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Tutkimuksen tavoitteena on tutkia kotimaisten, Liigassa pelaavien jääkiekkoseurojen 

taloudellista kannattavuutta, sekä seurojen tulo- ja menorakenteita. Tutkimuksessa tarkastellaan 

kolmentoista (13) liigaseuran taloudellista toimintaa kymmenen vuoden tarkasteluajanjaksolla 

tilinpäätösanalyysin avulla. Tilinpäätösanalyysin aineistona ovat kaikkien liigaseurojen 

tilinpäätökset vuosilta 2006-2015 ja niiden tulkitsemisen avuksi on laskettu myös tunnuslukuja 

seurojen kannattavuudesta, vakavaraisuudesta ja maksuvalmiudesta. 

 

Tutkimuksen teoriaosuus rakentuu Liiga-organisaation ja urheiluliiketoiminnan esittelyllä. 

Osuudessa esitellään myös strategisen urheilujohtamisen erityispiirteitä. Tutkimuksen 

empiriaosuus koostuu liigaseurojen taloudellisen kannattavuuden analysoinnista. 

Empiriaosuuden alussa analysoidaan liigaseurojen tulo- ja menoeriä. Tuloeristä kooltaan 

merkittävimmiksi nousivat sponsori-, pääsylippu- sekä liiketoiminnan muut tulot. Menoeristä 

suurimmiksi eriksi esiin nousivat henkilöstökulut ja liiketoiminnan muut kulut. Tilinpäätösten 

tarkemmassa analyysissä käytiin läpi seurojen kannattavuuteen, vakavaraisuuteen sekä 

maksuvalmiuteen liittyviä yksityiskohtia ja muutamille valituille seuroille laskettiin 

tarkasteluajanjakson ajalta tunnusluvut liikevoittoprosentista, omavaraisuusasteesta ja quick 

ratiosta.  

 

Tutkimuksen tulokset osoittivat kotimaisten jääkiekkoseurojen pääsääntöisesti kamppailevan 

liian suurien kulujen kanssa, jolloin tilikausien tulokset painuvatkin usein negatiivisiksi. Seurat 

jotka onnistuivat pitämään tilikausien muuttuvat kustannuksensa kurissa, solmimaan tuottoisia 

yhteistyökumppanisopimuksia, houkuttelemaan paljon katsojia kotiotteluihinsa sekä 

menestymään urheilullisesti, olivat taloudellisesti hyvin kannattavalla pohjalla. Taloudellinen 

kannattavuus heijastuu myös suoraan liigaseurojen vakavaraisuuteen sekä maksuvalmiuteen.  
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The purpose of this Bachelor’s thesis is to investigate the economics and also expense- and 

income structures of Finnish ice hockey clubs. This Bachelor’s thesis examines economics of 

thirteen (13) Finnish ice hockey clubs in ten-year period, with the help of financial statement 

analysis, between 2006-2015. The data of the financial statement analysis comes from all of the 

Finnish ice hockey clubs’ financial statements at the ten-year period. The financial statement 

analysis includes key ratios for profitability, solvency and liquidity.  

 

Thesis’s theory section includes presentations of the Liiga-organization and the business of 

sport. Section also includes characteristics of strategic sports management. Thesis’s empiricism 

consists an analysis of the economics of Finnish ice hockey clubs. At the beginning of the 

empiricism section expense- and income structures of ice hockey clubs is being analyzed. Most 

of the ice hockey clubs’ incomes come from the sale of tickets, sponsorships and other operating 

incomes. Most of the expenses come from personnel expenses and other operating expenses. 

Closer analysis of the financial statements includes details for profitability, solvency and 

liquidity of the Finnish ice hockey clubs and calculated key ratios of operating margin, equity 

ratio and quick ratio for few selected clubs. 

 

The results show that Finnish ice hockey clubs are mainly struggling with expenses that are too 

high, which leads to negative results of the periods. Clubs that could maintain periods variable 

costs under control, make lucrative sponsorship deals, attract lots of audience in their games 

and have athletic success, are in very economically profitable basis. The economic profitability 

reflects directly to clubs’ solvency and liquidity. 
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1. JOHDANTO 
 

1.1 Tutkimuksen tausta 

 

Suomalaista jääkiekkoliigaa, jota kutsutaan nykyään nimellä Liiga, pyörittää taustayhtiö 

Jääkiekon Sm-Liiga Oy. Yhtiön päätehtävänä on hallinnoida ja organisoida Liigan operatiivista 

toimintaa, jolloin itse seuroille on jäänyt pääasiallinen vastuu omista taloudellisista 

toiminnoistaan. Taloudellisten toimintojen jäädessä jokaisen seuran yksilökohtaiseen 

toimintaan, Liigan on erittäin vaikeaa seurata ja valvoa seurojen toimintoja. Liigalta löytyy 

vuonna 2011 käyttöön otettu lisenssijärjestelmä, joka vaatii jokaista seuraa noudattamaan 

kriteeristön tuomia ehtoja taloudellisiin ja urheilullisiin asioihin, että seura saa edes pelata 

Liigassa. 

Liigassa pelaavat seurat ovat nykyään kaikki yhtiöityneitä, eli heillä on taustallaan osakeyhtiö 

joka pyörittää heidän päivittäistä toimintaansa. Liigaseurojen taustalla vaikuttavien 

osakeyhtiöiden tavoitteet vaikuttavat eroavan normaalin osakeyhtiön tavoitteista tuoda voittoa 

osakkeenomistajilleen. Jääkiekkoseurat ovat urheiluseuroista kehittyneimpiä normaaliin 

liiketoimintaan nähden, muiden urheilulajien seurojen ollessa pääsääntöisesti yhdistyksiä, mikä 

on ymmärrettävää, heidän liikevaihtojensa jäädessä hyvin pieniksi. Kuten yleisestikin asiaa 

katseltuna, urheiluseurojen päivittäisen toiminnan tavoitteena pääsääntöisesti on urheilullinen 

menestys, jolloin taloudellisen tuloksen tekeminen on jäänyt sivurooliin. Seurojen omistajilla 

on erilaisia motiiveja ja ne näkyvät hyvin taloudellisten resurssien käytössä, eli käytetäänkö 

varoja urheilullisen menestyksen maksimointiin vai varojen jakamiseen osakkeenomistajien 

kesken.  

Liigaseurojen toiminnassa on nähty usein varsinaisen toiminnan tuloksista muodostuneiden 

tappioiden paikkaamista konserniavustuksilla. Konserniavustuksethan ovat laillinen tapa tukea 

samaan taloudelliseen kokonaisuuteen kuuluvaa yhtiötä. Rauman Lukko on yksi hyvistä 

esimerkeistä, heidän tehdessään viimeisen viiden vuoden ajalta 6,34 miljoonan euron tappiot. 

Saman ajanjakson aikana Lukon omistajat ovat myöntäneet yhteensä 6,7 miljoonan euron 

arvoiset konserniavustukset, joilla on saatu tilikauden tulos viimeiset neljä vuotta positiiviseksi. 

(Kössö, 2016)  
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Vanhana jääkiekonpelaajana Liigan seurojen taloudellinen tilanne on ollut jo monta vuotta 

mielessäni ja viimeisimmän konkurssitapauksen Espoon Bluesin johdosta, tulee muidenkin 

seurojen taloudellinen tilanne ja taloudellisen kannattavuuden sekä taloudellisen 

johtamiseenkin liittyvät asiat tutkia. Blues ajautui konkurssiin loppuvuodesta 2015 

Verohallinnon karhutessa saatavia yli 200 000 euron edestä (Iltasanomat, 2015). 

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelmat 

 

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia Liigassa pelaavien jääkiekkoseurojen taloudellista 

kannattavuutta, sekä vertailla miten taloudellista puolta on hoidettu eri seurojen kannalta. 

Työssä avataan myös urheiluliiketoiminnan käsitettä, sekä kerrotaan Liigasta ja sen toiminnasta 

yleisellä tasolla.  

Tutkimuksen keskeisenä ongelmana on selvittää, kuinka kannattavaa liigaseurojen toiminta on 

ollut taloudellisesti. Keskeinen ongelma laajentuu myös taloudellisesti kannattaviin sekä 

taloudellista kannattavuutta heikentäviin tekijöihin seurojen liiketoiminnassa. Suomalaisessa 

huippujoukkueurheilussa on kohdattu lähivuosina monia haasteita seurojen taloudellisen 

kannattavuuden ja toiminnan jatkuvuuden kannalta. Tutkimuksessa tullaankin selvittämään, 

mistä jääkiekkoseurojen taloudelliset vaikeudet ovat johtuneet. Tutkimuksessa erotellaan 

liigaseurojen liiketoiminnasta tuloja tuottavien erien sekä menoja aiheuttavien erien osuudet, ja 

analysoidaan niitä tarkemmin seurojen tilinpäätöksistä saatavien arvojen avulla.  

Työssä tullaan myös vertailemaan eri jääkiekkoseurojen taloudenpitoa, lähinnä muutaman 

taloudellisilta tuloksiltaan eroavien seurojen kannalta. Rauman Lukon varsinaisen toiminnan 

tappioiden ollessa toinen ääripää ja tilinpäätöksiä silmäillen etsitään muutama taloudellisesti 

kannattava seura analyysin vastapuolelle. Vertailevalla tutkimuksella pyritään tutkimaan 

seurojen liikevaihtoon vaikuttavia tekijöitä, tuloerien sekä kuluerien muodostumiseen ja 

rakenteeseen liittyviä tekijöitä.  

  



3 
 

1.3 Tutkimuksen rajaukset 

 

Tutkimuksessa tarkastellaan liigaseurojen tilinpäätöksiä kymmenen vuoden aikaväliltä vuosilta 

2006–2015, joiden avulla tutkimus suoritetaan. Kymmenen vuoden tarkasteluajanjaksolta 

saadaan tutkimukseen erittäin hyvin dataa, eikä ennen vuotta 2006 Liigassa pelaavien seurojen 

taloudellinen kehitys ollut mitenkään poikkeavaa tasaisesta kasvusta.  

Tutkimus rajoittuu vain Suomen ylimmän jääkiekkosarjatason seuroihin. Tämä johtuu siitä, että 

ylimmällä sarjatasolla, Liigassa, seurojen vuosittain tekemät liikevaihdot ovat omaa luokkaansa 

verrattuna alempien sarjatasojen seuroihin, sekä alemmilla sarjatasoilla seurojen toiminta ei ole 

yhtiöitynyttä.   

Kotimaisten jääkiekkoseurojen taloudellista tilannetta ja menneitä tilikausia tarkastellaan 

tilinpäätösanalyysin muodossa, johon aineistoksi on kerätty lähes kaikilta Liiga-seuroilta 

tilinpäätökset viimeisiltä kymmeneltä vuodelta. Tilinpäätösanalyysistä on jätetty pois Mikkelin 

Jukurit, koska he nousivat korkeimmalle sarjatasolle vasta täksi kaudeksi (2016–2017), sekä 

Kouvolan KooKoo joka nousi Liigaan vuosi sitten. Heidän tilinpäätöksensä edellisiltä vuosilta 

eivät näin ollen ole vertailukelpoisia muihin Liigan seuroihin nähden. Myöskään HPK:n 

tilinpäätöksiä ei ole mahdollista analysoida, koska heidän taustayhtiönsä HPK Liiga Oy 

perustettiin vasta 2015 ja tätä ennen seuran toiminnasta vastasi HPK Edustusjääkiekko ry., 

jonka tiedot eivät myöskään ole vertailukelpoisia, eikä HPK:n johtoportaalla ollut oikeutta 

luovuttaa niitä analysoitavaksi. Vaasan Sportin tilinpäätöksistä pystytään analysoimaan vain 

vuoden 2015 tilinpäätöstä, sillä kausi 2014–2015 oli heidän ensimmäinen korkeimmalla 

sarjatasolla Liigassa. 

Helsingin Jokereiden osalta tilinpäätöksiä pystytään analysoimaan ajalta 2006–2011, koska 

vuonna 2011 Jokereiden taustayhtiö Jokerit HC Oy sulautui yhteen Helsinki Halli Oy:n kanssa. 

Vertailukelpoisia urheilutoiminnan tuloksia ei ollut mahdollista enää erotella, koska 

monitoimihalli Hartwall Areenan liiketoiminta sisältyi mukaan tilinpäätöstietoihin.    
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1.4 Tutkimusmenetelmä ja aineisto  

 

Tutkimuksen rakenne koostuu ensin läpikäytävästä teoriaosuudesta, jonka pohjalta on lähdetty 

laatimaan empiiristä osuutta. Teoriaosuudessa käydään läpi Liiga-organisaation keskeiset asiat, 

sekä urheiluliiketoiminnan käsitettä avataan laajemmin. Empiirinen osuus aloitetaan seurojen 

tuloerien ja menoerien tarkemmalla analyysillä tilinpäätöstietoihin nojaten. Tämän jälkeen 

seuraa tiiviimpi tilinpäätösanalyysi, jossa muutamien valittujen seurojen kannattavuutta 

tutkitaan laskettujen tunnuslukujen avulla.  

