunkin kokoluokan hallussa ollut 
koko käteisrahamäärä (summasarake) on sikäli mielivaltainen tieto, että 
se riippuu kokoluokkajaottelusta ja vastaavista toimipaikkojen lukumää
ristä. Taulukon 2 perusteella voidaan kuitenkin todeta, että esimerkiksi 
liikevaihdoltaan jo alle 1 milj. markan toimipaikoissa oli noin 20 % ja 
liikevaihdoltaan alle 10 milj. markan toimipaikoissa noin 50 % kaikkien 
toimipaikkojen tai yritysten hallussa olevasta käteisrahasta. 

Käteiskassojen jakautuminen 

Edellä jo viitattiin toimipaikkojen hallussa olevien käteisrahamäärien erit
täin epätasaiseen jakautumiseen. Tämä käy selvästi ilmi taulukosta 3 ja 
kuviosta 10. Taulukossa 3 on esitetty käteiskassojen Gini-kertoimet8 toi
mialoittain erikseen kaikille alle kahden henkilön ja kaikille vähintään 
kahden henkilön toimipaikoille. Taulukosta havaitaan, että toimialojen 
välillä kertoimissa on huomattavan suuria eroja ja että kummassakin 
kokoluokassa kaikkia toimipaikkoja koskeva yli 0.8 suuruinen kerroin 
viittaa käteiskassojen todella epätasaiseen jakautumiseen. Vertailun vuok
si voidaan todeta, että kotitalouksia koskeneessa tutkimuksessa vastaavak
si kertoimeksi arvioitiin 0.6-0.7 (Viren 1993b) ja että esimerkiksi tulon
jaon tasaisuutta mitattaessa yleensä on saatu suuruusluokkaa 0.3-0.4 ole
via kertoimia. 

8 Gini-kerroin mittaa jakauman tasaisuutta tai epätasaisuutta ja saa arvoja O:sta 1 :een. Jos 
esim. tässä tapauksessa kaikkien toimipaikkojen käteiskassat olisivat yhtä suuret, kerroin 
saisi arvon O. Jos taas koko käteisrahamäärä olisi yhden toimipaikan hallussa, kerroin saisi 
arvon 1. 
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Taulukko 3. Toimipaikkojen käteiskassojen Gini-kertoimet 
toimialoittain 

Toimiala 

1. Teollisuus 
2. Rakentaminen ja asennus 
3. Tukkukauppa 
4. Vähittäiskauppa 
5. Moottoriajoneuvojen kauppa, huolto ja kOljaus 
6. Majoitus- ja ravitsemistoiminta 

, 7. Kuljetus ja tietoliikenne 
8. Muu toiminta 

Kaikki yhdessä 

Alle 2 henkilön Vähintään 2 hen-
toimipaikat 

0.87 
0.89 
0.83 
0.55 
0.73 
0.38 
0.73 
0.89 

0.84 

kilön toimipaikat 

0.80 
0.82 
0.79 
0.62 
0.60 
0.64 
0.83 
0.95 

0.83 

Kuvioon 10 on taas piirretty käteiskassojen sekä myös liikevaihtojen 
Lorenz-käyrät9 erikseen kaikille alle kahden henkilön ja kaikille vähintään 
kahden henkilön toimipaikoille. Niistä nähdään havainnollisesti Gini
kertoimien osoittama käteiskassojen epätasainen jakautuminen sekä se, 
että toimipaikkojen liikevaihto on vieläkin epätasaisemmin jakautunut. 
Kuviosta havaitaan myös, että esimerkiksi kahden tai useamman henkilön 
toimipaikoista (pienimpiä käteiskassoja hallussa pitävistä) noin 70 pro
sentilla on hallussaan vain noin 10 % toimipaikkojen koko käteis
rahamäärästä ja että vastaavat liikevaihtoa koskevat luvut ovat noin 85 ja 
10%. 

Toimialoittain kuviota 10 vastaavat Lorenz-käyrät on esitetty liiteku
viona 1. Niistä voi yhteenvetona todeta, että niin käteiskassat kuin liike
vaihtokin ovat tasaisimmin (vaikka eivät suinkaan tasaisesti) ja varsin sa
mantapaisesti jakautuneet toimipaikkojen kesken vähittäiskaupassa, 
moottoriajoneuvoalalla sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnassa. Muilla 
aloilla 'käteisrahamäärien ja liikevaihtojen jakaumat poikkeavat selvästi 
enemmän toisistaan ja ovat huomattavan epätasaisia. 

9 Lorenz-käyrä kuvaa jakauman tasaisuutta tai epätasaisuutta siten, että pystyakseli mittaa 
tarkasteltavan muuttujan (tässä käteiskassojen) suhteellista kertymää ja vaaka-akseli ha
vaintoyksiköiden (tässä toimipaikkojen) lukumäärän suhteellista kertymää, kun havainnot 
on järjestetty suuruusjärjestykseen. Käyrä alkaa origosta ja sen kulmakerroin on positii
vinen sekä monotonisesti kasvava. Mikäli jakauma on täysin tasainen, Lorenz-käyrä yhtyy 
origon kautta piirrettyyn 45 asteen suoraan, ja mitä epätasaisempi jakauma on, sitä enem
män käyrä jää mainitun suoran alapuolelle. 
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Kuvio 10. 
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Yösäilöjen käyttö 

Käteiskassojen määrää koskevan kysymyksen ohella lisäksi toimipaikoil
ta tiedusteltiin, kuinka paljon käteistä rahaa ne ovat mahdollisesti siirtä
neet kassoistaan pankkien yösäilytykseen. Kyselyajankohtia koskevat tu
lokset nähdään taulukosta 4 ja kuviosta 11 vastaavanlaisina keskiarvo- ja 
summalukuina kuin edellä. Niiden mukaan keskimääräinen yösäilöön 
siirretty rahamäärä, vajaat 1 300 mk, oli vain noin viidennes toimipaikko
jen keskimääräisestä käteiskassasta. Vastaavasti myös yösäilöjen koko
naissumma, 300 milj. markkaa, jäi viidennekseen toimipaikkojen hallussa 
olleesta koko rahamäärästä. Koska kaikilla toimialoilla yli puolet toimi
paikoista ei käyttänyt yösäilöjä lainkaan (mediaani = 0), taulukkoon 4 on 
merkitty mediaanien sijaan toimialoittain yösäilöjä käyttäneiden toimi
paikkojen prosenttiosuus kaikista toimipaikoista. Myös nämä luvut ovat 
koko populaatiota koskevia estimaatteja. Koko populaatiossa kyseinen 
osuus oli vain 12 %. 

Toimialoittain tarkasteltuna selvästi eniten yösäilöjä käytti vähittäis
kauppa (yhteensä 135 milj. markkaa), jolla oli myös suurin keskimääräi
nen yösäilytys (n. 4 000 mk). Tosin myös moottoriajoneuvoalalla sekä 
majoitus- ja ravitsemistoiminnassa keskimääräinen yösäilöön siirretty ra
hamäärä oli lähes saman suuruinen, mutta toimipaikkojen vähäisemmän 
lukumäärän vuoksi yösäilöjen kokonaismäärä jäi kummallakin alalla va
jaaseen kolmannekseen vähittäiskaupan vastaavasta luvusta. Näillä toimi
aloilla myös yösäilöjen käyttäjiä oli suhteellisesti selvästi eniten, majoitus
ja ravitsemistoiminnassa jopa lähes puolet toimipaikoista. Vähiten tarvetta 
yösäilöjen käyttöön oli tulosten mukaan rakennusalalla (yhteensä 3 milj. 
markkaa), jossa käyttäjiä oli vain pari prosenttia alan toimipaikoista. 

Taulukko 4. Toimipaikoista yösäilöihin siirretty käteisraha 
toimialoittain 

Toimiala Keskiarvo Käyttäjien Summa 
mk osuus, % milj. mk 

1. Teollisuus 266 5 8 
2. Rakentaminen ja asennus 114 2 3 
3. Tukkukauppa 1633 9 33 
4. Vähittäiskauppa 4046 29 135 
5. Moottoriajoneuvojen kauppa, huolto ja korjaus 3753 21 43 
6. Majoitus- ja ravitsemistoiminta 3671 44 44 
7. Kuljetus ja tietoliikenne 504 4 12 
8. Muu toiminta 306 8 23 

Kaikki yhdessä 1287 12 300 
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Kuvio 11. 
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Samoin kuin käteiskassoista, myös yösäilöihin siirretystä rahamäärästä 
tiedusteltiin, mitä se on ollut yleensä. Yösäilöjen käytön osalta vastaukset 
rahamäärästä kyselyajankohtina ja yleensä vastasivat toisiaan vieläkin 
paremmin kuin käteiskassojen osalta, ja nyt kyseinen korrelaatio on peräti 
0.95.10 Kuvio 12 havainnollistaa asiaa. 

10 Tämän ja havaintojen vähäisyyden takia lukuja rahamäärlstä yleensä ei katsottu 
aiheelliseksi sisällyttää taulukko on 4. 
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Kuvio 12. Toimipaikoista yösäilöihinsiirretty käteisraha 
toimialoittain kyselyajankohtina ja yleensä 

Vaaka-akseli: rahamäärä kyselyajankohtina, 1 000 mk 
Pystyakseli: rahamäärä yleensä, 1 000 mk 
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Piirrosteknisistä syistä mukaan on otettu vain ne otokseen kuuluvat toimipaikat, joiden käteisrahasiir
rot yösäilöön olivat alle 100 000 mk. 
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4.2 Käteisrahan käyttö yrityksissä 

Tässä luvussa tarkastellaan käteisrahan käytön yleisyyttä yrityksissä sekä 
niitä mahdollisia riippuvuuksia, joita on nähtävissä käteisrahan käytön ja 
muiden muuttujien, erityisesti liikevaihdon, suhteen. Esille nousee tällöin 
väistämättä kysymys siitä, miten yritysten koko (mahdollisesti vielä eri 
toimi aloilla) vaikuttaa yritysten hallussa olevien rahakassojen määrään ja 
rahan käytön yleisyyteen. Suuret yritykset ovat tässä suhteessa ongelmal
lisia, koska niiden välillä on tavattoman suuria eroja. Toisaalta todella 
suuria yrityksiä on vain vähän, mutta niillä on huomattava, jopa ratkaise
van tärkeä merkitys koko yritys sektorin keskimääräisiä lukuja ajatellen. 

Käteisrahan osuus maksuissa 

Ensi alkuun tarkastellaan käteisrahan käytön yleisyyttä eli tavallaan rahan 
käytön "markkinaosuutta" muiden maksuvälineiden joukossa. Tarkastelu 
perustuu maksuvälinekyselyssä olleisiin kysymyksiin siitä, miten suuret 
osuudet maksuista (niin saaduista kuin suoritetuistakin) hoidetaan nimen
omaan käteisrahalla. 

