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Johdanto 
 
Hyötyajoneuvot ovat yrityksen käytössä olevia henkilö-, paketti- ja kuorma-autoja, 
jotka toimivat arjen työkaluina tuotannollisessa työssä. Ajoneuvot valitaan ja 
varustellaan tiettyyn käyttötarpeeseen.

Hyötyajoneuvojen kohdalla kulujen alentaminen on ensiarvoisen tärkeää, sillä autot 
kuuluvat yrityksen liiketoiminnan ytimeen eli operatiiviseen työhön.

Tämä opas johdattaa konkreettisten esimerkkien kautta hyötyajoneuvojen viisaaseen 
ja kustannustehokkaaseen hankintaan, rahoitukseen, varusteluun, käytönajan 
optimointiin sekä jälleenmyyntiin.
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Luku 1:  
Hanki ja myy harkiten
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Hanki ja myy harkiten

Kokonaiskustannukset

Toiminnallisuus

Ympäristöasiat

HR-näkökulma

Hyötyajoneuvojen toimintavarmuus ja sopivuus suunniteltuun käyttöön ovat luonnollisesti tärkeitä 
valintakriteerejä.

Auton koon valintaan on syytä kiinnittää erityistä huomiota: jos korkealle, pitkälle ja nelivetoiselle 
pakettiautolle on käyttöä vain satunnaisesti muutaman kerran vuodessa, ei välttämättä ole 
kustannustehokkainta valita mallistosta uusinta ja tilavinta pakettiautoa ympärivuotiseen käyttöön. 
Voi olla viisasta hankkia normaalin kokoluokan pakettiauto ja hoitaa yksittäiset poikkeavat kuljetukset 
muilla järjestelyillä.

Tuotannolliseen käyttöön hankittavan auton valinnassa on huomioitava neljä peruselementtiä:
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Hyötyajoneuvojen toimintavarmuus ja sopivuus suunniteltuun käyttöön ovat 
tärkeitä valintakriteerejä

Auton koon valintaan on syytä kiinnittää erityistä huomiota: jos korkealle, pitkälle ja nelivetoiselle 
pakettiautolle on käyttöä vain satunnaisesti muutaman kerran vuodessa, ei välttämättä ole 
kustannustehokkainta valita mallistosta uusinta ja tilavinta pakettiautoa ympärivuotiseen käyttöön. 
Voi olla viisasta hankkia normaalin kokoluokan pakettiauto ja hoitaa yksittäiset poikkeavat 
kuljetukset muilla järjestelyillä.

Jos autokannan koko ja vaihtuvuus on suuri, on hyötyajoneuvohankinnat 
perusteltua hoitaa keskitetysti isommissa erissä  
 
Tällöin ostot kannattaa kilpailuttaa autokohtainen varustelu huomioiden. 
Hankintaeräkilpailutuksella säästetään välittömästi sekä euroja että työtunteja.

Myös pienemmän autokannan omaavat yritykset hyötyvät asiantuntemuksestamme: kallisarvoista 
työaikaa ei tarvitse tuhlata maahantuojien tarjouksia tarkastellessa, vaan toimitamme valmiin 
vertailun autoliikkeiden tarjonnasta.

Hyötyajoneuvojen kokonaiskustannuksista jopa neljännes voi muodostua 
polttoaineesta 
 
Automerkkivalinnalla voidaan vaikuttaa merkittävästi polttoainekustannusten alentamiseen. Näin 
toimimalla saavutetaan suuremmat säästöt kuin sillä, että polttoaineet kilpailutettaisiin erikseen.

Yritysautoilun kokonaiskustannuksia voi alentaa myös korvaamalla autokannan runsaasti kuluttavia 
nelivetoja pienemmillä pakettiautoilla.
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Näin säästät valitsemalla pienemmän kokoluokan hyötyajoneuvon 

Ford Fieast Van 
(pikkuautosta tehty pakettiautoversio) 
 
Kuukausikustannus 350 €/kk

Ford Transit Connect  
(pienpakettiauto) 
 
Kuukausikustannus 460 €/kk

Ford Transt Custom 
(normaali pakettiauto) 
 
Kuukausikustannus 547 €/kk*

*) Alviton 60 kuukauden pitoajalle laskettu kuukausikustannus pitää sisällään huoltoleasingvuokran, polttoaineet, ajoneuvoverot, auton 
pesukulut, renkaiden kausisäilön ja sijaisautopalvelun. Kuukausikustannusten hinnat suuntaa antavia hintoja. 