Seurojen taloudellisen kannattavuuden määrittämisen tueksi tutkitaan myös seurojen 

vakavaraisuutta ja maksuvalmiutta. Taloudellisen kannattavuuden käsitteellä on laajempi 

merkitys kuin tilinpäätösten tuloslaskelmista saatavilla tiedoilla. Taseesta saamien tietojen 

merkitys on suuri toiminnan jatkuvuutta ja joustavuutta ajatellessa. Vakavaraisuuden 

tutkimisesta nähdään seurojen taloudellinen puskuri, sekä maksuvalmius osoittaa seurojen 

ongelmattoman jatkuvuuden.   

Työssä käytetään kvantitatiivista tutkimusotetta ja tiedonkeruu tutkimukseen saatiin valmiista 

aineistoista, seurojen tilinpäätöksistä. Tutkimusmenetelmänä käytetään tilinpäätösanalyysiä, tai 

oikeastaan tarkennettuna tunnuslukuanalyysiä, jonka avulla aineistoa saadaan analysoitua sekä 

syy- ja seuraussuhteisiin päästään pureutumaan tarkemmin ja analysoimaan niitä.  

Tutkimuksessa käytetään myös vertailevaa tutkimusta muutaman eri jääkiekkoseurojen kesken, 

vertailua tehdään voittoa tuovien ja tappiota tekevien seurojen välillä. Vertailevalla 

tutkimuksella tarkoitetaan tutkimusstrategiaa, jossa hahmotetaan valittujen tapauksien välisiä 

yhtäläisyyksiä ja eroja. 

Tutkimuksen aineistona käytetään kolmentoista (13) Liigassa pelaavan jääkiekkoseuran 

tilinpäätöksiä aikaväliltä 2006–2015. Tilinpäätökset on hankittu Voitto +-

tilinpäätöstietokannan avulla, pois lukien Helsingin HIFK:n tilinpäätökset, jotka seuran johto 

toimitti itse sähköpostin välityksellä.   
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2. LIIGA-ORGANISAATIO 
 

2.1 Yleisesti Liiga-organisaatiosta 

 

Suomalainen jääkiekon täysammattilaissarja, SM-Liiga, perustettiin vuonna 1975 ja se oli 

silloin kaikki urheilulajit mukaan lukien yksi Suomen urheiluhistorian merkittävimmistä 

käännekohdista. Tämän erillisen liigayhdistyksen perustaminen oli yksi merkittävimmistä 

tekijöistä suomalaisen jääkiekon nousussa maailman huipulle. Nykyään organisaatiota 

kutsutaan lyhyesti nimellä Liiga.  (Mennander & Mennander, 2004, 19) 

Perustamisen jälkeen SM-Liigan talous pyöri ensimmäiset kymmenen vuotta bingojen varassa, 

joita heillä oli kaksi omaa bingoa ja kolme osakkuutta eri bingoissa. Koko Liigan 

perusomaisuus on vieläkin bingon jäljiltä. (Mennander & Mennander, 2004, 27)  

Nykypäivänä ajateltuna, organisaation talouden pyörittämiseen tarvitaan hieman enemmän 

kuin muutama bingopeli. Bingopelien jäätyä historiaan Liiga on noussut Suomen 

merkittävimpien brändien joukkoon merkittävän taloudellisen toimintansa ansiosta. Viime 

vuosina Liigassa pelaavien seurojen yhteenlaskettu liikevaihtojen määrä on noussut yli 90 

miljoonaan euroon vuodessa. Liikevaihdot ovat vuosien saatossa nousseet huimasti, mutta niin 

ovat myös seurojen kulut. Tämän vuoksi seurat ovatkin tehneet tappioita yhteenlaskettuna yli 

20 miljoonaa euroa viimeisen viiden vuoden ajalta. Hännisen ja Kössön (2016) tekemän 

selvityksen mukaan vain kolmen Liigassa pelaavan seuran toiminta on kannattavaa. Nämä 

seurat olivat SaiPa, HIFK ja Kärpät. Muiden seurojen talous on heikolla pohjalla ja kulukuri on 

erittäin löyhää, heidän luottaessaan rikkaisiin omistajiin, jotka rahoittavat tappiollisia seuroja 

vuosittain osakeanneilla, pääoma- ja vaihtovelkakirjalainoilla, sekä Rauman Lukon tapauksessa 

konserniavustuksinkin. 

2.2 Liigassa pelaavat joukkueet 

 

Tällä hetkellä, kaudella 2016–2017, Liigassa pelaa 15 joukkuetta (Taulukko 1.). Ennen vuotta 

1975, jolloin nykyinen Liiga sai alkunsa, pelattiin Suomessa jääkiekkoa SM-sarjan nimellä 

vuodesta 1928. SM-sarjassa ehdittiin pelata Suomen mestaruudesta 44 kertaa, jonka aikana 
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alkuperäisestä kuuden joukkueen cup-muotoisesta sarjasta siirryttiin SM-sarjamuotoon, jonka 

pohjalta SM-liiga perustettiin kaudeksi 1975–1976. (Mennander & Mennander, 2004, 330)  

 

Taulukko 1. Liigassa pelaavat joukkueet kaudella 2016–2017. Lähde: Liiga.fi (2016) 

Joukkueen nimi Kaupunki Taustayhtiö 

Kaudet pääsarjatasolla  

(Liiga ja SM-sarja) 

HIFK Helsinki Oy HIFK-Hockey Ab 67 

HPK Hämeenlinna HPK Liiga Oy 40 

Ilves Tampere Ilves-Hockey Oy 83 

Jukurit Mikkeli Jukurit HC Oy 1 

JYP Jyväskylä JYP Jyväskylä Oy 32 

KalPa Kuopio KalPa Hockey Oy 29 

KooKoo Kouvola KooKoo Hockey Oy 5 

Kärpät Oulu Oulun Kärpät Oy 32 

Lukko Rauma Rauman Lukko Oy 60 

Pelicans Lahti Lahden Pelicans Oy 39 

SaiPa Lappeenranta Liiga-SaiPa Oy 42 

Sport Vaasa Hockey-Team Vaasan Sport Oy 4 

Tappara Tampere Tamhockey Oy 74 

TPS Turku HC TPS Turku Oy 70 

Ässät Pori HC Ässät Pori Oy 49 

 

Kuten taulukosta 1 nähdään, Tampereen seurat Ilves ja Tappara ovat pelanneet pääsarjatasolla 

suurimman määrän kausia. Samat seurat ovat myös napanneet eniten mestaruuksia, sekä 

mitaleita ylipäätään pääsarjatasolla. Pääsarjatasolla pelatuista kausista nähdään myös, että 

Liigassa pelaavat seurat ovat pysyneet hyvin samoina vuosien aikana, muutamaa poikkeusta 

lukuun ottamatta. Liigassa pelaavista seuroista vain neljä seuraa on ollut mukana jokaisella SM-

liiga kaudella, TPS, Ilves, HIFK ja Tappara (Mennander & Mennander, 2004, 31). 

Pääsarjatasolla pelatuista kausista nähdään perinteikkäiden seurojen sekä uusien tulokkaiden 

yhteyttä. Vähiten kausia pelanneet KooKoo (5) ja Jukurit (1) ovatkin rajattu pois tutkimuksesta 

vähäisen pääsarjatason kokemuksensa vuoksi. KooKoo ja Jukurit ovat menestyneet alemmilla 

sarjatasoilla hyvin ja ansaitsivat paikat pääsarjatasolta viime kausien aikana.  

Liiga koki muutama vuosi takaperin menetyksen, kun Helsingin Jokerit lähti Suomen Liigasta 

pelaamaan kansainväliseen KHL-liigaan kaudeksi 2014–2015. Menneiden kausien kiinnostavat 
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Helsingin paikallispelit olivat historiaa ja Jokerit saivat uudet taloudelliset haasteet 

kansainvälistyessään, mutta ne jäävät tämän tutkimuksen aiheen ulkopuolelle. 

 

3. URHEILULIIKETOIMINTA 

 

Urheiluliiketoiminta on käsitteenä suomalaisessa kirjallisuudessa suhteellisen tuntematon. 

Aihetta on käsitelty Suomessa vain lähinnä aikaisemmissa opiskelijoiden tekemissä 

tutkimuksissa, eikä kirjallisuutta kotimaan kielellä urheiluliiketoiminnasta löydy. Tässä 

tutkimuksessa pureudutaan urheiluliiketoiminnan, sekä aihetta myös käsittelevän, 

urheilujohtamisen käsitteisiin tarkemmin ja etsitään niille merkitys ulkomaisista kirjallisuuden 

lähteistä. 

Urheilujohtaminen voidaan kuvailla hyvin monipuolisena alana. Hoye et al. (2009) mainitsevat 

urheilujohtajan harjoittavan strategista suunnittelua, henkilöstöjohtamista, mediasuhteiden 

hoitoa, urheilijoiden hyvinvoinnin ylläpitämistä, toimimista hyvin integroitujen urheiluliittojen 

kanssa ja sponsorointisuhteiden hoitoa. Strategista suunnittelua voidaan verrata 

jääkiekkoseuran johtamisessa esimerkiksi toiminnan budjetointiin, joukkueiden kokoamiseen 

sekä ottelutapahtumien rakentamiseen. Henkilöstöjohtamisen voidaan sanoa olevan yksi 

tärkeimmistä osa-alueista jääkiekkoseuran johtamisessa. Seuran johdon täytyy hallinnoida 

pelaajia, valmennusta sekä muuta organisaation henkilökuntaa päivittäin, joita ilman seuran 

päivittäinen toiminta ei ole mahdollista. Median tärkeys jääkiekkoa kohtaan on noussut 

alkuperäisistä paperisista erikoislehdistä, paikallisradioiden kautta jääkiekko-otteluiden 

televisiointiin. Nykyään seurat saavat vuosittain keskimäärin hieman yli 900 000 euroa 

seurakohtaista televisiointikorvausta, joka sisällytetään seurojen liikevaihtoon (Hänninen & 

Kössö, 2016).  

Urheiluliittojen kanssa toimimisella Liigan osalta voidaan mainita heidän yhteistyönsä Suomen 

Jääkiekkoliiton kanssa. Monet voisivat luulla Liigan hyötyvän yhteistyöstä rahallisesti, mutta 

asia on tosiasiassa päinvastoin. Liiga, ja edeltäjänsä SM-liiga eivät ole koskaan saaneet 

Jääkiekkoliitolta tai yhteiskunnaltakaan tukea toimintaansa, vaan Liiga on maksanut alusta asti 

Jääkiekkoliitolle oikeudesta pyörittää sarjaansa. (Mennander & Mennander, 2004, 32)  
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3.1 Urheiluliiketoiminnan synty 

 

Urheiluliiketoiminnan synnyn lisäksi aihetta voidaan ajatella urheilulajin syntymisen kannalta. 

Beech ja Chadwick (2004, 5-7) määrittelevät prosessin minkä jokainen liiketoiminnallinen 

urheilulaji käyvät läpi. Prosessi (Kuva 1.) sisältää seitsemän vaihetta ja vaiheet jakautuvat 

hitaisiin evoluution vaiheisiin ja mullistaviin vaiheisiin, jolloin kehitys on voimakasta ja 

epävarmaa. 

Ensimmäinen vaihe, joka sisältyy hitaisiin vaiheisiin, on urheilulajin syntyminen tai 

perustaminen. Vaiheessa urheilulaji keksitään tai johdetaan jostain aikaisemmin olemassa 

olevan lajin pohjalta. Toista vaihetta, joka kuuluu mullistaviin vaiheisiin, kutsutaan 

kodifioinniksi ja tässä vaiheessa urheilulaji virallistetaan ja standardisoidaan. Kolmannessa 

vaiheessa, mikä on hidas, urheilulaji kasvattaa suosiotaan ja lajin harrastajien määrä kasvaa 

huomattavasti. Neljännessä, mullistavassa vaiheessa, urheilulaji ammattimaistuu, amatööri- ja 

ammattiurheilun rajat hämärtyvät ja laji saa maksavia katsojia sekä taloudellisesti tukevia 

sijoittajia. Tässä vaiheessa myös lajin harrastajille saatetaan alkaa maksaa palkkaa urheilulajin 

harrastamisesta, mutta amatöörimaisuus on vielä osa lajia. 