Yhteenveto näihin kysymyksiin saaduista vastauksista on koottu tau
lukkoon 5. Tuloksia on havainnollistettu myös laatimalla keskeisistä 
tunnusluvuista joukko kuvioita (13-16). Luvut on laskettu kahdella eri 
tavalla: joko suoraan yritysten toimipaikkoja koskevina keskiarvoina (rivi 
"yrityskohtainen keskiarvo" taulukossa 5) tai suhteuttamalla osuudet 
kokonaisliikevaihtoon (rivi "osuus suhteessa liikevaihtoon"). Ensin maini
tussa tapauksessa luvut kertovat yksinkertaisesti vain sen, mikä· on toimi
paikkakohtaisten lukujen keskiarvo. Jälkimmäisessä tapauksessa kyse on 
taas siitä, miten monta prosenttia koko toimialan liikevaihdosta makse
taan käteisellä. Yksittäisiä vastauksia ei tässä yhteydessä. voi tietenkään 
esittää. Kuvion 17 hajontatarkastelu havainnollistanee kuitenkin yksittäis
tenkin vastausten luonnetta. 
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Taulukko 5. Käteisrahalla tehtyjen maksujen osuus yrityksillä 

Toimiala 

2 3 4 5 6 7 8 yht. 

Frekvenssi, % 16.1 7.9 10.8 18.3 7.3 6.4 6.8 26.3 100.0 

Yrityskohtainen keskiarvo, % 

Saadut 11.4 9.8 17.1 59.5 38.3 65.0 27.6 21.9 36.4 
Suoritetut 8.6 11.1 8.3 22.9 14.8 25.4 15.6 9.6 18.6 

Osuus suhteessa liikevaihtoon, % 

Saadut 2.7 4.5 9.6 51.7 40.2 61.0 24.7 18.9 17.3 
Suoritetut 2.5 5.1 2.6 20.5 9.6 32.3 6.7 12.1 5.7 

Toimipaikan koko liikevaihdolla mitattuna 

<1 1-2 2-5 5-10 10-50 50-100 >100 yht. 

Frekvenssi, % 28.4 15.3 18.8 12.2 18.4 3.6 3.2 100.0 

Yrityskohtainen keskiarvo, % 

Saadut 37.8 40.8 33.8 32.8 24.9 14.7 9.0 36.4 
Suoritetut 21.7 16.2 15.4 8.1 7.7 6.5 2.5 18.6 

Osuus suhteessa liikevaihtoon, % 

Saadut 34.4 40.8 35.3 32.6 24.5 13.5 4.4 17.3 
Suoritetut 20.2 15.6 15.3 8.1 7.3 5.6 2.7 5.7 

Toimipaikan koko henkilöst?llä mitattuna 

<1 1-2 2-5 5-10 10-50 50-100 >100 yht. 

Frekvenssi, % 1.4 13.2 32.2 20.6 24.0 3.7 4.9 100.0 

Yrityskohtainen keskiarvo, % 

Saadut 39.9 38.5 39.2 32.4 22.5 11.0 20.9 36.4 
Suoritetut 37.1 21.3 18.6 13.9 10.2 5.3 1.3 18.6 

Osuus suhteessa liikevaihtoon, % 

Saadut 33.4 34.0 40.8 37.4 21.2 10.1 6.4 17.3 
Suoritetut 3.6 19.2 15.4 11.8 7.5 2.7 3.3 5.7 

Yrityskohtainen keskiarvo tarkoittaa (otossuhteilla korjåttua) arvoa, joka on laskettu keskiarvona 
toimipaikkakohtaisista osuuksista. Osuus suhteessa liikevaihtoon tarkoittaa osuutta, joka on painotettu 
toimipaikkojen liikevaihdon suhteessa. Siten se vastaa arviota siitä, mikä on käteisrahan maksuosuus 
koko liikevaihdosta. Toimialaluokitus on seuraava: 1 = teollisuus, 2 = rakentaminen ja asennus, 3 = 
tukkukauppa, 4 = vähittäiskauppa, 5 = moottoriajoneuvojen kauppa, huolto ja korjaus, 6 = majoitus
ja ravitsemistoiminta, 7 = kuljetus ja tietoliikenne ja 8 = muu toiminta. Toimipaikan koko on mitattu 
joko liikevaihdon määrällä tai henkilöstöllä. Liikevaihto on ilmaistu miIjoonina, henkilöstö henkilö
työvuosina. Frekvenssit tarkoittavat tässä yhteydessä kunkin toimialan tai kokoluokan toimipaikkojen 
lukumäärän prosenttiosuutta koko populaatiosta. 
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Kuvio 13. 

Kuvio 14. 

Käteisrahamaksujen keskimääräinen osuus 
toimialoittain 
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4 Vähittäiskauppa 
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5 Moottoriajoneuvojen kauppa, huolto ja koljaus 
6 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 
7 Kuljetus ja tietoliikenne 
8 Muu toiminta 

7 8 
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Kuvio 15. 

Kuvio 16. 
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Käteisrahamaksujen keskimääräinen osuus 
toimipaikan koon mukaan 
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Kuvio 17. 
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Vastausten perusteella voi päätellä, että käteisrahaa käytetään edelleenkin 
huomattavasti yritysten saamissa maksuissa. Lähes viidennes yritysten 
vastaanottamista maksuista (so. maksujen kokonaisarvosta) suoritetaan 
käteisrahalla. Osuus on hyvinkin sopusoinnussa niiden tulosten kanssa, 
joita saatiin loka-marraskuussa 1992 suoritetussa kotitalouskyselyssä. 
Tuolloin kävi ilmi, että kotitaloudet suorittavat maksuistaan 40.6 % 
käteisrahalla. Myös ulkomaiset tutkimukset (ks. luku 2.2 edellä) ovat 
päätyneet saman suuntaisiin tuloksiin. Luonnollisestikaan kotitaloudet 
eivät suorita maksuja kaikille yrityksille. Toisaalta osa kotitalouksien 
maksuista koskee muita kotitalouksia ja julkista sektoria. Samoin osa yri
tysten maksuista tulee muilta sektoreilta (yrityksiltä ja julkiselta sektoril
ta). Siten ei voi olettaakaan, että edellä mainitut kaksi lukua olisivat täs
mälleen samoja. Lukujen oikeellisuutta arvioitaessa on kuitenkin lohdul
lista todeta, että ne ovat samaa suuruusluokkaa, mikä taannee sen, että 
kumpikaan kysely ei ole meimyt täysin pieleen. 

Ymmärrettävää kyllä, suurimmat luvut koskevat majoitus- ja ravitse
mistoimintaa, vähittäiskauppaa ja moottoriajoneuvojen kauppaa, huoltoa 
ja korjausta (esim. huoltamot). Vastaavasti teollisuudessa ja rakentamises
sa käteisrahan käyttö on suhteellisen harvinaista, varsinkin kun kyse on 
vähänkin suuremmasta yrityksestä. Voidaankin selvästi todeta, että käteis
rahan käyttö riippuu käänteisesti yrityksen koosta: mitä suurempi yritys, 
sitä pienempi on se osuus, joka maksetaan käteisrahalla. Valtaosa yritys
ten toimipaikoista on tosin pieniä (liikevaihto alle 2 milj. markkaa vuo
dessa), joten yrityksiä (toimipaikkoja) koskeva painottamaton keskiarvo 
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on hyvin lähellä pelkästään "pienten" toimipaikkojen tunnuslukuja (ks. 
yrityskohtaiset keskiarvot taulukossa 5). 

Yritysten suorittamat maksut noudattava paljolti samaa kaavaa kuin 
yritysten saamat maksut sekä toimialan että toimipaikan koon suhteen. 
Kuten kuviosta 17 ilmenee, saadut ja suoritetut maksut korreloivat 
positiivisesti, jos kohta korrelaatio on verraten alhainen. Niinpä löytyy 
melkoinen määrä toimipaikkoja, joilla jompikumpi osuus on nolla, kun 
taas toinen osuus on 100 %. Tässä ei sinänsä ole mitään merkillistä. Taas 
kerran korostuu vain se ero, joka on yritysten ja kotitalouksien välillä. Ero 
on siinä, että osuudet ovat järjestään pienempiä, mikä sekin on täysin jär
keenkäypää. Yritysten suorittamat maksut kohdistuvat pääosin muille yri
tyksille, julkiselle sektorille ja ulkomaille. Niissä käteisrahan käyttö ei 
luonnollisestikaan ole kovin yleistä. Ei siis ole mikään ihme, että käteisra
halla suoritettujen maksujen osuus liikevaihdosta jää runsaaseen viiteen 
prosenttiin (5.7 %). Toisaalta yrityksiä koskeva painottamaton keskiarvo 
on lähes 20 %, mikä kertoo sitä, että pienissä yrityksissä melkoinen osa 
maksuista suoritetaan yhäkin käteisellä. Voi olla, että lamalla on selitys 

. näihin lukuihin. Laman vuoksi käteislaskutus on ollut yllättävänkin 
yleistä esimerkiksi juuri kaupan piirissä. 

Jos tässä yhteydessä vertaillaan liikevaihdon ja henkilöstön suhteen 
tehtyä kokoluokitusta, päädytään· yleensä hyvin samanlaisiin tuloksiin. 
Toki tuloksissa on siinä suhteessa eroa, että yritysten kokojakaumasta saa 
erilhlsen kuvan käytettäessä erilaisia luokkarajoja. Niinpä jos käytetään 
miljoonan markan liikevaihtoa ja yhtä henkilötyövuotta alimpina luokka
rajoina, saadaan varsin erilaisia frekvenssejä. Sellaisia toimipaikkoja, 
joissa työntekijöiden "lukumäärä" on alle yhden, on mitättömän vähän, 
kun taas liikevaihdoltaan alle miljoonan markan toimipaikkoja on runsas 
neljännes kaikista toimipaikoista. Ensin mainitut toimipaikat muodostavat 
kovin heterogeenisen ryhmän. Ilmeisesti huomattava osa on yhdistyksiä 
(esim. urheiluseura), joilla on toimintaa vain osan vuodesta. Niinpä esi
merkiksi huvitilaisuuksiin liittyvät maksut muodostavat melkoisen luokit
teluongelman, jos ne ylipäätään tulevat kyselyn piiriin. Esimerkiksi suo
rittujen maksujen osaltahan maksutapa (ainakin käteisen suhteen) vaihte
lee suuresti sen mukaan, minkä kokoisesta yrityksestä on kyse. 
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Rahan kysyntä kyselytietojen valossa 

Seuraavaksi tarkastellaan, miten rahakassojen suuruus määräytyy yritys
ten toimipaikkatasolla. Tarkastelun runkona on rahan kysyntäteoreettinen 
ajattelutapa, mikä ilmenee siinä, että rahakassojen määrää tarkastellaan 
suhteessa yritysten toimialaan ja liikevaihdon suuruuteen. Ongelmana on 
siis määrittää rahan kysyntäyhtälön kertoimet (ns. kerroinestimaatit), 
jotka kertovat, miten paljon esimerkiksi liikevaihdon kasvu tai korkojen 
nousu vaikuttavat yrityksen (toimipaikan hallussa olevien) rahakassojen 
määrään (vrt. lukua 2.1, jossa esiteltiin lyhyesti aihepiiriin liittyvää 
kirjallisuutta). Tässä tutkimuksessa ei valitettavasti ole käytettävissä tie
toja korkomuuttujasta. Poikkileikkaustutkimuksissa oletetaan yleensä, että 
korko on sama kaikille yrityksille. Tarkasti ottaen oletus ei tietenkään 
pidä paikkaansa. On kuitenkin selvää, että yritys- ja toimipaikkakohtaiset 
erot korkotasossa ovat kovin pieniä (kysehän on siitä vaihtoehtoisesta 
korkotuotosta, joka saadaan yrityksen käteiskassoille). Jos tarkastellaan 
esimerkiksi kuviota 18, tuntuu ilmeiseltä, että mahdolliset yrityskohtaiset 
erot koroissa ovat sittenkin mitättömän pieniä suhteessa rahakassojen ja 
liikevaihdon vaihteluihin, ja siten korkomuuttujan puuttuminen ei ole 
olennainen ongelma. 