11 820 €
Säästösi 5 vuoden pitoajalla

(2 364 € x 5)

Ford Transit Customin vaihto  
Ford Fiesta Vaniin säästää 
 
547 € - 350 € = 197 €/kk 
 
197 € x 12 kk = 2 364 € vuodessa 

6 600 €
Säästösi 5 vuoden pitoajalla

(1 320 € x 5)

Ford Transit Connectin vaihto 
Ford Fiesta Vaniin säästää 
 
460 € - 350 € = 110 €/kk 
 
110 € x 12 kk = 1 320 € vuodessa 
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Vastaamme maailmanlaajuisesti yli 1,8 miljoonasta autosta. Kansainvälisen volyymin ja 
kumppaniverkostojen kautta pystymme saamaan aikaan merkittävää säästöä asiakkaillemme 
hyötyajoneuvojen hankinnassa ja jälleenmyynnissä. Myös realisoitavalle autolle haetaan 
markkinoiden paras hinta. 

Näin ollen hyödyn saa:

1. ostettavan auton alennuksessa

2. vanhan auton myyntihinnassa.

Paras hinta haetaan yli sadan suomalaisen autoliikekumppanin tarjouksista eri puolilta maata. 

Näin hyödyt asiantuntemuksestamme hyötyajoneuvon hankinnassa ja jälleenmyynnissä 

Tarjoamme kokonaisnäkymän valtakunnallisten markkinoiden tarjonnasta ja esimerkiksi 
valmiiksi kilpailutetuista hintatasoista.

Järkeistämme autojen kokoluokat todellisen käyttötarpeen mukaan.

Koordinoimme hankintaprosessia autotarpeiden määrittelystä auton käyttöönottoon saakka.

Hyödynnämme suuren toimijan hankinta- ja jälleenmyyntivolyymia euromääräisen säästön 
maksimoimiseksi.

Suosittelemme hankittavaksi ajoneuvoja hankintahinnan sijaan kokonaiskustannusten 
perusteella.

Luomme yhdessä rutiinin, jolla hyötyajoneuvojen hankkiminen on suoraviivaista, ekologiset 
näkökannat huomioivaa ja autopolitiikan mukaista.

Asiantuntijuutta hyötyajoneuvojen hankinnassa ja jälleenmyynnissä
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Luku 2:  
Valinnanvaraa rahoitusmalleissa
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Valinnanvaraa rahoitusmalleissa
 
Yrityksillä voi olla tuotannollisessa käytössä ajoneuvoja laidasta laitaan. Autokantaan voi kuulua 
henkilöautojen lisäksi rekkoja, erikoisvarusteltuja pakettiautoja, henkilönostimilla varustettuja 
kuorma-autoja tai vaikkapa trukkeja. 

Vahvuutemme on kaikenlaisen kaluston kattaminen markkinoiden laajimmalla rahoitus- ja 
palveluvalikoimalla.

Tarjoamme hyötyajoneuvoille avointa huoltoleasingia, rahoitusleasingia ja omistusautojen 
hallinnointipalvelua. Huoltoleasing sopii erityisesti uudemmille ajoneuvoille, rahoitusleasing 
puolestaan autoille ja erikoiskalustolle, joiden pitoaika on pidempi. Hallinnointipalvelu 
räätälöidään yrityksen omistuksessa oleville autoille ja laitteille.

On tärkeää muistaa, että autokannan sisällä voi olla useita rahoitus- ja palvelumalleja – ja niitä 
muokataan joustavasti yhdessä tilanteiden muuttuessa.
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Työsuhdeautojen ja hyötyajoneuvojen elinkaaret poikkeavat huomattavasti toisistaan, eikä 
niitä saisi sekoittaa toisiinsa myöskään rahoitusmalleja pohtiessa. Työsuhdeauton elinkaari on 
yleensä 3–5 vuotta, mutta tuotannollisessa käytössä olevien ajoneuvojen elinkaari ulottuu jopa 
6–15 vuoteen.

Hyötyajoneuvot on tehty kestämään ja palvelemaan liiketoimintaa käyttötarkoituksessaan 
parhaalla mahdollisella tavalla. Onkin paradoksaalista, että hyötyajoneuvoja rahoitetaan usein 
3–5 vuoden sopimuksilla. Miksi autoa pitäisi vaihtaa niin usein?