Viidennessä, hitaassa vaiheessa, ammattimaiset joukkueet ja amatöörijoukkueet pystytään 

jakamaan selkeästi erilleen toisistaan urheilulajissa. Kuudennessa, mullistavassa vaiheessa, 

urheilulaji on edennyt kaupallistumisen vaiheeseen, jolloin laji alkaa kiinnostaa ulkopuolisia 

toimijoita sponsorointisopimuksien tekemiseen lajia harrastavien urheiluseurojen kanssa. Tämä 

vaihe myös koituu usein monien lajia harrastavien seurojen kohtaloksi, sillä liikevaihdot 

kasvavat ja taloudellisten resurssien hoito tulee olla hyvällä tasolla. Seitsemännessä, hitaassa ja 

harvinaisessa vaiheessa, urheilulaji on kehittynyt menestyväksi liiketoiminnaksi ja se on 

saavuttanut hyvin laajan suosion. Tässä vaiheessa myös lajin kasvupotentiaali alkaa olla 

lopussa. Tähän seitsemänteen ja viimeiseen vaiheeseen ei hyvin moni urheilulaji ole yltänyt 

maailmassa.  
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Epävarmuuden taso 

Muutoksen nopeus 

Nopea 

 

 

 

 

 

 

Hidas 

 

Kuva 1. Urheilulajin kehitys liiketoiminnaksi. Lähde: Beech & Chadwick (2004, 5-7). 

 

Suomalaisen jääkiekon voidaan sanoa päässeen viimeiseen, eli seitsemänteen vaiheeseen. Liiga 

pyörittää menestyvää liiketoimintaa ja se on saanut jopa maailmanlaajuista suosiota. 

Suomalaista jääkiekkoilua ja Liigaa arvostetaan maailmalla hyvin korkealle, mikä näkyy hyvin 

myös ulkomaalaisten pelaajien halussa tulla pelaamaan Suomeen. Suomen kansainvälinen 

menestys jääkiekossa on tuonut Liigalle mielenkiintoa ulkomailta ja suomalaista valmennusta 

arvostetaankin hyvin korkealle maailman mittapuulla.  

 

3.2 Urheiluliiketoiminta ja urheilujohtaminen 

 

Hoye et al. (2009, 8) kuvailevat urheilujohtajien omaavan samanlaisia tekniikoita ja teorioita 

kuin normaalien yrityksien johtajat. Urheilujohtajat kuitenkin omaavat ainutlaatuisia 

näkökantoja strategiseen johtamiseen, organisaation rakenteeseen, henkilöstöjohtamiseen, 

johtajuuteen, organisaatiokulttuuriin, hallintoon ja suoritusten johtamiseen. Jääkiekkoseuran 

johtajat osaavat tasapainotella kalliiden pelaajahankintojen sekä tiukan kulubudjetin välillä ja 

1. Perustaminen 

2. Kodifiointi 

4. Rajojen hämärtyminen 

3. Suosion kasvu 
5. Ammattimaistuminen 

6. Kaupallistuminen 

7. Menestyksekäs liiketoiminta 
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rakentaa pelaajistosta urheilullisesti menestyvä joukkue, joka tuo menestyksellään tuloja seuran 

kassaan.  

Jääkiekkoseuran johtamisesta saattaa kuvitella, että johtajat vain hankkivat kulubudjetin 

sallimissa rajoissa ryhmän pelaajia, jotka he antavat joukkueen valmennukselle käsiteltäviksi. 

Tosiasiassa, jokainen seuran johtajan tekemä pelaajahankinta on tarkkaan suunniteltu ja 

laskelmoitu, eikä virheisiin ole varaa, jos budjettia ei haluta ylittää.  

Urheilujohtamisen suurimmat haasteet pohjautuvat, taloudellisten tekijöiden ohella, 

käytettävissä olevien varojen allokointiin ja investointipäätöksiin. Jokaisella urheiluseuralla on 

omat omistajansa ja heillä jokaisella on omat motiivinsa seuran toiminnan rahoittamiseen. 

Jotkut omistajat pitävät urheilupuolen johtajia tiukissa kulubudjetin antamissa raameissa 

taloudellisen menestyksen ollessa päällimmäinen tavoite, ja tämän lisäksi vaativat kuitenkin 

joka kausi menestystä myös urheilullisesti. Toisaalta jotkut omistajat syöttävät seuran kassaan 

rahaa joka kausi, kuitatakseen seuran liiketoiminnalliset tappiot ilman minkäänlaista 

kehityssuunnitelmaa, jolla toiminnan saisi kannattavaksi tai edes urheilullisesti menestyväksi.  

   

3.3 Strateginen urheilujohtaminen 

 

Strateginen johtaminen sisältää analyysit organisaation asemasta kilpailullisessa ympäristössä, 

suunnan ja tavoitteiden määrityksestä, sopivan strategian valinnasta ja merkittävien 

voimavarojen tunnistamisesta (Hoye et al., 2009, 9). Jokaisella Liiga-seuralla on omanlaisensa 

strategia erittäin kilpailullisessa jääkiekkoliigassa. Jotkut seurat tavoittelevat urheilullisen 

menestyksen ohella taloudellista menestystä, toisten seurojen tyytyessä urheilullisen 

menestyksen ohella nollatulokseen tai jopa tappioiden tuottamiseen.  

Hoye et al. (2009, 9) mainitsevat että, yleisesti ottaen urheiluorganisaation menestys on laajalti 

riippuvainen strategisten päätöksien laadusta. Jääkiekkoseurassa strategiset päätökset voivat 

olla hyvinkin merkittäviä ja jos yksikin näistä on valmisteltu tai toteutettu heikosti, voi sillä olla 

erittäin suuri vaikutus seuran taloudellisiin tai urheilullisiin tuloksiin.  

Kilpailullisilla markkinoilla urheilujohtajien tulee tulevaisuudessa toteuttaa merkitseviä 

markkina-analyysejä, asettaa selkeä suunta ja luoda strategia, joka vastaa mahdollisuuksiin. 

Strategisen johtamisen periaatteiden ymmärtäminen, sekä kuinka niitä voidaan soveltaa 
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erityisten alojen, kuten urheilun kontekstissa on keskeinen asia tulevaisuuden 

urheilujohtamisessa. (Hoye et al., 2009, 9) 

Strateginen päätöksenteko on suuressa osassa strategista johtamista ja Hoye et al. (2009) 

mainitsevatkin viisi tärkeää kohtaa strategiseen päätöksentekoon, jotka pätevät myös mainiosti 

jääkiekkoseurojen toimintaan.  

1. Strategia vaikuttaa organisaation toimintojen suuntaan ja laajuuteen. 

2. Strategia edellyttää organisaation toiminnan vastaavan ympäristöön. 

3. Strategia vaatii yhteensopivuutta organisaation toimintojen ja resurssikapasiteetin 

välillä. 

4. Strategiaan vaikuttaa suurimpien osakkeenomistajien näkemykset ja odotukset. 

5. Strategiset päätökset vaikuttavat organisaation pitkän aikavälin suuntaan. 

Jääkiekossa strateginen johtaminen voidaan tavallaan jakaa kahteen erilaiseen osa-alueeseen; 

omistajien strategiseen johtamiseen ja urheilujohtajan strategiseen johtamiseen. Jaottelun 

tarkoituksena on erotella omistajaportaan ja seuran johdon strategista johtamisen tavat. 

Omistajien motiivit määrittävät lähes kokonaan heidän strategisen johtamisen suuntansa. Jos 

motiivina on taloudellisen menestyksen saavuttaminen, johtamisen kaikki elementit suunnataan 

taloudellisen kannattavuuden saavuttamiseen sekä voittojen maksimointiin. Liigassa kuitenkin 

monilla omistajilla motiivit rakentuvat monista muista muuttujista kuin taloudellisesta 

menestyksestä. Rakkaus lajiin on yksi merkittävimmistä motiiveista, joka ajaa omistajia 

syöttämään tappiollisiin seuroihin varoja vuosi toisensa jälkeen. 

Urheilujohtajien strategisen johtamisen sisältö asettuu omistajien motiivien raameihin. 

Pääsääntöisesti urheilujohtajien tulee saada revittyä kaikki mahdollinen potentiaali irti heille 

annetusta kapasiteetista. Urheilullinen menestys on jokaiselle seuralle se tärkein tavoite mihin 

joka vuosi tähdätään, mutta tämän saavuttaminen taloudellisesti menestyksekkäästi vaatiikin jo 

urheilujohtajalta hyviä strategisen johtamisen taitoja. 
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4. SEUROJEN TALOUDELLINEN KANNATTAVUUS 

 

Liigaseurojen taloudellista kannattavuutta voidaan tarkastella monin eri tavoin ja monista eri 

näkökulmista. Tässä kappaleessa tutkitaan seurojen tulojen ja kulujen rakennetta, sekä niiden 

määriä ja avataan hieman tarkemmin mistä kaikki erät muodostuvat. Tämän jälkeen seurojen 

taloudellisiin yksityiskohtiin pureudutaan tilinpäätösanalyysin avulla. Tilinpäätösanalyysin 

avulla on mahdollista saada merkitsevää tietoa yritysten, kuten tämän tutkielman tapauksessa 

jääkiekkoseurojen, taloudellisesta tilasta (Kallunki et al., 2008, 11–12). Tilinpäätösanalyysi 

suoritetaan tilinpäätöstiedoista laskettujen tunnuslukujen perusteella, jolloin sitä voisi kutsua 

myös tunnuslukuanalyysiksi. Työssä käytetään kuitenkin tilinpäätösanalyysin nimikettä, 

analyysin ulottuessa myös tunnuslukujen ulkopuolelle.  

Seurojen taloudellista kannattavuutta on tarkasteltu muiden tällä hetkellä Liigassa pelaavien 

seurojen kesken, paitsi Kouvolan KooKoon, Mikkelin Jukureiden ja Hämeenlinnan HPK:n 

jäätyä analyysin ulkopuolelle erinäisten syiden takia. Vaasan Sportin tilinpäätöksistä 

analyysikelpoinen on ainoastaan heidän tilinpäätöksensä vuodelta 2015, vastavuoroisesti 

Tampereen Tapparalta vuoden 2015 tilinpäätöstietoja ei ollut saatavilla, vaan Tapparan osalta 

analysoidaan tilinpäätöksiä vuosilta 2006–2014. 

Seurojen taloudellisen kannattavuuden tutkintaan on myös otettu mukaan, keväällä 2016 

konkurssiin ajautuneen, Espoon Bluesin tilinpäätökset vuosilta 2006–2015, joiden avulla 

pystymme mahdollisesti pohtimaan syitä konkurssiin ajautumiseen.  

Ennen liigaseurojen tulo- ja kuluerien tarkempaa tutkimista, tutkielmassa tehdään katsaus 

seurojen liikevaihtoihin ja niiden ominaisuuksiin.  

Lähes kaikki seurat noudattavat 12 kuukauden kestäviä tilikausia, jotka loppuvat aina 

huhtikuussa vuosittain. Tilinpäätöksiä jouduttiin hieman oikaisemaan Bluesin ja Ilveksen 

osalta, sekä myös Lukon tilikaudet eroavat muista seuroista käyttäessään kalenterivuotta 

tilikautena. Ilveksen vuoden 2015 tilinpäätös eroaa muista tilinpäätöksistä ollessaan vain 11 

kuukautta pitkä, jolloin vertailukelpoisuuden vuoksi tilinpäätöksen luvut on kerrottu 1,0833:lla, 

jotta saadaan 12 kuukautta kestävä tilikausi. Bluesin tapauksessa vuoden 2013 tilikausi on 16 

kuukautta pitkä, jolloin sen sisältämät luvut on jouduttu jakamaan 1,3333:lla, jotta tilikausi 

saadaan myös samanpituiseksi kuin muut. 
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Seurojen vuoden 2015 tilinpäätöksiä silmäillessä nähdään seurojen liikevaihtojen olevan Oulun 

Kärppien vajaan 12 miljoonan euron ja Espoon Bluesin sekä Vaasan Sportin hieman vajaan 4 

miljoonan euron välissä. Espoon Bluesin heikko liikevaihto johtikin seuran lopulta konkurssiin 

ja Vaasan Sportin alhainen liikevaihto selittyy sillä, että vuoden 2015 tilinpäätöksessä näkyy 

heidän ensimmäinen kautensa Liigassa, noustessaan toiseksi korkeimmalta sarjatasolta 

Mestiksestä Liigaan.  

 

 

Kaavio 1. Liigaseurojen vuosittaiset liikevaihdot (M€). Lähde: Tilinpäätökset 2006–2015. 