Liikevaihdon ja rahakassojen välisen riippuvuuden luonne käy ilmi jo 
kuviosta 18. Jos mitään riippuvuutta toimipaikkatasolla ei olisi olemassa, 
muistuttaisivat kuviot haulikolla ammuttua maalitaulua. Jos taas riippu
vuus olisi täydellinen, sijaitsisivat kaikki havainnot kuvioiden origosta 
lähtevällä halkaisijalla. Kuviotarkastelun täydennykseksi on koottu 
joukko rahan kysyntäyhtälöön liittyviä estimointituloksia. Ne koskevat 
seuraavaa yksinkertaista lineaarista mallia: 

2 M. =a+bY. +cY· +u. 
1 1 1 1 

M viittaa rahakassoihin, Y liikevaihtoon, yz liikevaihdon toiseen potens
siin ja u ns. virhetermiin Goka edustaa poikkeamaa mallin ja havaitun ar
von välillä). i viittaa yksittäiseen toimipaikkaan: toimipaikat on luokiteltu 
toimialan mukaan ja kertoimet aja b estimoidaan (eli lasketaan kyselystä 
saatujen arvojen perusteella) kunkin toimialan osalta erikseen. Koska jo 
vilkaisu kuvioon 18 kertoo, että toimialojen välillä on todella suuria eroja, 
ei ole mitään syytä pakottaa eri toimialoja koskevia tunnuslukuja (reg
ressiokertoimia) samoiksi. Sitä, miten tarkasti kertoimet pystytään laske
maan, kuvataan kertoimiin liittyvillä hajonta-arvoilla (standardipoikkea
milla) ja selitys asteilla Gota taas mitataan kokonaiskorrelaatiokertoimella 
R2

). 
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Kuvio 18. Toimipaikkojen hallussa oleva käteisraha ja 
liikevaihto toimialoittain 

Vaaka-akseli: liikevaihto, milj. mk 
Pystyakseli: käteisraha, 1 000 mk 
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Piirrosteknisistä syistä mukaan on otettu vain ne otokseen kuuluvat toimipaikat, joiden hallussa 
oli käteisrahaa alle 50 000 mkjajoiden liikevaihto oli alle 100 milj. markkaa 
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Toimialoittaisia eroja on pyritty havainnollistamaan piirtämällä liikevaih
tomuuttujan kertoimen arvot pylväsdiagrammiksi (kuvio 19). Yksityis
kohtaisemmat tulokset on raportoitu tämän tutkimuksen liitteessä. Lisä
tietoja lasketuista arvoista. ja niiden tilastollisista ominaisuuksista on saa
tavissa raportin kirjoittajilta. 

Kuvion 18 samoin kuin esitettyjen estimointitulosten perusteella voi
daan helposti päätellä, että rahakassat ja liikevaihto ovat selvässä riippu
vuussuhteessa. Toimialoittain tarkasteltuna voidaan noin 30 % rahakasso
jen vaihtelusta selittää yritysten liikevaihdolla, mitä on pidettävä varsin 
suurena lukuna. Onhan kyse poikkileikkausaineistosta, jossa molempien 
muuttujien vaihtelu on tavattoman suurta. 

Vähemmän yllättävää on, että riippuvuus rahakassojen ja liikevaih
don välillä on suurin juuri vähittäiskaupan, moottoriajoneuv:ojen kaupan, 
huollon ja korjauksen sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnan (toimialojen 
4-6) osalta. Kyse ei ole pelkästään korrelaatioiden voimakkuudesta, vaan 
myös rahan kysyntäyhtälön kertoimet käyttäytyvät saman suuntaisesti. 
Kertoimien perusteella voidaan nähdä, miten paljon rahakassat keskimää
rin kasvavat kullakin toimialalla, kun liikevaihto kasvaa tietyn markka
määrän, esimerkiksi 1 milj. markalla. Vähittäiskaupassa tuloksena on va
jaan tuhannen markan kasvu rahakassoissa, majoitus- ja ravitsemistoimin
nassa jopa kahden tuhannen markan kasvu, kun taas esimerkiksi teolli
suudessa kasvu jää muutamaan kymmeneen markkaan. Olennaista on tie
tysti se, että kertoimet ovat järjestään positiivisia ja viittaavat siihen, että 
liikevaihdon kasvu aina johtaa jonkinasteiseen rahan'kysynnän kasvuun. 

Toki on pidettävä mielessä, että sekä rahakassat että liikevaihto ovat 
erittäin epätasaisesti jakautuneet (vrt. edellä esiteltyjä Gini-kertoimia tau
lukossa 3 ja Lorenz-käyriä kuviossa 10). Vaikka tutkimuksen pohjana 
oleva otos on suomalaisittain kohtalaisen suuri, on tuloksiin liittyvä virhe
marginaali silti huomattava. On yleisessä tiedossa, että muutamat liiken
teen, kulttuurin ja viihteen alalla toimivat yritykset edustavat huomattavan 
suurta osaa käteisrahan hallussapidosta. On tietysti sattuman kauppaa, mi
ten usea tällainen yritys on mukana otoksessa. Yksikin suuri yritys Ga 
nimenomaan käteisrahakassojen suhteen suuri toimipaikka) vaikuttaa voi
makkaasti keskimääräisiin rahakassoihin ja hyvin ilmeisesti myös rahan
kysyntäyhtälön kertoimiin. Otoksen pitäisi olla vieläkin paljon suurempi, 
jotta tuloksiin voisi täysin luottaa. 

Ongelmaa on pyritty kuitenkin selvittämään erilaisilla tilastollisilla 
menetelmillä. Otokseen tulleita havaintoja on mallikokeissa karsittu sen 
perusteella, miten suuria ne ovat tai miten suuresti. yksittäiset havainnot 
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vaikuttavat kertoimiin.11 Lisäksi estimoinneissa on tukeuduttu erilaisiin 
robusteihin estimaattoreihin, jotka painottavat poikkeuksellisia havaintoja 
eri tavalla kuin tavanomainen pienimmän neliösumman estimaattori. 
Menemättä yksityiskohtiin voi näiden kokeiden perusteelta todeta sen, 
että tässä yhteydessä esitettävät tulokset eivät olennaisesti muuttuneet 
missään näistä vaihtoehtoisista analyyseistä. Tämä ei tietenkään takaa sitä, 
että tulokset olisivat varmasti oikeita: virhemarginaali on huomattavan 
suuri. Suurin se on ehkä toimialalla "muu toiminta", joka koostuu lähinnä 
yksityisistä palveluksista. Tällä toimialalla ero keskimääräisten ja me
diaanirahakassojen välillä on kaikkein suurin ja myös tulosten sensitiivi
syys estimointimenetelmän ja -menettelyn suhteen on suurin. 

Erityisesti tässä yhteydessä on kiinnostavaa tietää, onko rahan ja lii
kevaihdon riippuvuus lineaarinen: toisin sanoen, kasvaako käteisrahan 
tarve samassa suhteessa liikevaihdon kasvaessa vai laantuuko tai kiihtyy
kö kasvu suurilla liikevaihdon arvoilla. Jotta tähän kysymykseen voisi 
vastata, on käteisrahan kysyntäyhtälö estimoitu myös niin, että selittäväk
si muuttujaksi on otettu liikevaihdon toinen potenssi (niin kuin on kirjoi
tettu sivulla 49 olevaan yhtälöön). Tähän yleistettyyn malliin liittyvät 
tulokset on esitetty liitetaulukoissa 5 ja 6. 

Näiden tulosten perusteella voi todeta, että rahakassojen ja liikevaih
don välinen riippuvuus on ilmeisesti epälineaarinen ja vielä niin, että ra
hakassojen tarve kasvaa sitä hitaammin, mitä suuremmasta yrityksestä on 
kyse. Aivan selvästi tämä tulee esiin vähittäiskaupassa. Se, että tällaiseen 
tulokseen päädytään, on varsin luonnollista. Onhan ilmeisen perusteltua 
olettaa, että rahan kysynnässä esiintyy ns. skaalatuottoja: liiketoimien 
kasvu on hoidettavissa suhteellisesti ottaen pienemmillä rahakassoilla. 
Tässä yhteydessä estimoitu malli Gossa mukana on mainittu toisen asteen 
termi) edustaa vain karkeata approksimaatiota teoreettisesta mallista, jolla 
on tällainen ominaisuus (ks.luku 2.1).12 

11 Tähän aihepiiriin liittyy tavattomasti kirjallisuutta, esim. Hampel et al. (1986) ja Belsley 
et al. (1980). 

12 Tässä yhteydessä ongelmana on se, että aineistossa on melkoinen määrä nollahavaintoja 
(yhteensä 687 havaintoa kaikkiaan 2644:sta), mistä puolestaan seuraa, että jäännöstermien 
jakauma ei ole lähelläkään normaalijakaumaa eikä tavanomainen PNS-estimaattori ole 
paras mahdollinen. Ongelman merkitystä kuvannee myös se, että kun liikevaihto- ja toimi
alamuuttujien avulla pyrittiin ennustamaan nollasta poikkeavia rahakassoja ns. Tobit-esti
maattorilla, nollahavainnoista ("toimipaikassa ei käteisrahaa") vain yksi kolmasosa kyet
tiin ennustamaan oikein. Kyselyssä saatujen tietojen avulla ei siten voi sanoa paljoakaan 
siitä, miksi jotkin yritykset eivät käytä lainkaan käteisrahaa. Asiallisesti ottaen ero jonkin 
50 mk postimerkkikassan tai täysin käteisrahattoman tilanteen välillä on tietenkin hyvin 
pieni' eikä sillä ole merkitystä selitettäessä liikkeessä olevan rahan kokonaismäärää. 
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Kuvio 19. Rahan kysyntäyhtälön toimialoittaiset 
kerroinestimaatit kyselyajankohtina ja 
yleensä 
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1 Teollisuus 
2 Rakentaminen ja asennus 
3 Tukkukauppa 
4 Vähittäiskauppa 

4 5 6 

5 Moottoriajoneuvojen kauppa, huolto ja kOljaus 
6 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 
7 Kuljetus ja tietoliikenne 
8 Muu toiminta 