Sopimusaikaa pidentämällä pystytään alentamaan kuukausikustannuksen taakkaa. Seuraava 
laskelma osoittaa, kuinka pakettiauton pitoaikaa pidentämällä syntyy säästöä.

Näin lasket pakettiauton optimaalisen pitoajan

Pitoaika Kuukausikustannus*:

36 kk

48 kk

60 kk

500 €

484 €

470 €

Ero kolmen ja viiden vuoden pitoajoilla:

500 € - 470 € = 30 euroa kuukaudessa

Vuodessa summa nousee:

30 € x 12 kk = 360 euroon

Jos autoja on 50 kappaletta:

360 € x 50 = 18 000 € vuodessa

Jos autoja on 100 kappaletta

360 € x 100 = 36 000 € vuodessa

*) Alviton kuukausikustannus pitää sisällään 
huoltoleasingvuokran, polttoaineet, ajoneuvoverot, 
auton pesukulut, renkaiden kausisäilön ja 
sijaisautopalvelun.



12 LeasePlan white paper December 2020Driving an electric car

 

LeasePlan | Kesäkuu 2022Opas hyötyajoneuvoista

Näin hyödyt asiantuntemuksestamme hyötyajoneuvojen rahoituksessa 

Pystymme rahoittamaan ja hallinnoimaan kaikenlaista kalustoa.

Rahoitus- ja palveluvalikoimamme on markkinoiden monipuolisin ja joustavin.

Autamme optimoimaan ajoneuvon pitoajan. Sopimuskauden pidentäminen laskee 
kuukausikustannuksia, kun pääoman kuolettaminen jaksottuu pidemmälle aikajanalle.

Hyötyajoneuvojen ja erikoiskaluston leasing tai hallinnointi ei rajoitu uuden kaluston hankintaan. 
Se pitää sisällään varustelun, käytönajan optimoinnin, kokonaiskustannusten seurannan ja 
realisoinnin.
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Luku 3:  
Varustelu vaatii ammattimaista otetta
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Hyötyajoneuvojen varustelu vaatii ammattimaista otetta ja operatiivisen liiketoiminnan 
ymmärrystä. Yritysten tarpeet voivat olla hyvin erilaisia: esimerkiksi pakettiautoihin voidaan asentaa 
hyllyjärjestelmiä, inverttereitä, liikuteltavia vinssejä, lisätyövaloja ja kiinteät varoitusvalot.

Koordinoimme kattavan kumppaniverkostomme kanssa hyötyajoneuvojen varusteluprosessin ja 
autamme erikoisissakin tarpeissa jo satoja suomalaisyrityksiä. 

Ajoneuvon varustelu hankitaan osana investointia ja se on osa leasingvuokraa. Useat yritykset 
toivovat uuteen autoonsa myös uudet varusteet. Kokemuksemme mukaan moitteettomasti 
toimivien varusteiden siirtäminen vanhasta uuteen ajoneuvoon voi tuottaa isossa mittakaavassa 
merkittävää säästöä.

Seuraava pakettiautoa käsittelevä laskelmamme osoittaa, että varusteiden siirto saa aikaan 
tuhansien eurojen säästön. Varusteiden kustannukset kuuluvat ensimmäisen ajoneuvon 
leasingvuokraan – toisen kohdalla niitä ei ole lainkaan. Ainoa syntyvä kustannus on kalusteiden 
purku ja uudelleenasennus.

Varustelu vaatii ammattimaista otetta

Säästösi kuukaudessa

660 € - 500 € = 160 €

Säästäsi vuodessa

160 € x 12 = 1920 €

Säästösi 4 vuoden pitoajalla

1920 € x 4 = 7 680 €

Pakettiauto nro 1

Leasingkulu 660 €/kk sisältäen 10 000 arvoisen 
varustelun kuoletuksen 4 vuoden pitoajalla 1

Pakettiauto nro 2

Leasingkulu 500 €/kk sisältäen 1 000 euron 
arvoisen siirtotyön edellisestä ajoneuvosta 
uuteen 2

Näin säästät hyödyntäessäsi varustelun

1)  Alviton kuukausikustannus pitää sisällään varustelun kuoletuksen lisäksi huoltoleasingvuokran, polttoaineet, ajoneuvoverot, auton pesukulut, 
renkaiden kausisäilön ja sijaisautopalvelun.