 

Kaaviosta 1 nähdään seurojen liikevaihtojen kehitys vuosien aikana. Kaaviosta nähdään 

jokaiselle vuodelle korkein ja matalin arvo, sekä myös kaikkien seurojen liikevaihtojen 

vuosittainen keskiarvo. Kaaviosta voidaan tulkita liikevaihtojen kasvaneen vuosien varrella 

merkittävästi. Vuodesta 2006 vuoteen 2015 liikevaihtojen keskimääräinen kasvu on ollut 57 %, 

mikä on kymmenen vuoden aikavälin huomioon ottaen aika huima vauhti. Kaaviosta on 

huomioitava myös, että korkeimman ja matalimman liikevaihdon ero on keskimäärin 2,5 

kertainen ajanjakson aikana. Suurimmillaan ero oli vuonna 2015 3,2-kertainen, Oulun Kärppien 

tehdessä Liigan historian suurimman liikevaihdon ja Espoon Bluesin ollessa konkurssin 

partaalla hyvin matalan liikevaihdon kanssa.  
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Kaaviosta 1 voidaan myös huomata vuonna 2012 korkeimman liikevaihdon kohdalla, korkea 

nousu edellisvuoteen, jonka jälkeen vuodeksi 2013 korkeimpien liikevaihtojen taso palaa 

takaisin tasaisen kehityksen linjaan. Vuoden 2012 korkein liikevaihto löytyy Helsingin 

HIFK:lta ja heidän yli 17 % liikevaihdon kasvu edellisestä vuodesta selittyy helmikuussa 2012 

pelatulla Talviklassikko-ulkoilmaottelulla (HIFK.fi, 2013). Talviklassikolla oli myös 

vaikutuksia HIFK:n vuoden 2012 kuluihin ja tulokseen, mutta niistä enemmän myöhemmin 

omissa kappaleissaan. 

 

4.1 Liigaseurojen tuloerät 

 

Tutkittaessa kotimaisten jääkiekkoseurojen kannattavuutta, tuloerien analysointi on suuressa 

osassa, sen ollessa hieman erilainen jokaisella seuralla. Yleisesti liigaseurojen suurimmat 

tulonlähteet voidaan jakaa pääsylippujen myynnistä saatavat tuloihin, sponsorituloihin, sekä 

muista tulonlähteistä tulevat tuloihin. Nämä osa-alueet pätevät kaikkiin seuroihin, mutta 

tuloerien suhteet vaihtelevat seuroittain jokseenkin huomattavasti. 

Pääsylipputuloja saadaan pääsääntöisesti seurojen kotiotteluiden sisäänpääsymaksuista. 

Pääsylipputulojen määrä seuroittain vaihtelee lippujen hintojen, katsojamäärien, hallin 

kapasiteetin ja täyttöasteen kesken. Myös seurojen talousalueella on vaikutusta lipputulojen 

määrään. Pääsylippujen hinnat ovat jokaisella seuralla yksilölliset ja niitä voidaan myös myydä 

paketteina, jokaisen kotiottelun sisältävinä kausikortteina, eri kohderyhmille suunnattuina 

lippuina tai aivan perinteisinä irtolippuina.  

Taulukosta 2 nähdään Liigan (2016) tilastoimia seurojen toteutuneita katsojamääriä 

kotiotteluissa kaudelta 2014–2015, joiden mukaan on liitetty seurojen hallien kapasiteetit ja 

näiden perusteella lasketut suhteelliset täyttöasteet.  

Taulukkoa tarkastellessa suurimman katsojakeskiarvon kotiotteluissaan on saanut HIFK 6854 

katsojallaan, pienimmän katsojakeskiarvon ollessa Pelicansilla 3375 katsojalla. Suurimman 

katsojakeskiarvon saanut HIFK omaa myös suurimman suhteellisen täyttöasteen 83,6 %, mihin 

lukuun myös JYP yltää täsmällisesti. Hallien kapasiteeteista huomio kiinnittyy niiden 

eroavaisuuksiin. Pienin kapasiteetti on Jyväskylän JYPin kotiareenan 4437 katsojaa, kun suurin 

kapasiteetti löytyy TPS:ltä Turusta, jonka kotihalliin mahtuu 11820 katsojaa, mikä on Liigan 

mittapuulla suurin jääkiekkoareena. Suuremman jääkiekkoareenan Suomessa omistaa vain 
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Helsingin Jokerit 13349 katsojan kapasiteetillaan, mutta Jokerit pelaakin kansainvälisessä 

KHL-liigassa (Jokerit.com, 2016).    

Vaikka TPS omistaakin Liigan suurimman areenan kapasiteetiltaan, areenan suhteellisen 

täyttöasteen jäädessä vain 46,1 %: iin onkin syytä pohtia miksi Turusta, Suomen kolmanneksi 

suurimmasta kaupungista kotoisin oleva seura ei pysty saamaan kotiotteluihinsa kuin 

keskiarvollisesti 5444 katsojaa per ottelu. On toki huomioitava se että, TPS omistaa 

kolmanneksi suurimman katsojamäärän keskiarvon HIFK:n ja Kärppien jälkeen, mutta areenan 

kapasiteetti sallisi yli kaksinkertaisen määrän katsojia. Kausi 2014–2015 ei ollut TPS:lle 

muutenkaan kovin hyvä, sillä seura teki noin kahden miljoonan euron tappiot (HC TPS, 2016). 

Talousalueena Turku on kuitenkin erittäin hyvä jääkiekkoseuralle sen koon ja tunnettuutensa 

puolesta. TPS:n A-juniorit, eli noin 18–20 vuotiaiden nuorten joukkue, sai heidän kauden 

viimeiseen otteluunsa yli kymmenen tuhatta katsojaa eli kyllä Turussa jääkiekosta 

kiinnostuneita katsojia löytyy, mutta miksi katsojat eivät löydä paikalle Liigassa pelaavan 

TPS:n aikuisten peleihin.  

Alhaisen yleisömäärän syy löytyy luultavasti TPS:n tapauksessa urheilullisesta menestyksestä, 

tai lähinnä sen puutteesta. TPS on ollut viime vuodet Liigan peränpitäjiä ja kolmena viimeisenä 

vuonna tarkasteluajanjaksolla 2012–2015, TPS on ollut koko Liigan toiseksi viimeinen. 

(Liiga.fi, 2016)  

 

Taulukko 2. Liigaseurojen katsojamäärät ja suhteellinen täyttöaste runkosarjassa kaudella 2014–2015. 

Lähde: Liiga.fi, 2016 

 

 

Seura 

Katsojamäärän 

keskiarvo per 

kotiottelu 

 

 

Hallin kapasiteetti 

 

Suhteellinen 

täyttöaste 

Blues 3985 6982 57,0 % 

HIFK 6854 8200 83,6 % 

HPK 3439 5360 64,2 % 

Ilves 4955 7300 67,9 % 

JYP 3393 4437 76,5 % 

KalPa 3441 5064 68,0 % 

Kärpät 5657 6768 83,6 % 

Lukko 3806 5400 70,5 % 

Pelicans 3375 5530 61,0 % 

SaiPa 3779 4820 78,4 % 

Tappara 5223 7300 71,5 % 

TPS 5444 11820 46,1 % 

Ässät 3988 6300 63,3 % 
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Taulukossa 2 on listattuna seurojen kotiotteluihin saamat katsojamäärät ja hallien täyttöasteet 

runkosarjassa. Tarpeeksi hyvin menestyessään yksittäisellä pelikaudella, seuralla on 

mahdollisuus selviytyä Playoff-vaiheeseen, eli pudotuspeleihin, joissa ratkotaan kauden 

mestariseura sekä muut mitalisijat. Pudotuspelivaiheessa seuroilla on mahdollista ansaita lisää 

lipputuloja joka toisen ottelun ollessa kotiottelu. Pudotuspelien ensimmäisessä vaiheessa, 

puolivälierissä, seurat saavat pitää kaikki ansaitsemansa pääsylipputulot kotiotteluistaan.  

Myöhemmissä pudotuspelien vaiheissa, välieristä finaaleihin asti, Liiga järjestää 

ottelutapahtumat ja kerää kaikki tulot myöhemmin jaettavaksi kokonaisuudeksi. Lopuista 

otteluista kerätyt tuotot jaetaan kauden päätteeksi seurojen sijoituksien mukaisin prosentti-

osuuksin. Kauden mestari saa tulopotista 23 %, toiselle sijalle jäävän seuran joutuessa 

tyytymään 18 %: iin. Osuudet laskevat sitä mukaa, mitä heikommin seura pärjäsi kuluneella 

kaudella ja viimeinen pudotuspeleihin selvinnyt, sijalle 10. jäänyt seura saa vain 2 % tuloista. 

(MTV.fi, 2014) 

Sponsoritulot muodostuvat seuroille heidän muodostamistaan yhteistyökumppanisuhteista. 

Liigaseuroja sponsoroivat tahot, eli yhteistyökumppanit, maksavat seuroille rahallista 

korvausta siitä, että seura mainostaa yhteistyökumppanin tuotetta tai palvelua päivittäisessä 

toiminnassaan. Sponsoritulojen vastineeksi seuran edustajat joutuvat osallistumaan erilaisiin 

sponsoreiden edustustilaisuuksiin ja tapahtumiin. Jääkiekkoseurojen sponsorointi on 

sponsoreille erittäin hyvä vaihtoehto saada näkyvyyttä ja tunnettuutta markkinoilla, jääkiekon 

ollessa yksi seuratuimmista urheilulajeista, joka omaa erittäin laajan medianäkyvyyden. 

Muiden tulojen erät sisältävät muut tilikauden liiketoiminnalliset tulot seuroille, mitkä eivät 

kuulu pääsylipputuloihin tai sponsorituloihin. Muihin tuloihin sisältyvät ottelutapahtumien 

oheismyynnistä, areenojen ravintola- ja kioskipalveluista ja fanituotteiden myynnistä saatavat 

tulot, sekä myös areenoilla sijaitsevien aitioiden myynnistä saatavat tulot. 

Tv-sopimuksen myötä tulevat tv-tulot ovat myös seuroille merkittävä tulonlähde vuosittain. 

Kaudesta 2013–2014 lähtien Liigalla on ollut sopimus Sanoma Media Finlandiin kuuluvan 

Nelonen Median kanssa Liigan tv-oikeuksista. Sopimus on voimassa viisi vuotta ja se tuo 

yhteensä Liigassa pelaaville seuroille 70 miljoonaa euroa eli noin 14 miljoonaa euroa 

vuosittain. (Iltalehti.fi, 2015b) 

Tv-sopimuksen rahat eivät kaikki jakaudu pelkästään seurojen kesken, vaan Liiga ottaa itse 

välistä pienen osan. Silti vuosittainen korvaus yksittäiselle seuralle on noin 800 000-900 000 

euroa, mikä on suuri osuus seurojen vuosittaisesta liikevaihdosta.   
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4.2 Liigaseurojen menoerät 

 

Liigaseurojen tilinpäätöksiä tarkastellessa nähdään, että menoeristä huomattavasti suurin on 

henkilöstökulut. Henkilöstökuluihin kuuluu pelaajille ja toimihenkilöille maksettavat 

palkkakulut, eläkekulut sekä muut henkilöstösivukulut. Seurojen palkkakulut ovat vuosien 

saatossa nousseet huimasti. Iltalehden (2015a) teettämän selvityksen mukaan pelaajista 

suurimman vuosipalkan vuonna 2014 omasi JYPin Eric Perrin yli 310 000 euron tuloillaan. 

Kun jääkiekkoseurassa on sopimuksenalaisia pelaajia noin 30 kappaletta, jonka lisäksi seuran 

toimihenkilöihin kuuluu yleensä 5-7 valmentajaa, 2-3 huoltajaa, lääkäri, sekä muut seuran 

toimintaan kuuluvat johtohenkilöt, niin henkilöstökulujen kokonaissumma nouseekin 

eittämättä hyvin korkeaksi.  

Liiga (2015) tiedotti vuonna 2015, ennen pelikauden alkua, taloustilanteen pakottavan 

palkkakulut pienemmiksi tuleville kausille. Liiga mainitsee myös tiedotteessaan, että 

taloustilanne pakottaa seurat muuttamaan kulurakenteitaan ja karsimaan pelaajabudjettiaan 

100 000-500 000 euroa seurasta riippuen. Palkkakulujen vähentämisellä voi olla olennainen 

vaikutus seurojen taloudellisen tilanteen parantamiseen, mutta samalla seurojen tulee saada 

liikevaihtojaan ja tulojaan nostettua. 

Liigaseurojen keskimääräinen henkilöstökulujen osuus liikevaihdosta on pysynyt vuosien 

2006–2015 aikana 58–65 % välissä. Osuus saattaa kuulostaa hyvin korkealta suhteutettuna 

normaaleihin toimialoihin, mutta urheiluliiketoiminnassa luku ei ole suhteellisen iso. 

MyNewsDeskin (2012) julkaisemassa lehdistötiedotteessa, jonka Deloitte on kirjoittanut, 

mainitaan jalkapallossa maailman korkeimpien sarjatasojen, Englannissa, Ranskassa ja 

Saksassa, palkkojen suhteen liikevaihtoon olevan vähintään 70 %.  

