
Leasing tarkoittaa määrä-
aikaista vuokrasopimus-
ta, jolla autoon hankitaan 
käyttöoikeus, mutta ei omis-
tusoikeutta. Yritysten autojen 
”liisauksessa” on isoja maan-
tieteellisiä eroja.

– Pääkaupunkiseudulla noin 35 
prosenttia kaikkien yritysten 
autoista on leasing-autoja. Poh-
janmaalla arvioisin, että jää-
dään reilusti alle kymmeneen, 
yrittäjä ja kymmeniä vuosia au-
tokauppaa tehnyt Terhi Weck-
man ja yhteyspäällikkö Kalle 
Sormunen Secto Leasingista 
kertovat.

Taustalla on vahva omistami-
sen perinne ja osaltaan myös 
tietämättömyys vaihtoehdoista.

Paljon etuja 
yritykselle
Kokkolalainen Mesmec Oy on jo 
pitkään käyttänyt leasing-autoja 
yritysajossa.

– Mielestäni on aivan turha 
sitoa pääomaa autoiluun. Ha-
luamme vapauttaa rahaa mah-
dollisimman paljon yrityksen 
varsinaiseen liiketoimintaan. 
Auto on meille työkalu, ei si-
joituskohde, Mesmec Oy:n toi-
mitusjohtaja Mats Strandvall 
linjaa.

Yleensä leasing-sopimukset 
ovat kestoltaan 3-4 vuotisia. 
Kotimainen, Porvoossa pää-
paikkaansa pitävän Secto Lea-

singin Kalle Sormusen mukaan 
paras ratkaisu on avoin huolto-
leasing.

– Kun räätälöidään yrityksen 
haluamat palvelut ja avataan 
kuukausierät, ei pääse synty-
mään yllätyksiä. Asiakas mak-
saa vain toteutuneet huoltokus-
tannukset ja toteutuneen auton 
arvon alenemisen. Haluamme 
myös aina hankkia leasing-au-
ton paikallisesti läheltä asia-
kasta. Sopimuksen päätyttyä 
vastaamme auton jälleenmyyn-
nistä. Toki asiakas voi myös lu-
nastaa auton itselleen, Sormu-
nen kertoo.

Leasing esille 
paremmin
Autokauppiaat eivät aina ole ak-
tiivisesti kertomassa asiakkaalle 
leasing-vaihtoehdosta.

– Kokenut ja ammattitaitoinen 
automyyjää ottaa luonnostaan 
esille myös leasingin. Usein koke-
mattomampi automyyjä saattaa 
jättää asian kertomatta. Mieles-
sä on liikaa vain auton myymi-
nen, eikä aina muisteta asiak-
kaan etua, Weckman näkee.

Secto Leasingilla on täl-
lä hetkellä noin 4000 lea-
sing-autoa. Yrityksellä on 
kovat kasvupyrkimykset, sil-

lä tavoitteeksi on laitettu 
21 000 liisausta vuoteen 2019 
mennessä.

– Tavoite on kova, mutta po-
tentiaalia on paljon yrityksissä, 
Sormunen luottaa.

Mesmec Oy:n Mats Strandvall 
on erittäin tyytyväinen yrityk-
sensä liisattuihin autoihin.

– Yksi lisäarvo on myös yri-
tyksen brändi. Uusilla ja hyvillä 
autoilla annamme ulospäin hy-
vää kuvaa itsestämme, Strand-
vall kertoo.

Teksti ja kuva: 
Joni Mäki-Petäjä

Kalle Sormunen (vas.), Terhi Weckman ja Mats Strandvall liputtavat yritysten leasing-autojen puo-
lesta.

Auto on työkalu, 
ei sijoituskohde

Avoin huoltoleasing
• Hinta sisältää auton rahoituksen ja sovitut kilometrit, 

määräaikaishuollot, rengaspalvelun, vakuutukset, 
kuluseurannan, sijaisauton, nesteet, pyyhkijänsulat yms.

• Yritys ei omista kohdetta missään vaiheessa.

• Kaikki kulut yhdellä laskulla: helppo budjetoida, säästää aikaa.
• Ei kirjata taseeseen, ei lisää yrityksen velkaa. 
• Vapauttaa autoihin mahdollisesti sidotun pääoman kassaan.
• Leasingvuokra sisältää aina arvonlisäveron.

Yritysten leasingautojen määrissä paljon kasvuvaraa
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