2)  Esimerkin siirtotyön hinta-arvio on viitteellinen.
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Näin hyödyt asiantuntemuksestamme hyötyajoneuvon varustelussa 

Toimimme yhteistyössä sekä kansallisten että kansainvälisten palveluntuottajien kanssa.

Reagoimme nopeasti yritysten haastaviinkin varustelutarpeisiin.

Laskemme vuosien kokemuksella yritykselle kustannustehokkaimman varusteluratkaisun 
toimialan huomioiden.

Huolehdimme varusteiden vaivattomasta siirrosta uuteen ajoneuvoon.
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Luku 4:  
Käytönajan optimointi kannattaa



17 LeasePlan  | Kesäkuu 2022Opas hyötyajoneuvoista

 

Käytönajan optimointi kannattaa 

Hyötyajoneuvojen kohdalla aika, jonka autot seisovat pihassa eivätkä ole syystä tai toisesta ajossa, 
unohdetaan usein kulueränä.

Käytönajan optimointi auttaa minimoimaan parkissa seisovien ajoneuvojen välilliset ja välittömät 
kulut. Vaikka ajoja ei tulisi, syntyy ajoneuvosta silti piilokustannuksia esimerkiksi vakuutusten, 
arvonaleneman ja verojen muodossa.

Raportointimme avulla toteutuneita ajomääriä pystytään seuraamaan yksityiskohtaisesti. 
Seurannan perusteella vähällä käytöllä oleva kalusto voidaan esimerkiksi realisoida tai siirtää toiseen 
toimipisteeseen.

Kokonaisautokannan hallinnointi antaa mahdollisuuden tarkastella autokantaa nimenomaan 
kokonaisuutena: sekä leasingautot että yrityksen omistuksessa olevat ajoneuvot löytyvät 
samalta raportilta. Seuranta mahdollistaa budjetoinnin vuosiksi eteenpäin ja tuo esimerkiksi esiin 
poikkeukselliset autoyksilöt, joiden kustannukset ovat syystä tai toisesta nousussa.

Autokannan optimaalinen käyttö voi olla haasteellista varsinkin, jos autot sijaitsevat hajautettuina 
ympäri maan. Yrityksen Kuopion toimipisteen parkkipaikalla voi seistä viikkokausia ajamattomana 
auto, jota olisi voitu hyödyntää kiireellisessä projektityössä Espoossa.

Ylläpidämme asiakkaillemme yrityskohtaisia vapaiden autojen listoja juuri tätä tarvetta silmällä 
pitäen. Autamme yrityksiä myös siirtämään autoja toimipisteestä toiseen käyttöajan optimoimiseksi.
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Näin hyödyt asiantuntemuksestamme hyötyajoneuvon käytönajan 
optimoinnissa 

Paikannuspalvelun avulla autojen sijainnit näkyvät konkreettisesti kartalla.

Minimoimme vähäisellä käytöllä olevien ajoneuvojen piilokustannukset.

Mahdollistamme autokannan tarkastelun yksikkö-, osasto- ja autokohtaisesti.

Kustannusseurantamme helpottaa tulevien vuosien budjetointia.

Autamme kustannuselementtien jaksotuksessa. Esimerkiksi vanhemman auton kohdalla 
korjauskustannuksiin voi tulla lyhytaikainen piikki, johon voi ennakoivasti varautua.
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Hyötyajoneuvojen hankintaan, rahoitukseen, varusteluun, käytön optimointiin ja 
jälleenmyyntiin erikoistuneet asiantuntijamme auttavat autokannan kokonaiskustannusten 
alentamisessa. Palvelemme vuosien ammattitaidolla jo satoja suomalaistoimijoita ja 
vastaamme lähes 22 000 autosta.

Katsotaan yhdessä, kuinka voimme tehdä sinun yrityksesi hyötyajoneuvojen käytöstä 
mahdollisimman vaivatonta!

Ota yhteyttä! 

Marko Juvonen, Myyntipäällikkö 
marko.juvonen@leaseplan.com

Palvelemme arkisin klo 8.00-16.00 
asiakaspalvelu@leaseplan.com 
p. 0207 420 900

LeasePlan Finland Oy 
Itsehallintokuja 6 
PL 220 
02601 Espoo 
Suomi 

www.leaseplan.fi

Contact

http://www.leaseplan.com