Henkilöstökulut ovat selkeästi Liigassa pelaavien seurojen suurin muuttuvien kustannusten erä 

ja niiden suuruuteen vaikuttaa huomattavasti kauden aikana tehtävät pelaajahankinnat sekä 

nykyään yleistyneet valmentajanvaihdokset kesken pelikautta. Jääkiekko on hyvin 

loukkaantumisherkkä urheilulaji ja jos pelaajalle sattuu pidempiaikainen loukkaantuminen, 

korvaavan pelaajan tarve nousee esiin. Seuran heikko urheilullinen menestys nähdään joskus 

seuran johdon puolelta valmentajan epäonnistumisena työssään, jolloin valmentajan työsuhde 

päätetään ja tilalle palkataan uusi valmentaja. Pelaajan loukkaantuessa tai valmentajan 

irtisanomisessa palkat tulee maksaa, poikkeuksia lukuun ottamatta, sopimuksen loppuun asti, 

jolloin henkilöstökulujen määrä kasvaa suunnitellusta palkkabudjetista suuremmiksi. 
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Kaavio 2. Liigaseurojen vuosittaiset henkilöstökulut (€). Lähde: Tilinpäätökset 2006–2015 

 

Kaaviosta 2 nähdään keskimääräinen, sekä korkeimmat ja matalimmat vuosittaiset 

henkilöstökulut liigaseurojen kesken vuosina 2006–2015. Liigaseurojen henkilöstökulut ovat 

kehittyneet huomattavasti tarkasteluajanjakson aikana. Henkilöstökulujen keskiarvo on 

kasvanut 56 % vuosien 2006–2015 välillä. Korkeimman ja matalimman henkilöstökulujen 

arvojen omaavien seurojen välistä eroa on ajanjakson aikana saatu kavennettua. Vuonna 2006 

korkein arvo oli 4,5 kertainen pienimpään nähden ja vuonna 2015 ero on enää 2-kertainen.  

Henkilöstösivukulut vaihtelevat seuroittain 2-12 % välillä henkilöstökulujen kokonaismäärästä. 

Henkilöstösivukuluihin kuuluvat liigaseurojen pelaajilleen tarjoamat asunto-, auto- sekä muut 

edut. Seuraan saapuville ulkomaalaisille pelaajille yleensä hoidetaan asunto seuran toimesta, 

sekä mahdollisesti seura hoitaa pelaajille auton käyttöön, mikäli sopimuksessa näin sovitaan. 

Liigaseurojen toinen suurista kulueristä on kirjattu tilinpäätöksiin liiketoiminnan muiden 

kulujen osuuteen. Liiketoiminnan muiden kulujen osuuteen kuuluu kaikki seuran muut 

vuosittain tulevat kulut poissulkien henkilöstökulut ja ostot. Liiketoiminnan muiden kulujen 

määrät vaihtelevat seuroittain, Tappara, SaiPa ja Ässät ovat tarkasteluajanjakson aikana 

maksaneet liiketoiminnan muita kuluja keskimääräisesti hieman yli 600 000 euroa, kun HIFK 

ja Kärpät ovat maksaneet keskimäärin noin 2 500 000 euroa vuosittain.    
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Kaavio 3. Liigaseurojen vuosittaiset liiketoiminnan muut kulut (€). Lähde: Tilinpäätökset 2006–2015. 

 

Kaavioon 3 on havainnollistettu seurojen liiketoiminnan muiden kulujen kehitys 

tarkasteluajanjaksolla. Liiketoiminnan muut kulujen vuosittaiset keskiarvot ovat kasvaneet 

kymmenen vuoden aikana, vuodesta 2006 vuoteen 2015, 56 %, jota voidaan pitää melko 

suurena kasvuna. Kaaviosta nähdään vuosina 2008 ja 2012 korkeimmissa liiketoiminnan 

muiden kulujen arvoissa tasaisesta kehityksestä poikkeavat huippukohdat. Vuoden 2012 huippu 

selittyy HIFK:n liiketoiminnan muiden kulujen nousseen hieman alle 3 500 000 euroon 

kaudella pelatun Talviklassikko-ulkoilmaottelun järjestämiseen liittyneiden kulujen johdosta.  

Jääkiekkoseuran liiketoiminnan muihin kuluihin voidaan kohdistaa ainakin myynnistä ja 

markkinoinnista tulevat kulut. Helsingissä ainakin HIFK:n brändi on vahvasti esillä näyttävissä 

mainoksissa linja-autopysäkeillä sekä muissakin taktisesti hyvissä kohteissa. Liigaseurat 

käyttävät nykypäivänä markkinoinnissaan ahkerasti sosiaalisen median kanavoita. Jokaisella 

Liigassa pelaavalla seuralla on omat tilinsä suurimmissa sosiaalisen median kanavissa (Twitter, 

Facebook ja Instagram) ja siellä julkaistaan tiedotteita lähes päivittäin.  

Jormanaisen et al. (2016) tekemässä selvityksessä tutkittiin kuinka hyvin liigaseurat 

hyödyntävät sosiaalista mediaa markkinoinnissaan. Selvityksessä todettiin, että kaudella 2015–

2016 urheilullisesti menestyneet seurat olivat myös kärkipäässä sosiaalisen median käytön 

vertailussa.  
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Jormanainen et al. (2016) mainitsevat myös liigaseurojen olevan melko varovaisia sosiaalisen 

median kanavoiden kaupallisessa hyödyntämisessä. Sosiaalinen media on ottanut valtavan 

jalansijan suomalaisten keskuudessa, Facebookissa viihtyy nykyään reilut kaksi miljoonaa yli 

13-vuotiasta suomalaista ja Twitterissä löytyy myös yli 300 000 ihmistä (Yle.fi, 2013). 

Sosiaalinen media on yksi kustannustehokkaimmista markkinoinnin välineistä ja sen 

kaupallinen hyödyntäminen olisi liigaseuroille erittäin tärkeä kehityskohde.  

 

4.3 Tilinpäätösten tarkempi analyysi 

 

Tässä kappaleessa käydään läpi jääkiekkoseurojen tilinpäätöksissä esiintyviä asioita tarkemmin 

ja laajemmin, sekä muutamien valittujen seurojen tilinpäätöstietoja vertaillaan keskenään. 

Tarkempaan analyysiin valitaan kaksi seuraa, joiden taloudellinen kannattavuus on ollut 

tarkasteluajanjakson aikana heikolla tasolla, sekä kolme seuraa, jotka ovat olleet taloudellisesti 

kannattavia.  

 

 

Kaavio 4. Liigaseurojen kumulatiivinen tulos ennen satunnaisia eriä (€). Lähde: Tilinpäätökset 2006–

2015 
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Kaaviosta 4 nähdään liigaseurojen kumulatiiviset tulokset ennen satunnaisia eriä vuosilta 2006–

2015. Kaavioon on valittu tulos ennen satunnaisia eriä siksi, että seuroilla on mahdollisuus 

satunnaisten erien avulla muokata tilinpäätöksissä esiintyviä tilikauden lopullisia tuloksia 

haluamallaan tavalla. Rauman Lukko on tästä selkein esimerkkitapaus, kun kaaviossa 4 Lukolla 

on kumulatiivinen tulos ennen satunnaisia eriä -11 775 000 euroa. Jos kaavio olisi esitelty 

tilikauden tulosten perusteella, Lukon kumulatiivinen tulos olisi ollut 986 000 euroa. Tämä 

tilanne on mahdollinen jo aikaisemmin mainittujen konserniavustusten ansiosta, joita Rauman 

Lukon omistajat ovat antaneet Lukolle vuosittain 800 000-1 600 000 euron edestä (Kössö, 

2016).  

Kaavion sekä seurojen tilinpäätösten silmäilyn pohjalta tarkempaan analyysiin otetaan heikon 

kannattavuuden omaavat seurat Rauman Lukko ja, tutkielman tekoaikana jo konkurssiin 

mennyt, Espoon Blues. Bluesin tapaus on sinänsä mielenkiintoinen, että tarkemmalla 

analyysillä voidaan pohtia millä keinoin konkurssi olisi ollut mahdollisesti vältettävissä. 

Heikon kannattavuuden johdosta analyysiin olisi voitu ottaa mukaan myös Helsingin Jokerit, 

mutta heiltä ei tilinpäätöstietoja ollut saatavilla kuin vuosilta 2006–2011, niin jätämme heidät 

pois tarkemmasta analyysistä. 

Toisesta ääripäästä, eli taloudellisesti kannattavista seuroista tarkempaan syyniin otetaan Oulun 

Kärpät ja Helsingin HIFK. Taloudellisesti kannattavien seurojen joukkoon otetaan myös 

kolmas liigaseura, Lappeenrannan SaiPa. SaiPan kumulatiivinen tulos tarkasteluajanjaksolta ei 

ole niin suuri kuin Kärpillä tai HIFK:lla, mutta heidän viisi viimeistä vuottaan ovat olleet hyvin 

voitollisia, aikaisempien suurten tappioiden jälkeen ja se on suuri saavutus Liigan pienimmällä 

budjetilla operoivalta seuralta (Winberg, 2016).  

Yrityksen kannattavuus, vakavaraisuus, maksuvalmius ja toiminnan tehokkuus ovat 

keskeisimpiä analysoinnin kohteena olevia yrityksen ominaisuuksia (Kallunki & Kytönen, 

2007, 14). Tutkimuksessa tullaan kiinnittämään huomiota juuri näihin osa-alueisiin ja seurojen 

tilinpäätöksistä lasketaan jokaiselle seuralle vuosittaiset tunnusluvut. Valituille seuroille 

lasketaan kannattavuuden osa-alueelta liikevoittoprosentin, vakavaraisuuden osa-alueelta 

omavaraisuusasteen, ja maksuvalmiuden osalta quick ration tunnusluvut, jotka analysoidaan 

tarkasti. 
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4.3.1 Seurojen kannattavuus 

 

Liigaseurojen taloudellista kannattavuutta on nyt tarkasteltu tulo- ja menoerien analysoinnin 

osalta ja nyt kannattavuutta tarkastellaan tarkemmin tuloksen ja liikevaihdon kannalta 

tunnuslukujen avulla.  

Kallunki ja Kytönen (2007, 74) määrittelevät kannattavuuden tarkoittavan yrityksen kykyä 

tuottaa liiketoiminnallaan enemmän tuloja kuin tulojen hankkimiseksi on tarvinnut uhrata 

menoja. Liigaseurojen liikevaihtojen tulee siis korkeammalla tasolla kuin tilikausiin 

kohdistuvat kulut. Kulubudjettiin tulee jättää tarpeeksi pelivaraa kauden ajaksi, ettei kulut 

nouse yli liikevaihdon, jolloin toiminta ei ole enää taloudellisesti kannattavaa.  

Taulukkoon 3 on listattu Bluesin ja Lukon liikevoittoprosentit tarkasteluajanjaksolla. 

Liikevoittoprosentit on laskettu seurojen tilinpäätöksistä liiketulos suhteutettuna seuran 

liikevaihtoon. Liikevoittoprosenttien avulla nähdään seurojen taloudellista kannattavuutta 

tilikausien tulosten perusteella. Kallunki et al. (2008, 128) eivät anna liikevoittoprosentille 

mitään yleisiä ohjearvoja sen toimialakohtaisten erojen vuoksi ja vertailu tuleekin tehdä 

toimialan sisäisesti eikä yleisiä ohjearvoja tuijotellen. 

Liigaseurojen liikevoittoprosentit vaihtelevat vuosittain hyvin paljon ja niiden vuosittaiset 

keskiarvot ovat negatiivisia -2 % ja -8 % välillä. Yleisellä tasolla voidaankin sanoa, että 

positiivinen liikevoittoprosentti on seuralle tyydyttävä ja yli 10 % liikevoittoprosenttia voidaan 

pitää hyvänä. Hyvään liikevoittoprosenttiin päästiin tarkasteluajanjaksolla kahdeksan kertaa, 

Kärpät kahdesti (2006 ja 2007), SaiPa kahdesti (2013 ja 2014), Ässät kahdesti (2006 ja 2007), 

JYP kerran (2010) ja TPS kerran (2010).  

Taulukko 3. Bluesin ja Lukon liikevoittoprosentit 2006–2015. Lähde: Tilinpäätökset 2006–2015. 

Seura 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Blues -92,0 % -90,2 % -39,9 % -8,5 % -45,2 % -41,0 % -26,9 % -33,3 % -21,8 % -39,4 % 

Lukko -42,2 % -55,6 % -34,0 % -24,4 % -10,1 % -20,1 % -19,9 % -20,5 % -14,8 % -8,2 % 

 

Taulukkoa 3 kun silmäilee, niin välittömästi huomaa Bluesin ja Lukon viimeisten kymmenen 

kauden olleen erittäin heikkoja taloudellisesti. Blues teki tarkasteluajanjaksolla tappiota 

keskimäärin -43,8 % vuodessa, pienimmän tappioiden arvon ollessa -8,5 % vuonna 2009 ja 

suurimmat tappiot tehdessään vuonna 2006 -92,0 %. Suurin osa Bluesin tappioista selittyy 

heikolla urheilullisella menestyksellä, sekä vähäisillä katsojamäärillä.  
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Pääkaupunkiseutuun kuuluvan Espoon luulisi hyvinkin olevan liigaseuralle oivallinen 

talousalue, mutta sitä se ei Bluesin aikakaudella ollut. Blues kärsi koko tarkasteluajanjakson 

ajan alhaisista katsojaluvuista, kun Helsingissä kotiottelut pelaavat seurat HIFK ja Jokerit 

veivät espoolaisetkin jääkiekkokannattajat mukanaan. Onkin syytä pohtia, epäonnistuiko Blues 

markkinoinnissaan vai eikö seuraa saatu brändättyä tarpeeksi espoolaisten jääkiekkoseuraajien 

mielen mukaiseksi. Joka tapauksessa, Bluesin kotihalli Metro Areena, kumisi tyhjyyttään 

Bluesin kotiotteluissa, kun vähän matkan päässä HIFK ja Jokerit nauttivat pelatessaan lähes 

täynnä katsojia pullottaville halleilleen.  

