
Millä rahoitusmuodolla autot 

kannattaa yritykseen hankkia 

– osamaksulla, huolto- tai 

rahoitusleasinginä, ehkä 

Toyota Jousto -rahoituksella? 

Kokosimme kattavan tietopaketin eri 

rahoitusmuodoista ja niiden eroista. Oppaamme 

luettuasi osaat arvioida, mikä rahoitusmuoto sopii 

parhaiten sinun yrityksesi tarpeisiin.

RAHOITUSVAIHTOEHDOT

YRITYKSEN 
AUTOHANKINNAT



OSAMAKSU VAI 
LEASING?
PERINTEINEN KYSYMYS: 
ONKO JÄRKEVÄMPÄÄ RAHOITTAA 
YRITYKSEN AUTOT OSAMAKSULLA 
VAI LEASINGILLA? 
Vastaus riippuu täysin tarpeesta. Jos tavoitteena 
on käyttää autoja pitkään ja maksaa kalusto 
omaksi, osamaksu on luonteva valinta. 

Osamaksussa auto on yrityksen taseessa. Siitä 
voi tehdä alv-vähennykset kokonaisuudessaan 
hankintahetkellä. Sopimuksen tarkoitus 
on maksaa tasaerälyhennyksillä auto 
omaksi. Osamaksuerät sisältävät 
myös sovitun rahoituskoron.



OSAMAKSU VAI LEASING?

Jos haluat pitää yrityksen taseen 
mahdollisimman kevyenä, valitse leasing. 

Tällöin yrityksen pääomaa ei tarvitse sitoa 
autoihin. Auton hankkiminen leasinginä on 
yksinkertaista ja helppoa – kun kaikki autojen 
kulut ovat yhdessä kuukausivuokrassa, budjetointi 
on helppoa. Leasingissa kuukausivuokra sisältää 
alv:n ja siitä voi tehdä normaalit vähennykset.

Jossain tilanteissa leasingin sitovuus 
voi osoittautua haitaksi: sopimusta 
ei voi purkaa koska tahansa.



HALUATKO OMISTAA VAI VUOKRATA?

OSAMAKSU
• auto on yrityksen omaisuutta
• auton omistaminen rasittaa tasetta
• auto pitkäaikaisessa käytössä

LEASING 
• maksat kaikki auton kulut 
 yhdessä kuukausivuokrassa

• ei tarvetta sitoa yrityksen pääomaa



RAHOITUSLEASING 
VAI HUOLTOLEASING?
Rahoitusleasing on rakenteeltaan pitkälti 
samanlainen kuin jäännösarvollinen osamaksu, 
kun taas huoltoleasing on puhdasta vuokrausta. 

Rahoitusleasingissa on määritelty korko 
ja auton jäännösarvo sopimuskauden 
lopussa. Yritys maksaa kuukausivuokraa 
auton käytöstä ja vastaa jäännösarvosta. 
Jos auton markkina-arvo sopimuksen 
lopussa ei vastaa sopimuksessa määriteltyä 
jäännösarvoa, erotus jää asiakkaan huoleksi. 

Sopimuksen päättyessä voit ostaa auton 
määritellyllä jäännösarvolla tai etsiä autolle 
ostajan, joka voi olla esimerkiksi autoliike. Tärkein 
syy valita rahoitusleasing osamaksun sijaan on 
lähinnä se, että et halua autoa yrityksen taseeseen.



Huoltoleasing on puhtaasti auton vuokraamista, 
eli kuukausierä sisältää ennalta määriteltyjen 
ajokilometrien mukaisen auton käytön 
lisäksi huollot, renkaiden vaihdot ja huollon 
sijaisauton. Myös auton jäännösarvosta vastaa 
leasingyhtiö. Jos auton ajokilometrit ylittävät 
sopimuskilometrit, leasingyhtiö veloittaa 
ylikilometreistä sopimuksen mukaisesti. 

Huoltoleasing on yleensä varsin jäykkä 
sopimusmuoto. Sopimuksen katkaiseminen 
kesken sopimuskauden ja muut muutokset 
aiheuttavat yleensä merkittäviä kustannuksia. 

RAHOITUSLEASING VAI 
HUOLTOLEASING?



HALUATKO LUNASTAA VAI PALAUTTAA 
AUTON SOPIMUKSEN PÄÄTTYESSÄ?

RAHOITUSLEASING 
• maksat vuokraa pelkästään autosta
• ei tarvetta sitoa yrityksen pääomaa
• sopimuksen päättyessä lunastat auton

HUOLTOLEASING 
• kuukausierä sisältää huollot, 
 renkaiden vaihdot ja huollon sijaisauton

• ei tarvetta sitoa yrityksen pääomaa
• sopimuksen päättyessä palautat auton



TOYOTA JOUSTO 
-RAHOITUS
Toyota Jousto on osamaksurahoitus, jossa on 
rahoitusyhtiön takaama auton hyvityshinta 
sopimuskauden lopussa. Jouston idea on 
tarjota läpinäkyvä rahoitusmuoto, jossa 
asiakas maksaa vain auton käytöstä. Myös 
mahdollinen huoli auton arvon säilymisestä 
on rahoitusyhtiöllä eikä asiakkaalla.

Osamaksurahoitustuotteena Toyota Jousto 
-rahoitus on järkevä tapa rahoittaa niin yrityksen 
tuotanto- kuin työsuhdeautojakin. Jos yrityksen 
tarve muuttuu ja auto pitää myydä tai vaihtaa 
toiseen kesken sopimuskauden, sen voi 
tehdä ilman sopimussakkoja. Sopimuskauden 
lopussa yritys voi lunastaa auton itselleen, 
vaihtaa uuteen tai myydä liikkeeseen.