7 8 

Jos vielä vertaillaan rahan kysyntäyhtälön kertoimia, kun kyse on kysely
ajankohtien tiedoista ja rahakassojen keskimääräistä suuruutta koskevista 
arvioista, päädytään saman suuntaiseen tulokseen. Muun toiminnan osalta 
ero on melkoinen, kun yleensä mainitut kaksi lukusarjaa korreloivat 
voimakkaasti keskenään. Tosin kuljetuksen ja tietoliikenteen ero on tässä 
suhteessa vieläkin suurempi (kuvio 19). Mitään tyhjentävää. selitystä 
jälkimmäiselle erolle ei voi helposti esittää. Voi olla, että kuljetuksen ja 
tietoliikenteen toimialoilla rahakassat tyhjennetään eri tavalla kuin muilla 
toimialoilla. Voi olla myös kyse erilaisesta viikonpäivä- tai yleensä 
kausivaihtelusta. Jonkin verran valaistusta näihin kysymyksiin saa, kun 
tarkastelee yösäilytystä koskeviin kysymyksiin saatuja vastauksia (kuvio 
12 luvussa 4.1). 
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Ennen käteisrahan kysyntää koskevan tarkastelun päättämistä on 
paikallaan tarkastella, miten rahakassat suhteutuvat käteisrahan käytön 
osuuksiin saaduissa ja suoritetuissa maksuissa. Kysymys on yksinkertai
sesti siitä, ovatko yrityksen rahakassat suuret, jos yrityksen saamista (tai 
vaihtoehtoisesti suorittamista) maksuista suuri osa on käteismaksuja. Jos 
verrataan suoraan absoluuttisia rahakassoja ja mainittuja osuuksia, riippu
vuus on verraten heikko (korrelaatio on 0.3:n luokkaa). Hieman yllättävää 
on se, että käteisrahan osuus yrityksen suorittamissa maksuissa ennustaa 
paremmin käteisrahan määrää kuin käteisrahan osuus yrityksen saamissa 
maksuissa. Sama tulos saadaan myös silloin, kun sivulla 49 esitettyyn 
malliin lisätään nämä käteisrahan maksuosuudet (liitetaulukko 8). Tosin 
eri toimialojen välillä on melkoisia eroja. Teollisuudessa, rakentamisessa 
ja muussa toiminnassa suoritetut maksut korreloivat selvästi voimak
kaammin käteisrahan' määrän suhteen kun taas vähittäiskaupassa, mootto
riajoneuvojen kaupassa ja huollossa sekä majoitus- ja ravitsemistoimin
nassa käteisrahan osuus saaduista maksuista on tärkeämpi muuttuja. 
Tukkukaupassa ja liikenteessä käteisrahan maksuosuuksilla ei ole mitään 
roolia selitettäessä käteisrahan määrää. Edellä esitetyn tarkastelun viesti 
on hyvin selvä: käteisrahan määrä ei ole missään kiinteässä suhteessa lii
kevaihtoon. Se ei ole myöskään yksinkertaisella tavalla käteisrahan mak
suosuuksien määräämä. Paitsi näistä tekijöistä yritysten (toimipaikkojen) 
hallussa pitämä käteisrahan määrä riippunee maksujen ajoittumisesta ja 
koosta ja pankkiyhteyksien luonteesta (esim. konttorin läheisyydestä). 
Kyselyn perusteella ei kuitenkaan voi sanoa mitään tarkkaa näiden 
vaikutusten suuruudesta. 

Käteisrahan ja liikevaihdon suhde 

Sen sijaan, että tarkastellaan rahakassojen ja liikevaihdon välistä riippu
vuutta, voidaan tarkastella suoraan näiden kahden muuttujan välistä suh
detta, ns. käteisrahasuhdetta. Kyseinen suhde on sama kuin rahan kierto
nopeuden, ns. velositeetin, käänteisluku. Käteisrahasuhde kertoo itse 
asiassa sen, miten suurta liikevaihtoa rahakassat vastaavat. Tässä tapauk
sessa ilmenee, että kyseinen luku vastaa suurin piirtein yhden päivän 
liikevaihtoa (kuviot 20 ja 21). Vertailun vuoksi mainittakoon, että kotita
louksista saatiin tulos, jonka mukaan keskimääräiset rahakassat vastasivat 
kolmen neljän päivän kulutusmenoja (Viren 1993b). Jos kohta kulutus
menot ja liikevaihto eivät ole täysin vertailukelpoisia, antanevat edellä 
mainitut luvut jonkinlaisen käsityksen kotitalouksien ja yritysten käteisra
han käyttöasteesta. 
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Kuvio 20. Käteisrahan ja liikevaihdon suhde toimialoittai~ 

0.8 1---+--+---+----1---

0.6 ~::--+---+---+---

0.4 

0.2 

o 
1 

a Keskiarvo 
b Mediaani 

1 Teollisuus 

2 3 

2 Rakentaminen ja asennus 
3 Tukkukauppa 
4 Vähittäiskauppa 

4 5 6 

5 Moottoriajoneuvojen kauppa, huolto ja koljaus 
6 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 
7 Kuljetus ja tietoliikenne 
8 Muu toiminta 

7 8 

Kuviot 20 ja 21 kertovat paitsi käteisrahasuhteen tasosta myös mainitun 
suhteen suurista toimialoittaisista ja kokoluokittaisista eroista. Toimialoit
taiset erot noudattavat jo tutuksi tullutta kaavaa, joskin erot keskimääräi
sissä käteisrahasuhteissa ovat suhteellisen pieniä. Mediaaniarvoissa tilan
ne on selkeämpi. Teollisuudessa, rakentamisessa ja asennuksessa, tukku
kaupassa ja muissa palveluissa käteisrahasuhteen mediaani on käytännöl
lisesti katsoen nolla. Sen sijaan jäljelle jäävillä toimialoilla suhde on koh
talaisen suuri. Majoitus- ja ravitsemistoiminnassa käteisrahasuhteen 
mediaani on niinkin suuri kuin 0.44! 
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Kuvio 21. 

% 

0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

.0.2 

0.1 

o 

Käteisrahan ja liikevaihdon suhde toimipaikan 
koonmukaan 

1 

a Keskiarvo 
b Mediaani 

2 3 

1 Liikevaihto alle 1 milj. mk 
2 Liikevaihto1-2 milj. mk 
3 Liikevaihto 2-5 milj. mk 
4 Liikevaihto 5-10 milj. mk 
5 Liikevaihto 10-50 milj. mk 
6 Liikevaihto 50-100 milj. mk 
7 Liikevaihto yli 100 milj. mk 

4 5 6 7 

Toimialoittaisten erojen lisäksi erot toimipaikkojen koossa ovat vähintään 
yhtä silmäänpistäviä. Kun toimipaikan liikevaihto kasvaa alle miljoonasta 
markasta 100 milj. markkaan, käteisrahasuhde supistuu O.64:stä 0.02:een. 
Mediaani noudattaa samaa kaavaa. Samaan tulokseen päästään myös, jos 
liikevaihdon sijaan tarkastellaan työntekijöiden lukumäärää toimipaikan 
koon osoittimena. Pienten yritysten käteisrahakassat voivat hyvinkin 
vastata parin päivän liikevaihtoa - itse asiassa ero kotitalouksiin jää kovin 
pieneksi. 

Edellä esitellyt erot ovat siksi suuria, että voidaan päätellä käteisra
hasuhteen Ga siten myös rahan kiertonopeuden) koko yrityssektorilla 
olevan paljolti riippuvainen siitä, mitä tapahtuu yritysten toimiala- ja 
kokojakaumille. Toistaiseksi rakenteelliset muutokset ovat pikemminkin 
supistaneet kuin kasvattaneet käteisrahasuhdetta, mutta tulevaisuudessa 
tilanne voi olla erilainen. 
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4.3 Yritysten maksuvälineiden käyttöön liittyvät 
vaihtoehdot ja ongelmat 

Suoritetussa kyselyssä yrityksiltä (tai tarkasti ottaen toimipaikoilta) kysyt
tiin käteisrahan hallussa pidon ja käytön lisäksi niiden hallussa olevien 
maksupäätteiden määrää, yritysten mielipiteitä rahakorttien tarpeellisuu
desta ja yritysten mielipiteitä yleensäkin maksuvälineiden käytöstä ja 
maksuvälinehuollosta. Seuraavassa käydään lyhyesti läpi näihin kysy
myksiin saatuja vastauksia. 

Tarkastellaan ensinnäkin kysymystä maksupäätteiden määrästä. Vas
taukset on koottu taulukko on 6. Niistä ilmenee, miten usealla toimipaikal
la on elektroninen pankkiyhteys (yhteen tai useampaan pankkiin) ja miten 
usealla yrityksellä on käytössä maksupäätejärjestelmä. 

Lukujen perusteella voidaan päätellä, että elektroninen pankkiyhteys 
on yli puolella toimipaikoista, mitä voidaan pitää suurehkona määränä. 
Maksupääte sen sijaan on vain vajaalla viidenneksellä toimipaikoista 
(17.2 %). Tässä luvussa on ei ole mitään yllättävää. Samaa voi sanoa 
myös maksupäätteiden määrää koskevista toimialoittaisista luvuista. Vä
hittäiskaupassa, moottoriajoneuvojen kaupassa, huollossa ja korjauksessa 
sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnassa on maksupääte lähestulkoon joka 
toisessa toimipaikassa. Muilla toimialoilla, kuten esimerkiksi rakennus
alalla, maksupäätteitä on vain poikkeustapauksissa. 

Taulukko 6. 

1. Teollisuus 
2. Rakentaminen ja 

asennus 
3. Tukkukauppa 
4. Vähittäiskauppa 
5. Moott.ajoneuvojen 

kauppa, huolto ja 
kOljaus 

6. Majoitus- ja ravitse-
mistoiminta 

7. Kuljetus ja 
tietoliikenne 

8. Muu toiminta 

Yhteensä 

Toimipaikkojen ja pankkien väliset 
maksuliikenneyhteydet 

Ei elektronista Elektroninen Elektroninen Käytössä maksu-
pankkiyhteyttä pankkiyht. pankkiyht. mo- päätejätjestelmä 

yhteen pankkiin neen pankkiin 

% % % % 

41.5 28.2 30.3 6.2 

45.7 26.3 28.0 3.4 
31.4 26.3 42.3 17.5 
51.7 36.6 11.7 46.9 

41.0 32.8 26.2 52.5 

60.9 29.3 9.8 48.8 

62.3 26.0 11.7 16.9 
39.6 35.9 24.5 7.5 

43.4 31.6 25.0 17.2 

Käsitteistä ks. liitteenä oleva kyselylomake. 
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Elektronisten pankkiyhteyksien ja kassapäätteiden olemassaolon välillä ei 
näytä olevan mitään selvää yhteyttä ainakaan toimialatasolla tarkasteltuna. 
Voi tietysti olla, että elektronista pankkiyhteyttä on eri vastauksissa 
tulkittu eri tavoin, mutta tästä on vaikea sanoa mitään varmaa. Se, että 
tukkukaupassa elektroniset pankkiyhteydet ovat kaikkien yleisempiä, on 
ymmärrettävää, mutta vastaavasti kuljetuksen ja tietoliikenteen verraten 
alhaiset luvut herättävät hieman ihmettelyä . 

. Vastauksen sisältö kysymykseen rahakorttien tarpeellisuudesta käy 
ilmi taulukosta 7. Kun kyse on mielipideasiasta, on ymmärrettävää, että 
kaikista yrityksistä ei saatu vastausta kysymykseen. Vaikka näin onkin, 
on vastausten tulkinta verraten helppoa. Vain yksi viidesosa yrityksistä 
piti rahakortteja tarpeellisina. Hieman yllättävää on, että kaupan piirissä 
mielipiteet ovat verraten kielteisiä. Ehkä se johtuu siitä, että kaupan 
piirissä jo nykyinenkin maksuvälinejärjestelmä koetaan monimutkaiseksi 
ja osin ongelmalliseksi, mistä kertovat kyselyn "vapaassa sanassa" esitetyt 
mielipiteetkin. 

Tässä yhteydessä (samoin kuin puhuttaessa elektronisista pankkiyh
teyksistäkin) on tosin syytä huomata se, että vähittäiskauppa ei ole pelkäs
tään suuria myymälöitä ja marketteja. Mukaan mahtuu myös kioskeja ja 
muita pikku myymälöitä, joiden maksuvälinekäytäntö on aivan erilainen 
kuin suurmyymälöissä ( esim. kuvio 18). 