Rauman Lukko on taloudellisesti mielenkiintoinen tapaus. Lukko on saanut vuosien aikana 

hieman parannettua tulostaan, mutta kulut ovat vain aivan liian korkealla tasolla seuran 

menestyäkseen taloudellisesti. Lukon urheilullinen menestys on ollut tarkasteluajanjaksolla 

ihan hyvää ja seura onkin saanut kolmesti ajanjakson aikana pronssiset mitalit kaulaan 

kolmannen sijan merkiksi. Katsojatkin ovat Raumalla löytäneet ihan mukavasti Lukon 

kotiotteluihin ja pääsylipputulot ovat olleet hyvällä mallilla. Lukon liikevoittoprosentti toki 

paljastaa seuran toimivan ilman rationaalista kulukuria ja ikävä kyllä Lukon kannattavuus ei 

tästä tule tulevaisuudessakaan parantumaan ilman omistajien motiivien muutosta.  

 

Taulukko 4. HIFK:n, Kärppien ja SaiPan liikevoitto- % 2006–2015. Lähde: Tilinpäätökset 2006–2015. 

Seura 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

HIFK 8,4 % 2,4 % -12,8 % -8,3 % 7,5 % 9,2 % 8,9 % 3,0 % -2,3% 0,6 % 

Kärpät 14,9 % 10,1 % -1,2 % 0,7 % 0,9 % -2,1 % 6,7 % 1,9 % 0,1 % 5,6 % 

SaiPa 4,1 % 0,3 % -0,1 % -2,1 % -1,4 % -25,9 % 4,6 % 16,4 % 16,4 % 5,8 % 

 

Taulukosta 4 nähdään HIFK:n, Kärppien ja SaiPan liikevoittoprosentit tarkasteluajanjakson 

aikana.  

HIFK on tarkasteluajanjaksolla saavuttanut keskimäärin 1,7 % vuosittaisen 

liikevoittoprosentin. Keskiarvo on Liigan mittapuulla ihan hyvä, sillä seurojen talous on niin 

paljon muuttuvien kustannusten varassa jotka heilahtelevat vuosittain hyvin paljon. HIFK teki 

tappiollisen liikevoiton vuosina 2008 ja 2009 (Taulukko 4.), jotka johtuivat merkittävästi 

kasvaneista urheilutoiminnan kustannuksista, pääsylipputulojen pienentymisestä, sekä heikosta 

pudotuspelimenestyksestä. Vuonna 2008 seura tippui ensimmäisellä pudotuspelikierroksella ja 
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vuonna 2009 seura ei päässyt edes pudotuspeleihin, jolloin pudotuspeleistä ansaittavat 

vuosittaisessa tulobudjetissa olleet tulot jäivät minimiin. 

Oulun Kärpät ovat hallinneet Liigaa urheilullisen sekä myös taloudellisen menestyksen 

mittareilla menneinä vuosina. Liigan suurinta liikevaihtoa pyörittävä Kärpät on 

tarkasteluajanjakson aikana tehnyt liikevoittoa keskimäärin 3,7 % vuodessa, joka on 

liigaseuralle hyvä luku. Kärpät ovat tehneet tappiota vain kahtena vuonna, vuosina 2008 ja 

2011.  

Vuosi 2008 oli Kärpille urheilullisesti menestynyt vuosi, runkosarjan ylivoimainen voitto ja 

pudotuspeleissä ei Kärpille löytynyt pysäyttäjää, jolloin seura jatkoi aina mestariksi asti. Mutta 

silti Kärppien liikevoittoprosentti painui aina negatiiviseksi asti, kun ulkopuolisten palveluiden 

käytetty määrä kasvoi noin 200 000 euroa ja muiden henkilösivukulujen määrä nousi huimat 

yli 800 000 euroa edellisestä vuodesta ja poiketen normaalista pienestä kasvusta. 

Toinen Kärppien tappiollinen vuosi, 2011 muodostui huonoista ja kalliista pelaajahankinnoista. 

Monet ulkomaalaishankinnoista epäonnistuivat, sekä valmentajakin jouduttiin vaihtamaan 

kesken kauden heikon urheilullisen menestyksen johdosta. Kärppien vuosi päättyi myös 

suureen pettymykseen, sillä seura ei päässyt edes pudotuspeleihin, mikä oli ensimmäinen kerta 

Kärpille 2000-luvulla. Heikko urheilullinen menestys vaikutti myös liikevaihtoon, joka jäi 

alhaiseksi. 

SaiPan taloudellinen menestys on ollut tarkasteluajanjaksolla melko kirjavaa. Vuonna 2008 

alkoi neljän vuoden alamäki SaiPan liiketoiminnassa, heikoimmillaan SaiPan 

liikevoittoprosentti oli vuonna 2011 -24,9 % (Taulukko 4.). Vuonna 2011 negatiivinen 

liikevoittoprosentti johtui yli 900 000 euron tilikauden tappioista vain noin 3,4 miljoonan euron 

liikevaihdolla. Imatralaisen (2011) artikkelissa sanotaan SaiPan selittäneen tappioita seuran 

pelaajien lukuisilla loukkaantumisilla ja yleisökadolla.  

SaiPan pelastukseksi seuraan saapui uusi toimitusjohtaja Riku Kallioniemi elokuussa 2011, 

jonka johdolla aloitettiin koko organisaation kattava muutos toiminnassa (Yle.fi, 2011). Kuluja 

karsittiin urakalla ja yhteistyökumppanisuhteisiin panostettiin enemmän, sekä yleisökin alkoi 

löytää katsomaan SaiPan pelejä parannetun markkinoinnin ansiosta. Kallioniemi vietti SaiPassa 

neljä vuotta ja jokaisena vuotena SaiPa teki voittoa Liigan alhaisimmalla liikevaihdolla.  

Nykyään, SaiPassa ihmeitä tehnyt Riku Kallioniemi, on SM-Liiga Oy:n toimitusjohtajana. 

Toivottavasti Kallioniemen hyvät otteet jatkuvat myös hieman suuremmissa ympyröissä. 
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4.3.2 Seurojen vakavaraisuus 
 

Jääkiekkoseuran tilikauden aikana meno- ja tulovirtojen suhde on melko epätasainen. 

Menovirrat ovat suhteellisen tasaiset seuroilla koko vuoden ympäri. Pelaajien ja 

toimihenkilöiden palkat juoksevat läpi vuoden, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, kesällä 

menoja tulee myös tulevan kauden valmistelemisesta. Kauden aikana seurojen ansaitsemia 

tuloja tulee lähinnä pelikauden ajalta, syyskuusta suurin piirtein maaliskuulle asti. Tilikauden 

ollessa vuoden mittainen ja tulojen painottuminen vain pelikauden ajalle, voi tuoda ongelmia 

heikon vakavaraisuuden omaaville seuroille.  

Jos seuran pääomarakenne ajautuu vieraan pääoman hallitsemaksi, se lisää oman pääoman 

menettämisen mahdollisuutta ja esimerkiksi vararikon riskiä (Leppiniemi, 2009, 161). 

Liigaseuroista suurin osa voidaan luokitella tähän luokkaan, joilla pääomarakenne koostuu 

suurimmaksi osakseen vieraasta pääomasta.  

Yritysten vakavaraisuutta voidaan tutkia monilla eri tunnusluvuilla, mutta tässä työssä 

keskitytään yhteen tärkeään mittariin, omavaraisuusasteeseen. Omavaraisuusasteella mitataan 

oman pääoman suhdetta taseen loppusummaan. Omavaraisuusaste kertookin että, montako 

prosenttia yrityksen taseesta on rahoitettu omalla pääomalla. (Kallunki et al., 2008, 147) 

Omavaraisuusasteelle YTN:n antamat yleiset ohjearvot ovat, että alle 20 % 

omavaraisuusasteella vakavaraisuus on heikkoa. 20–40 % välille keskittyvä omavaraisuusaste 

saa tyydyttävän arvosanan ja yli 40 % aste on hyvää luokkaa. (Kallunki & Kytönen, 2007, 81) 

Omavaraisuusaste on siksi mielenkiintoinen kohde analysoitavaksi, sillä seurojen oman 

pääoman määrät vaihtelevat todella laajalti. Monet seurat toimivat Liigassa lähes kokonaan 

velkarahoituksen voimin ja osalla on jopa liiankin hyvä oman pääoman suhde, jota alentamalla 

ja velkavipua hyväksikäyttäen toimintaa olisi mahdollisesti parantaa. 

Omavaraisuusasteesta nähdään liigaseurojen taloudellinen puskuri heidän liiketoimintaansa, 

jos urheilullisella menestyksellä ei saavutetakaan asetettuja tavoitteita. Omavaraisuusasteesta 

nähtävän oman pääoman rakenteen vahvana pitäminen antaa seuralle enemmän joustavuutta 

pelaajabudjettiin ja mahdollisiin investointeihin. Korkea oman pääoman määrä antaa myös 

mahdollisuuden velkavivun avulla laajentaa toimintaansa, sekä mahdollisesti nostaa 

liikevaihtoakin.   

 



26 
 

Taulukko 5. Bluesin ja Lukon omavaraisuusasteet 2006–2015. Lähde: Tilinpäätökset 2006–2015. 

Seura 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Blues -194,3 

% 

-185,1 

% 

-472,4 

% 

-547,0 

% 

-1595 

% 

-1204 

% 

-1398 

% 

53,0 % 24,0 % -3,7 % 

Lukko 17,3 % 18,2 % 13,3 % 17,4 % 26,1 % 29,9 % 32,4 % 33,3 % 33,2 % 34,8 % 

 

Taulukosta 5 nähdään Bluesin ja Lukon omavaraisuusasteet tarkasteluajanjaksolla. Bluesin 

omavaraisuusasteesta näkee, että seura ei ole vuosien saatossa ollut vakavaraisella pohjalla. 

Blues toimi tarkasteluajanjakson aikana lähes täysin velkarahoituksella, oman pääoman ollessa 

negatiivinen jatkuvien vuosittaisten tappioiden takia vuoteen 2012 asti. Blues, joka siis vuoden 

2015 jälkeen ajettiin konkurssiin, selviytyi näinkin pitkälle pääomalainojen avulla, joita Bluesin 

omistajat seuralle jakoivat kuitatakseen jatkuvat liiketoiminnalliset tappiot. Bluesin omistajana 

vuosina 1999–2012 ollut Jussi Salonoja menetti lähes 24 miljoonaa euroa omasta pussistaan 

Bluesin toiminnan pyörittämiseen. Bluesin taustayhtiöllä ei Salonojan aikakautena ollut yhtään 

voitollista tilikautta. (Kauppalehti.fi, 2012) 

Bluesin omavaraisuusasteen huomattava parannus vuoteen 2013, johtui seuran 

omistajanvaihdoksesta, jolloin edellisten kausien tuottamat tappiot eivät rasittaneet oman 

pääoman rakennetta sekä uudet omistajat vahvistivat osakepääoman määrää yli miljoonalla 

eurolla. Kuten taulukosta 3 nähdään, omavaraisuusaste ei kauaa pysynyt hyvänä, vaan vuodeksi 

2014 prosenttiosuus laski jo puolella ja vuonna 2015 oltiinkin jo taas negatiivisessa 

omavaraisuusasteessa.  

Rauman Lukon vakavaraisuuden tilanne omavaraisuusasteen pohjalta näyttää Bluesin 

tilanteeseen verrattuna paremmalta. Lukko on suhteellisen vakavarainen seura, jos verrataan 

muutamiin muihin Liigassa pelaaviin seuroihin. Lukolla on takanaan vankka omistajapohja ja 

omistajayritys, Contineo Oy, joka tukee joukkuetta suurilla summilla joka vuosi, mutta jatkuvat 

tilikausien tappiot rasittavat hieman omavaraisuusastetta. Varakkaiden omistajien ansiosta 

Lukon ei tarvitse rahoittaa toimintaansa hankkimalla velkarahoitusta jostain muualta. Vaikka 

Lukon liikevoittoprosentit ovat erittäin karmeita, toiminta on suhteellisen vakavaraisella 

pohjalla tällä hetkellä omistajien ansiosta. Lukko on liikevaihdoltaan aivan Liigan seurojen 

kärkipäätä, mutta he myös maksavat henkilöstölleen määriltään Liigan suurimpia palkkoja. 