Tuotantokäytössä olevien autojen alv-
vähennykset voi osamaksukaupan mukaisesti 
tehdä kokonaisuudessaan hankintahetkellä. 
Mikäli auton huollot halutaan mukaan 
samaan kuukausierään, Toyota Jousto 
-rahoituksen yhteyteen on mahdollista valita 
määräaikaishuollot kattava huoltosopimus 
tai kaikki huollot ja normaalista kulumisesta 
johtuvat korjaukset kattava huolenpitosopimus.

TOYOTA JOUSTO -RAHOITUS



HALUATKO ENNAKOIDA HYVITYS- 
HINNAN SOPIMUKSEN PÄÄTTYESSÄ?

TOYOTA JOUSTO -RAHOITUS 
• maksat vain auton käytöstä
• auto on helppo vaihtaa uuteen
• taattu hyvityshinta sopimuskauden 
 lopussa



Eri rahoitusvaihtoehdot vastaavat erilaisiin 
tarpeisiin. Oheiset taulukot esittelevät 
vaihtoehtojen kaikki yksityiskohdat. 

RAHOITUS- 
VAIHTOEHDOT 
PÄHKINÄN- 
KUORESSA



OSAMAKSU

Periaate Maksetaan auto omaksi

Auton omistaja Asiakas

Kuukausimaksu 
sisältää

Pääomalyhennys + korko + 
perustamismaksu + 
käsittelymaksu

Sopimusaika 
ja kilometrit

12–60 kk, ei kilometrirajoitetta

Ylikilometriveloitus Ei

Käsiraha Tarvittaessa

ALV-poistot Koko hankinnasta 
hankintahetkellä

Vaihtoehdot 
sopimuksen 
päättyessä

Sopimus päättyy, kun  
viimeinen erä on maksettu

Sopimuksen 
purkaminen

Purkautuu, kun yritys maksaa 
auton loppuvelan pois

Auton jäännös- 
arvosta vastaa

Asiakas

Lisäpalvelut Huoltosopimus 
Huolenpitosopimus



RAHOITUSLEASING

Periaate Vuokra (pelkkä auto)

Auton omistaja Rahoitusyhtiö

Kuukausimaksu 
sisältää

Kiinteä kk-vuokra + alv 24 %

Sopimusaika 
ja kilometrit

12–60 kk, sopimuksesta 
riippuen ei kilometrirajoitetta tai 
kilometrit sopimuksen mukaan

Ylikilometriveloitus Sopimusehtojen mukaisesti

Käsiraha Tarvittaessa isompi 
ensimmäinen vuokraerä

ALV-poistot Kuukausierän osalta

Vaihtoehdot 
sopimuksen 
päättyessä

Vuokralleottaja lunastaa auton 
loppuvelan mukaisella hinnalla 
tai järjestää autolle ulkopuolisen 
ostajan (esim. autoliike)

Sopimuksen 
purkaminen

Sopimusehtojen mukaisesti

Yleensä vähimmäisveloitus 30 % 
jäljellä olevista vuokrista tai 
vähintään 3 kk:n vuokra

Auton jäännös- 
arvosta vastaa

Asiakas

Lisäpalvelut Huoltosopimus 
Huolenpitosopimus



HUOLTOLEASING

Periaate Vuokra (auto ja käyttö)

Auton omistaja Rahoitusyhtiö

Kuukausimaksu 
sisältää

Kiinteä kk-vuokra + alv 24 %

Määritellyt kilometrit, 
määräaikaishuollot, 
renkaanvaihdot ja sijaisauton

Sopimusaika 
ja kilometrit

12–60 kk, kilometrit  
sopimuksen mukaan

Ylikilometriveloitus Sopimusehtojen mukaisesti

Käsiraha Tarvittaessa isompi 
ensimmäinen vuokraerä

ALV-poistot Kuukausierän osalta

Vaihtoehdot 
sopimuksen 
päättyessä

Vuokralleottaja palauttaa  
auton liikkeeseen

Sopimuksen 
purkaminen

Sopimusehtojen mukaisesti

Yleensä vähimmäisveloitus 30 % 
jäljellä olevista vuokrista tai 
vähintään 3 kk:n vuokra

Auton jäännös- 
arvosta vastaa

Leasingyhtiö

Lisäpalvelut Hallinnointi (polttoaine- 
kortit jne.)



TOYOTA JOUSTO

Periaate Maksetaan käytöstä

Auton omistaja Asiakas

Kuukausimaksu 
sisältää

Pääomalyhennys + korko + 
perustamismaksu + 
käsittelymaksu

Sopimusaika 
ja kilometrit

12–60 kk, kilometrit  
sopimuksen mukaan

Ylikilometriveloitus Ei

Käsiraha Tarvittaessa

ALV-poistot Koko hankinnasta 
hankintahetkellä

Vaihtoehdot 
sopimuksen 
päättyessä

Yritys vaihtaa auton uuteen, 
lunastaa auton itselleen 
jäännösarvolla tai palauttaa 
auton liikkeeseen

Sopimuksen 
purkaminen

Purkautuu, kun yritys maksaa 
auton loppuvelan pois

Auton jäännös- 
arvosta vastaa

Toyota

Lisäpalvelut Huoltosopimus 
Huolenpitosopimus



 Hatanpään valtatie 38, 
 33900 Tampere 

 Yritysmyynti, 03 2440 3200 
 www.toyotatammerauto.fi

VARAA AIKA 
TOYOTA 
PROFESSIONAL 
-YRITYSMYYNTIIN

www.toyotatammerauto.fi/yhteydenotto.html

tel:+358324403200
http://www.toyotatammerauto.fi
http://www.toyotatammerauto.fi/yhteydenotto.html
https://www.toyotatammerauto.fi/yhteydenotto.html
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