Taulukko 7. Yritysten mielipiteet rahakorttien 
tarpeellisuudesta 

Pienet maksut ladattavilla rahakorteilla 

ei tietoa tarkoituksenmuk. tarpeetonta 

% % % 

1. Teollisuus 2.6 16.4 81.0 
2. Rakentaminen ja asennus 2.5 30.5 67.0 
3. Tukkukauppa 9.5 15.3 75.2 
4. Vähittäiskauppa 5.5 15.9 78.6 
5. Moottoriajoneuvojen kauppa, huolto ja 

kOljaus 6.6 21.3 72.1 
6. Majoitus- ja ravitsemistoiminta 7.3 26.8 65.9 
7. Kuljetus ja tietoliikenne 9.1 27.3 63.6 
8. Muu toiminta 2.2 21.8 76.0 

Yhteensä 4.4 20.8· 74.8 

Kuten kyselomakkeiden sisältöä esiteltäessä jo todettiin, niihin oli varattu 
tilaa maksujärjestelmän toimivuuteen ja maksuvälineiden käyttöön liitty
vien ongelmien kommentointiin ("vapaa sana"). Vastaajista hiukan vajaa 
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viidennes eli noin 550 käytti tätä mahdollisuutta hyväkseen. Kaiken kaik
kiaan eri asioita koskevia kommentteja vastauksissa oli lähes 600, ja ne 
olivat kauttaaltaan asiallisia sekä pitäytyivät pääosiltaan esitettyyn aihepii
riin. 13 Osassa kommentteja ei kuitenkaan esitetty mitään erityistä kritiik
kiä vaan esimerkiksi täydennettiin varsinaisiin kysymyksiin annettuja vas
tauksia tai todettiin yksinkertaisesti, ettei ongelmia ole. Varsinaisesti mak
sujärjestelmään ja maksuvälineisiin liittyviä ongelmia koskevia komment
teja oli kaikkiaan 360. Ne olivat varsin selkeästi ryhmiteltävissä erilaisiin 
ongelma-alueisiin. Taulukossa 8 on esitetty tämän ryhmittelyn tulokset 
kommenttien lukumäärinä toimialoittain. 

Ennen taulukon 8 lukujen lähempää tarkastelua lienee paikallaan hiu
kan täsmentää ongelma-alueiden sisältöä. Ensimmäinen ongelma-alue tar
koittaa pankkeja kohtaan suunnattua yleiskritiikkiä, jota ei ole tarkemmin 
eritelty. Tariffien suuruus viittaa erilaisiin pankkien ja muiden rahoituslai
tosten perimiin palvelumaksuihin. Maksuliikenteen hitaus tarkoittaa lä
hinnä pankkien välisten tilisiirtojen hitautta sekä myös pankkien sovelta
maa arvopäiväkäytäntöä. Pankkiautomaattien puute viittaa ennen kaikkea 
tilisiirtomahdollisuuden tarjoamiin automaatteihin. Pankkien etäisyys tar
koittaa fyysistä etäisyyttä toimipaikan lähimpään asiointikonttoriin. Auki
oloajat koskevat sekä pankkeja että maksuautomaatteja. Maksurajoituksil
la tarkoitetaan sitä, ettei kaikkia maksuja, kuten esimerkiksi lakisääteisiä 
työnantajamaksuja ja veroja, voi suorittaa maksupäätteillä. Tositeongel
mat viittaavat ns. kuitittomaan menettelyyn pankkien maksujenvälitykses
sä sekä siihen, etteivät tiliotteiden tiedot useinkaan riitä yritysten kirjanpi
totarkoituksiin. 

Käteisen käyttöongelmilla tarkoitetaan taulukossa 8 sekä kolikoiden 
että seteleiden käsittelyn työläyttä ja riskialttiutta. Korttien paljous merkit
see nimenomaan erilaisten pankki- ja luottokorttien paljoutta sekä siihen 
liittyviä tunnistamisvaikeuksia ja väärinkäyttömahdollisuuksia. Yhtenäi
sen rahakortin tarve viittaa tässäkin yhteydessä ladattavaan ja avoimeen 
eli erilaisiin käyttökohteisiin soveltuvaan rahakorttiin. Rahalajien tunnis
tamisogelma koskee erityisesti vaikeutta erottaa yhtäältä 1 markan kolik
koa 5 markan kolikoista ja toisaalta 50 markan seteliä 500 markan setelis
tä sekä 20 markan seteliä 100 markan ja 1 000 markan seteleistä. Kohta 
tarpeettomat 10-penniset ei kaivanne lisätäsmennystä. Viimeinen kohta 
eli tekniset ongelmat taas viittaa lähinnä erilaisiin pankkiyhteyksiin 
liittyviin atk- ja laitehäiriöihin. 

13 Kommenttien suhteellisen suuri määrä ja asiallisuus korostavat edellä jo vastausten lu
kumäärän ja laadun perusteella tehtyä johtopäätöstä kyselyiden onnistuneisuudesta. Mai
nittakoon myös, että kaikkiaan kommenteista kertyi puhtaaksi kitjoitettuna yli 40 liuskaa 
tiheään kirjoitettua tekstiä. 
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Taulukosta 8 käy mm. ilmi, että kommenttien perusteella selvästi eniten 
toimipaikkoja ärsytti pankkien perimien tariffien suuruus sekä maksulii
kenteen hitaus arvopäiväkäytäntöineen.14 Nämä kommentit olivat myös 
muita mielipiteitä huomattavasti kärkevämpiä. Toimialoista kuitenkin vä
hittäiskaupassa ja moottoriajoneuvoalalla myös tekniset ongelmat tuotiin 
yhtä painokkaasti esiin. Varsin kärkeviä kommentteja esitettiin myös sii
hen, että osa pakollisista maksuista on käytävä pankissa maksamassa. To
sin kolmen toimialan kommenteissa tämä maksurajoitus ei esiintynyt 
lainkaan. 

Taulukko 8. Maksuvälineiden käyttöön liittyviä ongelmia 
koskevien kommenttien lukumäärät 

Toimiala 

Ongelma-alue 1 2 3 4 5 6 7 8 Yht. 

1. Panklden toiminta ylipäätään 3 2 2 4 2 13 
2. Tariffien suuruus 4 6 8 11 2 8 10 29 78 
3. Maksuliikenteen hitaus 14 8 6 5 4 2 18 57 
4. Pankldautomaattien puute 1 1 2. 2 3 1 6 16 
5. Panklden etäisyys 1 2 2 1 4 10 
6. Aukioloajat 1 1 1 3 1 1 2 10 
7. Maksurajoitukset 6 3 4 5 13 31 
8. Tositeongelmat 1 2 2 1 4 11 21 
9. Käteisen käyttöongelmat 3 1 1 5 4 4 2 15 35 
10. Korttien paljous 1 1 5 3 4 2 1 17 
11. Yhtenäisen rahakortin tarve 4 1 1 2 2 3 1 14 28 
12. Rahalajien tunnistaminen 5 1 1 7 
13. Tarpeettomat lO-penniset 1 2 3 3 9 
14. Tekniset ongelmat 2 1 11 5 2 1 6 28 

Yhteensä 41 26 25 53 24 28 38 125 360 

1. Teollisuus 5. Moottoriajoneuvojen kauppa, huolto ja kOljaus 
2. Rakentaminen ja asennus 6. Majoitus- ja ravitsemistoiminta 
3. Tukkukauppa 7. Kuljetus ja tietoliikenne 
4. Vähittäiskauppa 8. Muu toiminta 

14 Maksuliikenteen hitauden monet käsittivät tahalliseksi korkohyödyn tavoitteluksi, koska 
he katsoivat atk:n tarjoavan mahdollisuuden jopa reaaliaikaisiin tilisiirtoihin. Arvopäivä
käytäntö oli myös erillisenä kysymyksenä ensimmäisessä kyselyssä, joka koski vain kah
den tai useamman henkilön toimipaikkoja. Vastausten mukaan pankki hyvittää asiakkaan 
tiliä sille päivän aikana tehdyistä käteisrahatalletuksista keskimäärin vasta seuraavana 
päivänä. Merkittäviä toimialoittaisia eroja vastauksissa ei ilmennyt. Alle kahden henkilön 
toimipaikkojen osalta arvopäiväkäytäntö tuskin on ainakaan asiakkaan kannalta parempi. 
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Käteisrahan käyttöä koskevia ongelmia tuotiin niin ikään monissa kom
menteissa esiin.15 Ne liittyivät selvästi yhtenäisen rahakortin tarvetta kos
keviin mielipiteisiin, mitä kuvaa myös näiden kommenttien toimialoittais
ten lukumäärien huomattavan suuri keskinäinen korrelaatio (0.96). Sen 
sijaan korttien paljoutta koskevalla kritiikillä ja rahakortin tarvetta puolta
villa mielipiteillä oli pikemminkin käänteinen suhde toisiinsa (korrelaatio 
- 0.37), mikä kuvastaa sitä, että osa vastaajista mielsi rahakortin yhdeksi 
lisärasitteeksi muutoinkin jo liian monenlaisten pankki- ja luottokorttien 
joukossa.16 Ehkä yllättävintä taulukossa on rahalajien tunnistamisvaikeuk
sia koskevan kritiikin vähäinen määrä, vaikka asiasta on käyty julkisuu
dessakin melko paljon keskustelua. 

Taulukkoon 8 kirjaamattomista kommenteista voidaan todeta, että 
varsinkin pienistä toimipaikoista monet pitivät elektronisia pankkiyhteyk
siä ja maksupäätteitä toistaiseksi liian kalliina investointina niistä koitu
vaan hyötyyn verrattuna. Joissakin, lähinnä vähittäiskaupan, kommenteis
sa huomiota kiinnitettiin painokkaasti myös siihen, että vastuun pankki- ja 
luottokorttien väärinkäytöksistä tulisi langeta aiempaa selkeämmin pan
kille ja asiakkaalle eikä maksun vastaanottajalle. Jonkin verran yllättävää 
kommenteissa oli se, että vain parissa tapauksessa liikkeessä olevien sete
leiden kuntoa moitittiin huonoksi. 

Lopuksi on vielä syytä mainita, että koko aineistossa "ei ongelmia" 
sisältävien kommenttien lukumäärä oli runsaat 130 eli likimain sama kuin 
tariffeja ja maksuliikennettä koskevien kriittisten kommenttien määrä yh
teensä. Eri toimi aloilla ei tässä suhteessa ollut olennaisia eroja lukuun ot
tamatta moottoriajoneuvoalaa sekä majoitus- ja ravitsemistoimintaa, 
joiden kommenteista vain muutamassa tilanne todettiin ongelmattomaksi. 
Koska kommentit olivat tällaisia ja koska neljä viidesosaa vastaajista ei 
katsonut mielipiteen ilmaisua aiheelliseksi lainkaan, voitaneen päätellä 
yritysten olevan kaiken kaikkiaan melko tyytyväisiä maksujärjestelmän 
toimintaan ja käytössä oleviin maksuvälineisiin. 