Lukon taloudellinen toiminta on tilinpäätöksiä tutkiessa heikoilla kantimilla, kun minkäänlaista 

kulukuria ei ole omistajien ollessa liian avokätisiä korjaamaan miljoonien liiketappiot 

konserniavustuksilla.  
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Lukon tilannetta miettiessä herääkin ajatus siitä, että mitä seuralle kävisi, jos omistajayritys 

päättäisikin laittaa rahahanat kiinni ja pakottaisi johdon noudattamaan tiukkaa kulukuria sekä 

pärjäämään tämänhetkisillä pääomilla. Tilanne toisi pakosti uudistuksia Lukon 

toimintamalleihin ja muutamassa vuodessa saatettaisiin jopa nähdä taloudellisesti kannattava 

Rauman Lukko.  

 

Taulukko 6. HIFK:n, Kärppien ja SaiPan omavaraisuusasteet 2006–2015. Lähde: Tilinpäätökset 2006–

2015. 

Seura 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

HIFK 40,8 % 61,8 % 2,6 % 40,7 % 67,4 % 68,2 % 78,3 % 72,6 % 74,9 % 77,2 % 

Kärpät 85,5 % 75,3 % 72,8 % 82,6 % 82,9 % 84,1 % 82,8 % 84,1 % 65,8 % 65,0 % 

SaiPa 11,0 % -15,7 % -15,0 % -29,7 % -51,0 % -218,5 

% 

-228,1 

% 

-25,5 % 26,7 % 54,3 % 

 

HIFK ja Kärpät ovat Liigan vakavaraisimpia seuroja omavaraisuusasteella mitattuna, joiden 

arvot ovat nähtävillä taulukosta 6. Helsingin HIFK:n omavaraisuusaste on noussut 

tarkasteluajanjaksolla suhteellisen merkittävästi. HIFK koki pahoja taloudellisia ongelmia 

vuonna 2008, joka näkyy myös seuran omavaraisuusasteessa sen ollessa vain 2,6 %. HIFK teki 

tuona vuonna tappiota huimat 767 000 euroa ja oli jopa hurjimpien huhujenkin mukaan 

konkurssin partaalla kyseisten tappioiden jälkeen (Palojärvi, 2016).  

Palojärvi (2016) mainitsee myös HIFK:n saaneen syksyllä 2008 uusia sijoittajia, jotka sijoittivat 

seuraan hieman yli miljoona euroa, jonka lisäksi HIFK onnistui keräämään osakeannilla vielä 

2,4 miljoonaa euroa pääomaa turvatakseen liiketoimintaansa. Näiden vaikeuksien jälkeen HIFK 

on onnistunut vakavaraistamaan toimintansa 77,2 % omavaraisuusasteeseen ja seura on 

vahvalla perustalla liiketoiminnallisten voittojen sekä onnistuneiden investointien ansiosta.  

Kärpillä ei ole taseessaan merkittynä ollenkaan korollista velkaa ja HIFK:llakin on sitä vain 

65 000 euron ostovelkojen edestä. Taulukossa 6 esitettyjä Kärppien omavaraisuusasteiden 

arvoja vuosien varrelta voi vain ihailla. Kymmenen vuoden tarkasteluajanjaksolla 

omavaraisuusaste on alhaisimmillaan vuoden 2015 arvossa 65,0 % ja korkeimmillaan jopa 85,5 

% vuonna 2006. Omavaraisuuden arvolla ja lähinnä oman pääoman määrällä ei ole yhtä oikeaa 

arvoa. Kärppien tilanteessa, jossa omavaraisuusaste on tarkasteluajanjaksolla laskenut noin 20 

%, ei kyse ole vakavaraisuuden heikentymisestä huonon taloudellisten asioiden hoidon vuoksi, 
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vaan Kärpät on päättänyt ottaa pääomaansa hieman lisää lyhytaikaista velkarahoitusta 

hyödyntääkseen velkavivun tuomaa etua.  

Kärpät, jota jotkut kutsuvat myös ”puolen Suomen liigaseuraksi” on ajan myötä laajentanut 

yhteistyökumppanitoimintaansa Oulun ulkopuolelle. Kärppien omistajaporras näki Oulun 

talousalueen hiipuvan Nokian myötä jo vuosia sitten ja yhteistyösopimuksia ruvettiin 

hankkimaan ympäri Suomea aina Helsingistä ja Nuorgamista asti. (Loukkola, 2016) 

SaiPan tilanne näytti hyvin heikolta vuosien 2007–2012 aikana. Edellisten tilikausien tuottamat 

tappiot vetivät oman pääoman määrän negatiiviseksi, vaikka kyseisenä aikana seura tekikin 

muutamana vuonna pientä voittoa. Vuonna 2011 SaiPa kävi hyvinkin pohjalla tehdessään 

tilikaudella vajaan miljoonan euron tappiot, jonka johdosta omavaraisuusaste tippui 

karmaiseviin -218,5 % lukemiin.  

SaiPan entisen toimitusjohtajan Riku Kallioniemen, saapuessa seuraan 2011 oli seura 

konkurssikypsä ja urheilullinen naurunaihe Liigassa. Kallioniemen määrätietoisilla ratkaisuilla 

seuraavan viiden vuoden aikana (2011–2015) Saipa onnistui tuottamaan voittoa yli 2,3 

miljoonaa euroa, maksamaan kaikki pääomavelkansa pois ja seurasta saatiin täysin nettovelaton 

yritys. (Suopuro, 2016) 

Voidaankin siis sanoa, että kannattavuus ja vakavaraisuus korreloivat keskenään. 

Tilinpäätöksistä nähdään, että liigaseurat joiden liiketoiminta on taloudellisesti kannattavaa, 

omaavat myös vahvan vakavaraisuuden. Yksinkertaista taloudenhoitoa on, että kun yritys 

tuottaa voittoa, voittovarat voidaan joko siirtää omaan pääomaan tai jakaa osakkeenomistajille 

osinkoina. Osingonjako on liigaseuroille suhteellisen harvinainen toimintatapa ja useimmiten 

tilikausien voitot asetetaankin pääomarakenteen vahvistamiseksi. Toki poikkeuksia nähdään ja 

viime vuosina Kärpät onkin ollut hyvä osinkojen maksaja omistajilleen. Vahva vakavaraisuus 

auttaa myös liigaseuroja luoton ja lainojen helpompaan saantiin, mahdollisia investointeja 

ajatellen, sekä vakavaraiset seurat omaavat pääsääntöisesti myös hyvän maksuvalmiuden. 

 

4.3.3 Seurojen maksuvalmius 
 

Maksuvalmiudella tarkoitetaan yrityksen kyvykkyyttä selviytyä lyhytaikaisista maksuista 

niiden erääntyessä (Kallunki & Kytönen, 2007, 84). Liigaseuroille tulee pelikaudella 

lyhytaikaisia maksuja hyvinkin paljon ja niistä selviytyminen ongelmitta on erittäin tärkeää. 
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Kallunki et al. (2008, 156) kuvailevat quick ration mittaavan tiukimmin yrityksien 

maksuvalmiutta, sillä sen laskemiseen ei huomioida ollenkaan vaihto-omaisuutta, vaan vain 

rahoitusomaisuudella on merkitystä. Quick ratiossa rahoitusomaisuus jaetaan lyhyellä vieraalla 

pääomalla, joka on oikaistu saaduilla ennakoilla. Maksuvalmiutta voidaan mitata muutamin eri 

tunnusluvuin, mutta liigaseurojen maksuvalmiuden analysoimiseen sopii hyvin quick ration 

arvot. Quick ratio soveltui liigaseurojen tarkasteluun paremmin kuin current ratio, sillä vaihto-

omaisuuden arvot ei jääkiekkoseuroilla ole merkittäviä ja suurimmalla osalla seuroista niitä ei 

ole ollenkaan. 

YTN:n yleiset ohjearvot quick ration arvoille asettuvat yli 1 ollessa hyvän maksuvalmiuden 

luokkaa, 0,5-1 väliin asettuva quick ratio saa tyydyttävän arvosanan ja alle 0,5 arvot luokitellaan 

heikoiksi (Kallunki et al., 2008, 157).  

 

 

Kaavio 5. Liigaseurojen vuosittaiset quick ratiot 2006–2015. Lähde: Tilinpäätökset 2006–2015. 

 

Kaaviosta 5 nähdään liigaseurojen vuosittaisia quick ration arvoja. Kaaviosta voidaan tulkita 

vuosittaiset korkeimmat ja matalimmat quick ratioiden arvot, sekä vuosittainen quick ration 

keskiarvo. Quick ration arvoja tarkastellessa tulee huomioida, että quick ration arvot kuvaavat 

maksuvalmiuden arvoa tilinpäätöshetkellä, eli yhden päivän ajan. Todellisuudessa quick ration 

arvo saattaa heilahdella voimakkaasti tilikauden aikana. 
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Kaavio 5 osoittaa, että liigaseuroilla on pääsääntöisesti hyvä maksuvalmius quick ration arvojen 

mukaan. Seurojen vuosittainen quick ration keskiarvo on pysynyt tarkasteluajanjaksolla koko 

ajan reilusti yli yhden, jolloin voidaan todeta maksuvalmiuden yleisesti olevan hyvällä mallilla. 

Kaaviosta voidaan myös havaita vuosien 2011–2014 korkeimpien arvojen olevan hyvin suuria 

quick ration arvoja. Arvot ovat TPS:n quick ration arvot kyseisiltä vuosilta ja ne johtuvat aivan 

liian suurista rahojen ja pankkisaamisten määristä lyhytaikaisissa saamisissa. TPS:n rahat ja 

pankkisaamiset olivat vuosien 2011–2014 välillä jopa 2,5 miljoonaa euroa vuodessa, mikä on 

karkeasti sanottuna puolet liikaa, sillä kassavaroja on liian paljon tehottomassa käytössä.  

 

Taulukko 7. Bluesin ja Lukon quick ratiot 2006–2015. Lähde: Tilinpäätökset 2006–2015. 

Seura 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Blues 1,08 1,34 0,33 0,29 0,09 0,43 0,24 1,89 0,22 0,16 

Lukko 1,05 1,06 1,18 1,21 1,77 1,87 2,06 1,92 1,69 1,69 

 

Taulukossa 7 on esitetty Bluesin ja Lukon vuosittaiset quick ratioiden arvot vuosina 2006–

2015. Blues on kohdannut ongelmia maksuvalmiuden suhteen lähes koko tarkasteluajanjakson 

ajan. Ainut vuosi kun Blues on ansainnut hyvä quick ration arvon, on vuonna 2013, kun Blues 

sai heikkojen vuosien jälkeen uudet omistajat ja he sijoittivat kertaluonteisesti lyhytaikaisiin 

saamisiin muutaman miljoonan lisää taatakseen lyhytaikaisen maksuvalmiuden hetkeksi. 

Uusien omistajien ilo ei kovin pitkään kestänyt, vaan heti seuraavalla kaudella quick ratio putosi 

arvoon 0,22 ja Blues otti ensiaskeleita konkurssia kohti. 

Lukon maksuvalmius on tarkasteluajanjaksolla ollut joka vuosi hyvää luokkaa. Lukolla 

lyhytaikaiset saamiset ja lyhyt vieras pääoma on suunniteltu mallikkaasti ja seuran lyhyen 

aikavälin maksuvalmius on jääkiekkoseuralle erittäin hyvä.  

Taulukkoon 8 on listattu HIFK:n, Kärppien ja SaiPan vuosittaiset quick ratiot 2006–2015. 

HIFK:lla ja Kärpillä quick ratioiden arvojen kertoma maksuvalmius on ollut lähestulkoon 

hyvää luokkaa. HIFK:lla nähdään vuoden 2008 quick ration arvon tippuneen alle yhteen, 

tarkalleen ottaen arvoon 0,96. Arvon putoaminen vuodeksi 2008 selittyy tilinpäätöstä tulkiten 

alhaisilla rahojen ja pankkisaamisten määrillä. Lyhytaikaisten saamisten rahat ja 

pankkisaamiset ovat HIFK:lla vuonna 2008 olleet hyvin tiukassa seuran tehtyä erittäin suuret 

tappiot ja seuran käytyä hetkellisesti jopa konkurssin ovia kolkuttelemassa. Vuoden 2008 
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jälkeen HIFK sai uusien sijoittajien avulla nopeasti maksuvalmiutensa kuntoon ja on pitänyt 

sen erittäin hyvänä tähän päivään asti. 

 

Taulukko 8. HIFK:n, Kärppien ja SaiPan quick ratiot 2006–2015. Lähde: Tilinpäätökset 2006–2015. 