15 Tosin joissakin kommenteissa käteisrahaa pidettiin parhaana mahdollisena maksuväli
neenä. 

16 Rahakortin tarvetta koskevista kommenteista voi todeta vielä myös sen hiukan yllättävän 
havainnon, että niiden toimialoittainen jakauma ei korreloi lainkaan vastaavaan kysymyk
seen annettujen vastausten kanssa (taulukon 7 keskimmäinen sarake). 
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5 Johtopäätöksiä 

Tutkimusta tehtäessä on käynyt selvästi ilmi, että käteisrahan käyttö yri
tyssektorilla on edelleenkin hyvin yleistä. Teollisuuden ja palvelualojen 
yrityksillä on käteisrahaa noin 1.5 mrd. markkaa eli lähes 15 % siitä kä
teisrahasta, joka on pankkien ulkopuolella. Luku on verraten suuri, jos 
mittapuuna käytetään aiempia arvioita niin kotimaasta kuin ulkomailtakin. 

Eniten käteisrahaa on vähittäiskaupan ja muiden palveluiden piirissä. 
Sen sijaan rakennustoiminnassa ja osin teollisuudessa käteisrahan määrät 
ovat pieniä. Käteisrahan määrät ja käteisrahan käyttö, eli osuus suorite
tuista ja saaduista maksuista, noudattavat varsin samanlaista kaavaa niin 
toimialoittain kuin yritysten toimipaikkojen koonkin suhteen tarkasteltu
na. Kyselyn mukaan yritysten saamista maksuista suoritetaan yhä runsaat 
17 % käteisrahalla. Yritysten suorittamista maksuista osuus on kuitenkin 
vain hieman vajaat 6 %. Luvut ovat sopusoinnussa sen kanssa, mitä esi
merkiksi kotitalouksien maksutavoista tiedettiin etukäteen. Samaa voi sa
noa myös ulkomaisten tutkimustulosten suhteen, joskin niitä on poik
keuksellisen vähän käytettävissä. 

Se, että yrityksistä löytyy niinkin paljon käteisrahaa kuin edellä todet
tiin, viittaa siihen, että Suomessa käteisrahan hallussapitoon ei liittyisi mi
tään suurempia selvittämättömiä ongelmia tai "missing money" -paradok
seja. Kun vielä saadaan jonkinlainen arvio julkisen sektorin hallussa 
olevasta käteisrahasta, voidaan kohtuullisen tarkkaan arvioida koko 
kansantalouden sektoreittaiset rahakassat. Näiden arvioiden perusteella 
voidaan taas laatia ennusteita ja arvioita tulevien vuosien kehityksestä. 
Näitä ennusteita tarvitaan paitsi käteisrahan valmistustarpeiden arviointia 
varten myös koko rahahuollon suunnittelua varten. Euroopan unionin 
talous- ja rahaliiton myötä ennusteiden tarve on ymmärrettävistä syistä 
erityisen akuutti. 

Tutkimuksen kuluessa on toki tullut esiin muitakin huomionarvoisia 
näkökohtia. Yritysten väliset suuret erot niin rahakassojen kuin rahan 
käytönkin suhteen ovat tietenkin yksi sellainen asia. Voidaankin sanoa, 
että yritysten kokojakauman mahdolliset muutokset - samoin muutokset 
toimialojen suhteellisessa koossa - väistämättä heijastuvat käteisrahan 
kokonaistarpeeseen ja maksuvälineiden käytön kehitykseen. Niinpä 
esimerkiksi uusien pienten palveluyritysten syntyminen saattaisi kasvattaa 
käteisrahan kysyntää olennaisesti, vaikka yritysten kokonaisliikevaihto ei 
olennaisesti kasvaisikaan. Tällä hetkellä, kun kauppa ja palvelut eivät ole 
vielä täysin toipuneet vuosikymmenen alun lamasta, on talouden aktivi
teetti vielä suhteellisen alhainen ja saattaa vaikuttaa alentavasti niihin 
lukuihin, joita on saatu käteisrahan kokonaismäärästä ja -käytöstä. Toki 
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lama on voinut myös lisätä käteisrahan käyttöä esimerkiksi kaupan 
piirissä, mutta siitä tutkimus ei anna suoria viitteitä. 

Vaikka maksuvälinejärjestelmämme onkin kansainvälisesti ottaen pit
källe kehittynyt, liittyy järjestelmän toimintaan silti ongelmia, ainakin yri
tysten näkökulmasta. Ehkä se johtuu yritysten tavattoman suuresta kirjos
ta: ei ole helppo kehittää sellaista järjestelmää pankkien ja yritysten välil
le, joka toimisi hyvin kaikkien yritysten osalta. Ehkä kyse on myös tiedon 
puutteesta ja asenteista. Näihin viimeksi mainittuihin asioihin voi toki vai
kuttaa julkisella keskustelulla jå tutkimus- ja selvitystoiminnalla. 
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Liitetaulukot 1-8 

Seuraavana esitettäviin liitetaulukkoihin on koottu rahan kysyntäyhtälön 
estimointituloksia. Tulokset liittyvät sivulla 49 olevaan yksinkertaiseen 
kysyntäyhtälöön, jossa tarkastellaan toimialoittain yritysten (toimipaikko
jen) rahan kysyntää suhteessa liikevaihtoon ja mahdollisesti liikevaihdon 
toiseen potenssiin. Jälkimmäinen muuttuja on sisällytetty mukaan, jotta 
saataisiin selville, miten liikevaihtomuuttujan kerroin mahdollisesti 
muuttuu toimipaikan koon kasvaessa. Koska huomattava osa rahakassois
ta on nollia, ei logaritmimuunnosta ole voitu käyttää. Mikäli liikevaihto
muuttujan kerroin on positiivinen samalla kun liikevaihdon toisen potens
sin termin kerroin on negatiivinen, niin kuin asia yleensä on, kertoo se 
siitä, että liikevaihdon rahakassoja kasvattava vaikutus pienenee toimipai
kan koon kasvaessa. Todella suurten toimipaikkojen (yritysten) tapauk
sessa rahakassat saattavat jopa olla pienempiä kuin keskikokoisissa yri
tyksissä. 

Taulukoissa on esitetty vain kerroinestimaatit, niihin liittyvät t-suhteet 
Gälkimmäiset suluissa kertoimien alla) ja selitysasteet. Selitysasteet on 
esitetty sekä toimialoittain että koko systeemin osalta. Kaikki tulokset 
ovat koko populaatiota koskevia estimaatteja, joita on painotettu toi
mialoittaisilla otos suhteilla (pI. liitetaulukko 2). Estimaattorina on käytetty 
sekä pienimmän neliö summan menetelmää (PNS) että joukkoa ns. 
robusteja estimaattoreita. Jälkimmäisessä tapauksessa (liitetaulukot 4, 6 ja 
7) vastauksia ei ole mitenkään painotettu. Selitettävänä muuttujana on 
joko kyselyajankohtien rahakassat tai rahakassat yleensä. 

Liitetaulukossa 7 ovat mukana myös käteisrahan osuudet yritysten 
saamista ja suorittamista maksuista (muuttujat in ja out). Kyseisillä 
muuttujilla ei haeta takaa mitään kausaalista selitystä rahakassojen suu
ruudelle, vaan pikemminkin kyse on näihin muuttujiin liittyvien yhteisten 
piirteiden etsimisestä. Niinpä voi yrittää päätellä, kumpi maksuosuus 
käyttäytyy enemmän samalla tavalla kuin rahakassat (annettuna toimiala 
ja liikevaihto). Riippuvuuden pitäisi tietenkin olla positiivinen. Yleensä 
käy niin, että toinen osuuksista saa negatiivisen kertoimen. Syynä on 
multikollineaarisuus: vaikka osuudet eivät korreloikaan kovin voimak
kaasti, on keskinäinen korrelaatio siksi voimakas, että yhtälössä jompi
kumpi muuttuja (riippuvuussuhteeltaan heikompi) saa loogisesti väärän 
etumerkin. Etumerkkien ja kertoimen koon perusteella voi päätellä, miten 
maksuosuudet ja rahakassat käyttäytyvät yritysten toimipaikkoja koske
vassa poikkileikkausaineistossa. 
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Liitetaulukko l. PNS-estimaatteja painottamattomilla luvuilla 

Kyselyajankohtina Yleensä 

vakio liikevaihto R2 vakio liikevaihto R2 

1. Teollisuus 4352 45 0.29 3312 19 0.04 
(3.16) (1.45) (4.52) (2.98) 

2. Rakentaminen ja kauppa 3029 96 0.06 3641 56 0.02 
(2.90) (3.58) (2.63) (3.76) 

3. Tukkukauppa 6264 31 0.03 5592 31 0.02 
(5.29) (2.88) (4.40) (1.74) 

4. Vähittäiskauppa 5261 838 0.25 6824 627 0.21 
(1.03) (0.67) (1.03)- (0.40) 

5. Moottoriajoneuvojen kauppa, 6609 599 0.41 4568 680 0.36 
huolto ja korjaus (2.51) (2.96) (1.04) (1.42) 

6. Majoitus- ja ravitsemistoiminta 3311 2192 0.47 4027 1783 0.41 
(2.14) (3.10) (1.95) (2.07) 

7. Kuljetus ja tietoliikenne 4740 22 0.05 459 843 0.72 
(4.06) (0.28) (0.18) (1.24) 

8. Muu toiminta 2761 497 0.31 1568 219 0.03 
(2.05) (10.25) (1.76) (0.63) 

Kaikki yhteensä 0.29 0.23 

Suluissa olevat luvut ovat t-suhteita. Liikevaihtomuuttujan kerroin kertoo, miten suuri käteisra-
han määrä liittyy 1 milj. markan liikevaihdon lisäykseen tyypillisessä yrityksessä. Vakio taas 
kertoo, miten paljon rahakassoja pidetään liikevaihdon määrästä riippumatta 

Liitetaulukko 2. PNS-estimaatteja liikevaihdolla painotetuilla 
luvuilla 

Kyselyajankohtina Yleensä 

vakio liikevaihto R2 vakio liikevaihto R2 

1. Teollisuus 4358 45 0.19 3238 20 0.02 
(3.29) (1.47) (4.18) (3.02) 

2. Rakentaminen ja asennus 3029 94 0.02 3593 52 0.00 
(2.77) (2.53) (2.51) (1.57) 

3. Tukkukauppa 5404 31 0.03 4974 30 0.02 
(5.16) (3.23) (4.31) (1.90) 

4. Vähittäiskauppa 4662 700 0.21 5006 680 0.23 
(1.11) (0.49) (1.18) (0.47) 

5. Moottoriajoneuvojen kauppa, 7234 601 0.18 5889 702 0.20 
huolto ja korjaus (3.05) (3.27) (2.25) (1.76) 

6. Majoitus- ja ravitsemistoiminta 3183 2197 0.46 3397 1808 0.42 
(3.40) (4.05) (3.32) (3.26) 

7. Kuljetus ja tietoliikenne 3615 23 0.03 1955 880 0.58 
(5.11) (0.28) (1.78) (1.40) 

8. Muu toiminta 1548 503 0.20 1070 260 0.03 
(2.17) (7.61) (1.96) (0.94) 

Kaikki yhteensä 0.18 0.14 

Suluissa olevat luvut ovat t-suhteita, jotka on koIjattu heteroskedastisuuden suhteen 
McKinnonin ja Whiten (1985) "Jacknife" -menetelmällä 
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Liitetaulukko 3. PNS-estimaatteja isoista havainnoista 
puhdistetuiIla luvuilla 

Kyselyajankohtina Yleensä 

vakio liikevaihto R2 vakio liikevaihto R2 

1. Teollisuus 1448 98 0.09 2937 65 0.Q1 
(7.42) (5.06) (3.50) (2.18) 

2. Rakentaminen ja asennus 2098 13 0.00 1546 80 0.00 
(3.08) (0.27) (2.58) (0.85) 

3. Tukkukauppa 2065 320 0.23 2103 284 0.18 
(3.79) (4.59) (3.38) (3.77) 

4. Vähittäiskauppa 3157 796 0.27 2911 973 0.30 
(8.59) (5.90) (6.66) (4.30) 

5. Moottoriajoneuvojen kauppa, 5248 479 0.14 3623 523 0.22 
huolto ja korjaus (4.38) (6.15) (4.94) (5.52) 

6. Majoitus- ja ravitsemistoiminta 4596 1159 0.23 4362 1182 0.27 
(6.26) (3.52) (5.21) (2.96) 

7. Kuljetus ja tietoliikenne 2675 292 0.03 1967 362 0.11 
(4.15) (3.02) (4.36) (2.68) 

8. Muu toiminta 601 349 0.25 622 202 0.16 
(5.08) (4.71) (7.08) (5.07) 

Kaikki yhteensä 0.24 0.22 

Yli 50 000 markan rahakassat ja yli 100 milj. markan llikevaihtoihin liittyvät havainnot on 
poistettu otoksesta. 

Liitetaulukko4. PAV -estimaatteja 

Kyselyajankohtina Yleensä 

vakio liikevaihto R2 vakio liikevaihto R2 

1. Teollisuus 995 26 0.35 981 21 0.10 
(2.12) (26.62) (2.63) (7.59) 

2. Rakentaminen ja asennus 109 104 0.18 232 61 0.06 
(0.18) (9.19) (0.51) (8.53) 

3. Tukkukauppa 2316 17 0.01 1624 17 0.01 
(3.86) (5.40) (3.49) (5.98) 

4. Vähittäiskauppa 1904 1323 0.21 1840 1400 0.18 
(3.41) (55.19) (4.15) (85.43) 

5. Moottoriajoneuvojen kauppa, 3231 444 0.46 3156 281 0.37 
huolto ja korjaus (3.46) (21.71) (4.11) (16.35) 

6. Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1841 2319 0.45 1800 2300 0.37 
(1.78) (20.23) (2.01) (24.60) 

7. Kuljetus ja tietoliikenne 1059 14 0.04 587 211 0.76 
(1.45) (7.57) (0.97) (14.78) 

8. Muu toiminta -144 479 0.32 210 90 0.Q3 
(0.43) (213.60) (0.81) (9.12) 

Kaikki yhteensä 0.29 0.09 
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Liitetaulukko 5. PNS-estimaatteja kvadraattiselIa malIilIa 

Kyselyajankohtina Yleensä 

vakio liike- Iv2 R2 vakio liike- Iv2 R2 
vaihto vaihto 

1. Teollisuus 4139 55 -0.02 0.29 3171 33 -0.01 0.04 
(2.90) (1.38) (0.27) (4.14) (1.94) (0.71) 

2. Rakentaminen ja asennus 3093 70 0.036 0.06 3685 40 0.02 0.01 
(2.83) (0.86) (0.35) (2.55) (0.64) (0.28) 

3. Tukkukauppa 5397 110 -0.06 0.05 3672 238 -0.19 0.09 
(4.79) (1.49) (1.03) (2.82) (1.22) (1.08) 

4. Vähittäiskauppa -430 2391 -7.06 0.58 -826 2628 -7.86 0.68 
(0.35) (5.84) (2.66) (0.49) (5.09) (3.25) 

5. Moottoriajoneuvojen 8710 172 2.72 0.45 9646 -270 6.54 0.52 
kauppa, huolto ja korjaus (3.39) (0.79) (1.34) (2.92) (0.48) (1.14) 

6. Majoitus- ja ravitsemis- 4420 1507 24.3 0.48 2854 2453 -24.30 0.41 
toiminta (3.40) (1.60) (0.49) (2.12) (2.49) (0.42) 

7. Kuljetus ja tietoliikenne 3962 164 -0.03 0.16 3176 -133 3.40 0.93 
(3.62) (0.68) (0.61) (3.96) (1.85) (9.87) 

8. Muu toiminta 2846 471 0.062 0.31 421 743 -1.56 0.08 
(3.08) (1.48) (0.08) (0.55) (1.64) (1.56) 

Kaikki yhteensä 0.31 0.40 

lv2 = liikevaihdon neliö. 

Liitetaulukko 6. PAV -estimaatteja kvadraattisella malIilIa 

Kyselyajankohtina Yleensä 

vakio liike- Iv2 R2 vakio liike- 1v2 R2 
vaihto vaihto 

1. Teollisuus 940 30 -0.01 0.35 927 33 -0.01 0.11 
(2.09) (11.48) (2.35) (2.60) (5.28) (1.56) 

2. Rakentaminen ja asennus 186 71 0.04 0.19 451 33 0.03 0.05 
(0.31) (1.89) (0.80) (1.04) (1.35) (1.11) 

3. Tukkukauppa 1782 50 -0.02 0.03 1170 83 -0.05 0.07 
(3.06) (6.35) (3.82) (2.61) (9.47) (7.72) 

4. Vähittäiskauppa 1120 1698 -5.22 0.56 486 2271 -6.97 0.68 
(1.89) (37.00) (30.55) (1.06) (61.04) (53.93) 

5. Moottoriajoneuvojen 4183 272 2.00 0.52 2351 559 -3.12 0.03 
kauppa, huolto ja korjaus (4.21) (5.57) (7.49) (1.06) (14.51) (13.78) 

6. Majoitus- ja ravitsemis- 1468 2593 -27.55 0.41 1102 3015 -72.54 0.28 
toiminta (1.21) (7.78) (2.65) (1.08) (11.22) (8.34) 

7. Kulj etus ja tietoliikenne 925 74 -0.12 0.13 1128 -163 3.51 0.96 
(1.34) (9.84) (7.65) (1.97) (5.11) (35.26) 

8. Muu toiminta 254 74 0.10 0.31 144 139 -0.28 0.09 
(0.79) (6.80) (38.26) (0.59) (7.23) (5.85) 

Kaikki yhteensä 0.30 0.23 

lv2 = liikevaihdon neliö. 
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Liitetaulukko 7. Erilaisilla robusteilla estimaattoreilla saatuja 
liikevafutomuuttujan kertoimia 

Toimialat 

2 3 4 5 6 7 8 

PNS 45 94 31 700 601 2197 23 503 
PAV 26 104 17 1323 444 2319 14 479 
Andrews 26 103 18 640 172 2716 14 198 
Beaton-Thkey 26 103 18 647 168 2707 14 198 
Hinich-Talwar 26 103 19 632 256 2701 14 201 
Cauchy 25 103 17 1032 315 2005 14 83 
Dennis-Welsch 26 103 18 690 155 2625 14 156 
Huber 22 103 17 1202 432 2087 14 493 
Logistic 23 103 17 1219 460 2127 14 495 
Fair 23 103 17 1253 512 2146 14 496 

Käytetyistä estimaattoreista ks .. esim. Hampel et aI. (1986). Laskelmat perustuvat m~n, jossa 
ei ole toisen asteen liikevaihtomuuttujaa Iv2. 

Liitetaulukko 8. Estimointituloksia yleistetyUä kysyntäyhtälöUä 

Toimiala vakio liike- Iv2 in out R2 
vaihto 

1. Teollisuus 3339 60 -13 -100 298 0.15 
(2.66) (2.76) (1.93) (2.40) (5.58) 

2. Rakentaminen ja asennus -35 288 -978 -238 378 0.32 
(0.02) (1.28) (0.76) (3.31) (7.30) 

3. Tukkukauppa 5724 62 -15 54 -27 0.04 
(2.61) (1.07) (0.07) (0.65) (0.19) 

4. Vähittäiskauppa -2265 2147 10266 39 -10 '0.43 
(1.35) (12.39) (8.21) (1.69) (0.44) 

5. Moottoriajoneuvojen kauppa, 2532 678 440 89 -105 0.32 
huolto ja korjaus (1.08) (2.59) (0.18) (2.11) (2.22) 

6. Majoitus- ja ravitsemistoiminta 366 1334 -7313 28 -4 0.37 
(0.16) (5.79) (3.97) (0.95) (0.17) 

7. Kuljetus ja tietoliikenne 993 660 -974 15 25 0.19 
(0.57) (4.36) (3.41) (0.32) (0.49) 

8. Muu toiminta -1313 -13 1563 17 302 0.16 
(0.60) (0.13) (4.43) (0.36) (4.21) 

Kaikki yhteensä 0.17 

Iv2 = liikevaihdon neliö, in (out) = käteisrahan osuus yrityksen saamissa (suorittamissa) 
maksuissa Selitettävä muuttuja on kyselyajankohtien käteisrahakassat. Luvut ovat PNS-

estimaatteja. 
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Liitekuvio 1. Toimipaikkojen käteiskassojen ja liikevaihtojen 
Lorenz-käyrät toimialoittain 

Alle kahden henkilön toimipaikat 

1. Teollisuus 

3. Tukkukauppa 

5. Moottoriajoneuvojen kauppa, 
huolto ja korjaus 

7. Kuljetus ja tietoliikenne 

Käteiskassat = lihavoitu viiva 
Liikevaihto = ohut viiva 
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2. Rakentaminen ja asennus 

4. Vähittäiskauppa 

6. Majoitus- ja ravitsemistoiminta 

8. Muu toiminta 



Vähintä2n kahden henkilön toimipaikat 

1. Teollisuus 

3. Tukkukauppa 

5. Moottoriajoneuvojen kauppa, 
huolto ja korjaus 

7. Kuljetus ja tietoliikenne 

Käteiskassat = liha voitu viiva 
Liikevaihto = ohut viiva 

2. Rakentaminen ja asennus 

4. Vähittäiskauppa 

6. Majoitus- ja ravitsemistoiminta 

8. Muu toiminta 
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SUOMEN PANKKI FINLANDS HANK LÄHETE 

Maksuvälineosasto 21.4.1995 

MAKSUVÄLINEKYSELY YRITYKSILLE 

Suomen Pankin perustehtäviin kuuluu vastata maan maksuvälinehuollosta. 
Tavoitteena on tehokas ja turvallinen rahojen liikkeeseenlasku ja kierto kan
santaloudessa sekä varautuminen maksujärjestelmien mahdollisiin häiriöihin. 
Tehtävä edellyttää kattavaa tietoa käteisrahan käytöstä yhteiskunnassa. 

Tämän kyselyn tarkoitus on kartoittaa. yritysten hallussa olevan käteisrahan 
määrää ja käyttöä maksuvälineenä. Kyselyssä on mukana noin 3 500 teolli
suuden ja palvelualojen toimipaikkaa, jotka on valittu Tilastokeskuksen toi
mipaikkarekisteristä otantaa käyttäen. Kysymykset ovat toimipaikkakohtaisia, 
joten ne eivät koske samaan yritykseen mahdollisesti kuuluvia muita toimi
paikkoja. 

Kyselyyn vastanneita toimipaikkoja ei tunnisteta, eikä yksittäisiä vastauksia 
julkaista. Kyselytutkimuksen tuloksista laadittavassa julkaisussa esitetään vain 
yhdistelmätietoja erilaisista toimipaikkaryhmistä. 

Jotta tutkimuksemme onnistuisi, olisi ensiarvoisen tärkeää, että saisimme 
vastauksenne. Toivomme Teidän ystävällisesti vastaavan kyselyyn myös 
siinä tapauksessa, että toimipaikassanne käytetään vähän tai ei lainkaan 
k;äteisrahaa. Pyydämme Teitä palauttamaan vastauksenne oheisessa vastaus
kuoressa viimeistään 28. huhtikuuta 1995. 

Kyselyä koskeviin tiedusteluihin vastaa projektiasiantuntija Juhani Hirvonen, 
puh. (90) 183 2562, tai professori Matti VIren, puh. (90) 183 2576. 

Kunnioittavasti 

SUOMEN PANKKI 

4kur~ 
Harri Holkeri 
johtokunnan jäsen 

G~ 
Antti Heinonen 
osastopäällikkö 
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SUOMEN PANKKI FINLANDS HANK FÖLJEBREV 

BetaIningsmedeIsavdelningen 21.4.1995 

BETALNINGSMEDELSENKÄT TaL FÖRETAGEN 

Till Finlands Banks grundläggande uppgifter hör att ansvara för Iandets 
betalningsmedeIsförsörjning. Målet är en effektiv och säker utgivning och 
cirkulation av sedIar och mynt i samhälIsekonomin och gardering mot even
tuella störningar i betaIningssystemen. Uppgiften förutsätter uttömmande 
information om användningen av kontanta medeI i samhälIet. 

Avsikten med' denna enkät är att kartIägga beIoppet av företagens innehav av 
kontanta medeI och användningen av dem som betalningsmedel. Enkäten 
omfattar omkring 3 500 arbetsstälIen inom industrin och servicesektom. Ar
betsstälIena har valts så att ett sampeI tagits från StatistikcentraIens register 
över arbetsstälIen. Frågoma gälIer enskiIda arbetsstälIen, dvs. inte andra 
verksamhetsstälIen som eventuellt hör till samma företag. 

De arbetsstälIen som deItar i enkäten identifieras ej och enskiIda svar publi
ceras inte heller. 1 den publikation som kommer att ges ut om resultaten av 
enkätundersökningen presenteras data enbart som aggregerad information om 
oIika grupper av arbetsstälIen. 

För att vår undersökning skall Iyckas är det ytterst viktigt att vi får Ert 
svar. Vi hoppas att Ni vänligen besvarar enkäten också ifall endast en liten 
mängd eiler inga kontanta medel alls används på Ert arbetsställe. Sänd 
Era svar i det bifogade kuvertet senast den 28 apriI 1995. 

För närmare uppgifter om enkäten kontakta projektexpert Juhani Hirvonen, 
tfn (90) 183 2562, eIler professor Matti Viren, tfn (90) 183 2576. 

Med vänlig hälsning 

FINLANDS BANK 

~'LA~ke 
Harri HOIked 
direktionsmedIem 
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SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK 

PL 160 PB 160 
00101 HELSINKI 00101 HELSINGFORS 

Lomake pyydetään palauttamaan viimeistään 
28. huhtikuuta 1995 oheisessa vastauskuoressa. 

Kyselyä koskeviin tiedusteluihin vastaavat: 
projektiasiantuntija Juhani Hirvonen, maksuvälineosasto, 
puhelin (90) 1832562 
professori Matti Viren, tutkimusosasto, 
puhelin (90) 183 2576 

YRITYSTEN MAKSUVÄLINEIDEN KÄYTTÖ 

1 
Toimipaikan hallussa olevan käteisrahan (suomalaiset setelit ja 
kolikot) määrä työpäivän päättyessä 

1 keskiviikkona 
26. huhtikuuta 1995, mk 

2 yleensä 
(karkea keskiarvo), mk 

2 
Toimipaikan hallussa työpäivän päättyessä olevasta käteisra-
hasta yösäilytykseen (pankkien sulkeuduttua) siirrettävä määrä 

1 keskiviikkona 
26. huhtikuuta 1995, mk 

2 yleensä 
(karkea keskiarvo), mk 

3 
Montako prosenttia toimipaikan vastaanottamien ja suorittamien 
markkamääräisten maksujen arvosta hoidetaan käteisrahalla 
(karkea yleisarvio) 

1 vastaan otetut maksut, % 

2 suoritetut maksut, % 
4 
Onko toimipaikan käytössä 
elektroninen pankkiyhteys 1 maksupäätejärjestelmä 2 

Il yhteen n moneen 
1 pankkiin 2 pankkiin n3 

5 
Olisiko toimipaikan näkökulmasta pienten maksujen hoitaminen 
ladattavillarahakorteilla 3 

111 tarkoituksenmukaista n 2 tarpeetonta 

6 
Toimipaikan päätoimiala 

P1 teollisuus 
o rakentaminen 

2 jaasennus 

tJ 3 tukku kauppa 04 vähittäiskauppa 

P moottoriajoneuvojen 0 majoitus- ja ravitsemis-
5 kauppa, huolto ja korjaus 6 toiminta 

17 kuljetus ja tietoliikenne n 8 muu toiminta 

7 
Toimipaikan koko 

1 liikevaihto (tai budjetti) 
vuonna 1994, mk 

2 henkilökunnan nykyinen 
lukumäärä 

1 Elektronisella pankkiyhteydellä tarkoitetaan toimipaikan omiin 
tilisiirtoihin ym. pankkipalvelujen käyttöön soveltuvaa atk-jär
jestelmää. 

2 Maksupäätejärjestelmää käytetään maksukorteilla suoritetta
vien asiakasmaksujen vastaanottamiseen. 

3 Rahakortilla tarkoitetaan elektronista maksuvälinettä, johon 
tallennettua ostovoimaa voidaan käyttää pieniin käteismaksui
hin. Ladattaviin kortteihin voidaan ostovoimaa tallentaa tarvit
taessa lisää. Toistaiseksi rahakortteja on käytössä melko 
rajoitetusti, esim. puhelin- ja pysäköintiautomaateissa, mutta 
käyttöalue on nopeastllaajenemassa. 

KÄÄNNÄ 

KYSELY 
ENKÄT 

21.4.1995 

Luottamuksellinen 
Konfidentiellt 

Sänd blanketten senast den 28 april 1995 
i bifogade svarskuvert. 

För närmare uppgifter om enkäten kontakta: 
projektexpert Juhani Hirvonen, betalningsmedelsavdelningen, 
telefon (90) 183 2562 
professor Matti Viren, forskningsavdelningen, 
telefon (90) 183 2576 

FÖRETAGENS ANVÄNDNING AV BETALNINGSMEDEL 

1 
Beloppet kontanter (finska sedlar och mynt) som arbetsstället 
förfogar över vid arbetsdagens slut 

1 onsdagen 
den 26 april1995, mk 

2 i allmänhet (unge-
färligt genomsnitt), mk 

2 
Beloppet av de kontanter på arbetsstället vid arbetsdagens slut 
som förs tili nattfack (efter att bankerna har stängts) 

1 onsdagen 
den 26 april1995, mk 

2 i allmänhet (ungefärligt 
genomsnitt), mk 

3 
Hur stor procent av de belopp som inbetalas tili 
och erläggs av arbetsstället sker med kontanter 
(grov uppskattning) 

1 mottagna betalningar, % 

2 erlagda betalningar, % 
4 
Förfogar arbetsstället över 
en elektronisk bankförbindelse 1 ett betalterminalsystem 2 

1 tilien 
1 bank 

n tillflera 
2 banker n3 

5 
Skulle betalning med laddningsbara myntkort 3 

för arbetsställets del vara 

11 ändamålsenligt n20nödigt 

6 
Arbetsställets primära näringsgren 

p 1 industri o 2 ~~~l~~t~T!ation 

o 3 partihandel 04 detaljhandel 

p . motorfordonshandel, 
5 service och reparation 

o hotell- och restaurang-
6 verksamhet 

Il transport och tele-
7 kommunikationer n 8 övrig verksamhet 

7 
Arbetsställets storlek 

1 omsättning (eiler budget) 
1994, mk 

2 nuvarande antal 
anställda 

1 Med elektronisk bankförbindelse avses ett datasystem lämpat 
för arbetsställets egna kontoöverföringar och användning av 
andra banktjänster. 
2 Ett betalterminalsystem används för mottagning av kundbetal
ningar utförda med betalkort. 

3 Med myntkort avses ett elektroniskt betalningsmedel med en 
viss lagrad köpkraft sam kan användas för små kontanta I?,etal
ningar. Laddningsbara kort kan vid behov laddas på nytt. An så 
länge används myntkorten i ganska begränsad utsträckning, t.ex. 
i telefon- och parkeringsautomater, men deras användnings
område växer i snabb takt. 

VÄND 



;g 

Mitä ongelmia toimipaikan näkökulmasta liittyy maksu
järjestelmän toimintaan ja maksuvälineiden käyttöön 
("vapaa sana") 

Vilka problem -har arbetsstället med betalningssyste
mets funktion och användningen av betalningsmedel 
("ordet är fritt") 

*-----------------------------------------------------------------------------------------------
~ 
~-----------------------------------------------------------------------------------------------



SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK LÄHETE / FÖLJEBREV 

Maksuvälineosasto 
Betalningsmedelsavdelningen 28.4.1995 

VIITE: 
HÄNVISNING: 

MAKSUVÄLINEKYSELY YRITYKSILLE 
BETALNINGSMEDELSENKÄT TILL FÖRETAGEN 

Arvoisa vastaanottaja! 

Lähetimme Teille 21. huhtikuuta 1995 kyselylomakkeen, jossa tiedustelimme 
Teiltä eräitä toimipaikkanne maksuvälineiden käyttöön liittyviä tietoja. 

Jos olette jo vastannut ja palauttanut lomakkeen, kiitämme Teitä pikaisesta 
toiminnastanne. Siinä tapauksessa tämä kirje on luonnollisesti aiheeton. 
Olemme lähettäneet sen kaikille kyselyssä mukana oleville toimipaikoille, 
koska vastauksia ei voi tunnistaa. 

Mikäli ette ole vielä ehtinyt vastaamaan, pyydämme Teitä ystävällisesti teke
mään sen oheisella uudella lomakkeella mahdollisimman pian. Tutkimuksem
me onnistumiselle jokainen vastaus on tärkeä. Korostamme vielä, että yksit
täiset vastaukset ovat ehdottoman luottamuksellisia ja ettei niitä tunnisteta 
eikä julkaista. 

Ärade mottagare! 

Den 21 april 1995 sände vi Er en enkätblankett och frågade efter vissa data 
om användningen av betalningsmedel på Ert arbetsställe. 

Om Ni redan har besvarat och sänt tillbaka blanketten tackar vi Er for Ert 
snabba agerande. I så fall är det här brevet naturligtvis inte nödvändigt. Vi 
har sänt det till alla arbetsställen som deltar i enkäten, eftersom svaren inte 
kan identifieras. 

Om Ni emellertid ännu inte hunnit svara, ber vi Er vänligen göra det med 
den bifogade nya blanketten så snabbt som möjligt. Varje svar ät viktigt for 
att vår undersökning skall lyckas. Vi betonar ännu en gång att enskilda svar 
är absolut konfidentiella och att de varken identifieras eller publiceras. 

Ystävällisin terveisin 
Med vänlig hälsning 

~tC-~~ 
/ ;uhani Hirvonen 

projektiasiantuntija 
projektexpert 
puh., tfn (90) 183 2562 

Matti VIren 
professori 
professor 
puh., tfn (90) 183 2576 
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