 

Seura 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

HIFK 1,45 2,56 0,96 1,54 2,95 3,16 5,68 3,52 3,77 3,77 

Kärpät 5,00 2,97 2,06 3,09 3,35 3,34 3,55 3,44 1,87 2,06 

SaiPa 0,75 0,83 1,20 0,48 0,43 0,19 0,25 0,74 1,41 1,67 

 

 

Kärppien maksuvalmius on ollut vuosien saatossa erinomaista luokkaa. Lyhytaikaiset saamiset 

ovat vuonna 2006 jopa viisinkertaiset lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan nähden, jolloin 

quick ration arvoksi muodostui 5,0. Alhaisimmillaankin Kärppien quick ration arvoksi on saatu 

1,87 vuonna 2014, joten Kärppien voidaan todeta suoriutuvan lyhyen aikavälin 

maksuvelvoitteistaan erittäin mallikkaasti.   

SaiPan quick ration arvot ovat heilahdelleet melko paljon tarkasteluajanjakson aikana. 

Ajanjakson alussa vuosien 2006 ja 2007 aikana arvo oli tyydyttävän luokkaa, mutta kehitystä 

oli havaittavissa. Vuodeksi 2008 SaiPa saikin quick ration arvonsa nostettua hyvään luokkaan, 

aina arvoon 1,2 asti, myynti- ja siirtosaamisten arvojen korottamisella. SaiPan quick ration arvo 

putosikin hyvin nopeasti heikkoon luokkaan vuonna 2009 ja pysyi siellä aina vuoteen 2013, 

jolloin SaiPan talous saatiin nousuun. Neljän heikon vuoden aikana SaiPan quick ration arvo 

oli heikoimmillaan jopa 0,19 vuonna 2011, joka olikin SaiPalle katastrofaalinen vuosi 

taloudellisesti ja urheilullisestikin.  

Vuodesta 2013 quick ration arvoa on asteittain saatu nostettua vuoden 2015 arvoon 1,67, mikä 

on erittäin hyvän maksuvalmiuden luokassa. SaiPan talous saatiin tarkasteluajanjakson 

keskivaiheiden ongelmista nostettua hitaasti, mutta varmasti, erittäin hyvään kuntoon. 

Taloudellisen menestyksen taustalla on ensinnäkin hoidettava kannattavuus kuntoon ja seura 

tuottamaan taloudellisesti, jonka jälkeen vakavaraisuus varmistetaan riittävällä 

omavaraisuudella sekä velkojen maksulla, jonka johdosta maksuvalmius saadaan muottiin 

riittävän suurilla kassavaroilla.  
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5. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia kotimaisten, Liigassa pelaavien jääkiekkoseurojen 

kannattavuutta tulo- ja menoerien analysoinnin sekä tilinpäätösanalyysin avulla kymmenen 

vuoden tarkasteluajanjaksolla, vuosien 2006–2015 ajalta. Lisäksi tutkimuksessa vertailtiin 

muutamien seurojen taloudellisia tunnuslukuja sekä niiden muodostumiseen vaikuttavia 

seikkoja. Työssä esiteltiin myös Liiga-organisaatiota ja käytiin läpi urheiluliiketoiminnan ja 

urheilujohtamisen perusteita. 

Suomen korkeimmalla sarjatasolla, Liigassa, pelatakseen jääkiekkoseuran tulee täyttää Liigan 

asettamat ehdot taloudellisiin sekä urheilullisiin asioihin. Nämä ehdot täytettyään seuran tulee 

lunastaa maksettava lisenssi, jonka jälkeen pelaaminen Liigassa on mahdollista. Liigassa 

pelaavat seurat ovat kaikki yhtiöityneet vuosien aikana ja heidän taustalla toimivat osakeyhtiöt 

hoitavat seurojen päivittäistä liiketoimintaa. Jääkiekkoseurojen taustayhtiöillä sekä 

normaaleilla yrityksillä on yhtäläisyyksien lisäksi huomattavia eroavaisuuksia. Monien 

seurojen yhtiöt eivät noudata voiton maksimointiin pohjautuvaa liiketoimintaa ollenkaan, vaan 

heidän motiivinsa löytyy urheilullisen menestyksen maksimoinnista hinnasta riippumatta. 

Seurojen noudattamien strategioiden motiivit kantautuvat aina taustayhtiöiden omistajista asti 

ja heidän motiiveistaan seuran pyörittämistä kohtaan. Monilla omistajilla nähdään motiivien 

tulevan ”rakkaudesta lajiin”, jolloin hinnalla millä hyvänsä seuraa tuetaan tappioista 

huolimatta. 

Liigassa pelaavien seurojen yhteenlaskettujen liikevaihtojen määrä oli viime vuosina noussut 

yli 90 miljoonaan euroon, mikä tekee Liigasta Suomen suurimman ammattilaisurheilusarjan. 

Tutkimuksessa havaittiin seurojen liikevaihtojen keskiarvon nousseen tarkasteluajanjaksolla 

jopa 57 %, minkä voidaan sanoa kymmenen vuoden aikavälillä täyttävän merkittävän kasvun 

kriteerit. Vaikka liikevaihdot ovat nousseet suuriin lukemiin, seurojen kannattavuus on erittäin 

vaihtelevaa.  

Liigaseurojen kannattavuuden analysointi aloitettiin tulo- ja menoerien analyyseillä. Seurojen 

suurimmat tuloerät havaittiin muodostuvan pääsylippu-, sponsori- sekä liiketoiminnan muista 

tuloista. Tuloerien suhteet vaihtelivat huomattavasti seurojen välillä, eikä seuroille ole olemassa 

optimaalista tulorakennetta. Pääsylipputulojen osuus oli sponsoritulojen ohella suurin näistä 

kolmesta erästä ja niihin vaikuttivat seuran kotiotteluihin saatavien katsojien määrät, 

pääsylippujen hinnat sekä seurojen kotiareenoiden kapasiteetti. Sponsoritulot muodostuivat 
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seurojen tekemistä yhteistyökumppanisopimuksista. Yhteistyökumppanit maksavat seuroille 

rahallisesti siitä, että seura mainostaa yhteistyökumppanin tuotteita tai palveluita päivittäisessä 

toiminnassaan. Jääkiekkoseurat ovat yleisesti ottaen hyvin haluttuja sponsoroinnin kohteita, 

sillä jääkiekko on Suomen yksi seuratuimmista urheilulajeista ja omaa erittäin laajan 

medianäkyvyyden. Liigaseurojen muut tulot muodostuivat ottelutapahtumien oheismyynnistä, 

fanituotemyynnistä, ravintola- ja kioskipalveluiden myynnistä sekä aitioiden myynnistä tai 

vuokraamisesta. Seurojen merkittävä yksittäinen tulonlähde muodostuu Liigan ja Sanoma 

Media Finlandin tekemästä televisiointisopimuksesta, joka tuo jokaiselle liigaseuralle 

vuosittain noin 800 000-900 000 euroa tuloja. 

Kuluerien analyysissä havaittiin suurimpien kulujen muodostuvan henkilöstökuluista, eli 

pelaajille ja toimihenkilöille maksettavista palkoista, eläkemaksuista ja henkilöstösivukuluista. 

Henkilöstökulujen osuus seurojen liikevaihdoista on ollut tarkasteluajanjaksolla keskimäärin 

58–65 %. Henkilöstökulut ovat erittäin herkkä muuttuvien kustannusten erä, jota nostaa 

huomattavasti kesken kauden tehdyt pelaajahankinnat ja valmentajien vaihdokset. Toinen 

merkittävä kulujen erä liigaseuroilla oli liiketoiminnan muut kulut, johon kohdistui lähinnä 

kaikki muut seuran toimintaan liittyvät kulut, mitkä eivät kuulu henkilöstökuluihin tai 

tilikauden aikana tehtyihin ostoihin. Liiketoiminnan muiden kulujen vuosittainen määrä 

vaihteli keskimäärin seuroittain 600 000 euron ja 2,5 miljoonan euron välillä.  

Ennen valituille seuroille tehtyä tarkempaa analyysiä, tehtiin katsaus seurojen 

tarkasteluajanjakson kumulatiivisiin tuloksiin ennen satunnaisia eriä, jonka avulla havaittiin 

Bluesin ja Lukon olevan suurimmissa ongelmissa Liigan seuroista. Blues teki ajanjaksolla 

hieman alle 18 miljoonan euron tappiot, Lukon seuratessa vajaan 12 miljoonan euron tappioilla. 

Tuottavimmat seurat olivat Kärpät 3,4 miljoonalla eurolla ja HIFK noin 2 miljoonan euron 

kumulatiivisella tuloksellaan. Katsaus tehtiin tuloksiin ennen satunnaisia eriä, sillä se kuvasi 

parhaiten seurojen liiketoimintaa, eikä se mahdollistanut tuloksen parantelemista esimerkiksi 

konserniavustuksin, jota Lukko käyttää vuosittain omistajiensa johdolla. Nämä neljä seuraa 

valittiin tarkemman analyysin kohteiksi, joiden lisäksi mukaan otettiin myös SaiPa, joka on 

viime vuosina noussut Liigan kannattavimpien seurojen joukkoon monien heikkojen vuosien 

jälkeen.  

Seurojen kannattavuutta tutkittiin tarkemmin seurojen tilinpäätöksistä laskettujen 

liikevoittoprosenttien avulla. Liikevoittoprosentin hyväksi ohjearvoksi määriteltiin 10 %, mihin 

Liigassa pelaavat seurat ovat päässeet vain kahdeksan kertaa, Kärpät kahdesti (2006,2007), 
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SaiPa kahdesti (2013,2014), Ässät kahdesti (2006,2007), JYP kerran (2010) ja TPS kerran 

(2010).  

Bluesin liikevoittoprosentti oli tarkasteluajanjaksolla erittäin heikko, keskimäärin -43,8 % 

vuodessa. Parhaimmillaan Blues onnistui saamaan liikevoittoprosentin nousemaan -8,5 %, 

mutta huonoimmillaan prosentti oli -92,0 %. Bluesin erittäin huono liikevoittoprosentti selittyi 

suurimmissa määrin huonolla urheilullisella menestyksellä ja alhaisilla katsojamäärillä, mutta 

yhtenä syynä oli myös Espoon Bluesin talousalue, mikä ei ole koskaan omistautunut Bluesin 

puolelle. Espoolaiset eivät ajanjaksolla löytäneet Bluesin kotiotteluiden katsojiksi, eivätkä 

tukeneet kotikuntansa seuraa millään tavalla, jolloin seuran pyörittäminen oli kilpailluilla 

markkinoilla lähes mahdoton tehtävä. 

Lukon liikevoittoprosentti oli tarkasteluajanjaksolla lähes yhtä heikkoa kuin Bluesilla. Lukolla 

heikot liikevoitot eivät kuitenkaan johtuneet samoista syistä kuin Bluesilla, vaan Lukon alhaiset 

liikevoittoprosentit johtuivat aivan liian suurista tilikausien kuluista. Lukko omistaa yhden 

suurimmista liikevaihdoista Liigassa, jolloin tappiotkin ovat merkittävän suuria 

liikevoittoprosentin painuessa keskimäärin -23,6 %: iin.  

HIFK ja Kärpät saivat pidettyä tarkasteluajanjaksolla keskimääräisen vuosittaisen 

liikevoittoprosentin positiivisena, HIFK:n prosentin ollessa 1,7 % ja Kärppien 3,7 %. Muuten 

HIFK teki tasaista liikevoittoa vuosittain, paitsi vuosina 2008 ja 2009 liikevoittoprosentti painui 

negatiiviseksi. Kahden vuoden heikkoja liiketuloksia selittivät kasvaneet urheilutoiminnan 

kustannukset, lipputulojen pienentyminen sekä heikko menestyminen pudotuspeleissä. Kärpät 

tekivät tasaista liikevoittoa muina vuosina, paitsi vuonna 2008, jolloin kulut nousivat 

poikkeavasti ja 2011, jolloin pelaajahankinnoissa epäonnistuttiin ja valmentajaa jouduttiin 

myös vaihtamaan kesken kauden. SaiPan liikevoittoprosentti oli tarkasteluajanjakson saatossa 

hyvin mielenkiintoista tutkittavaa. Ajanjakson alussa SaiPalla oli kaksi positiivisen tuloksen 

vuotta, mutta vuonna 2008 alkoi neljän vuoden taloudellinen alamäki ja liikevoittoprosentti 

laski vuodeksi 2011 jopa arvoon -25 %. Loppuvuodesta 2011 seuraan tullut uusi 

toimitusjohtaja, uudisti SaiPan organisaation toiminnan, jonka ansioista seuraavina neljänä 

vuotena (2012–2015) SaiPa teki voittoa Liigan seuroista alhaisimmalla liikevaihdolla. 

Seurojen vakavaraisuuden tarkastelu suoritettiin tilinpäätöksistä laskettujen 

omavaraisuusasteiden tulkinnalla. Bluesin omavaraisuusaste sai tarkasteluajanjaksolta aivan 

järkyttäviä lukuja, heikoimpien asteiden ollessa yli -1500 %. Jatkuvat tappiot aiheuttivat oman 

pääoman alenevan negatiivisemmaksi vuosi vuodelta, mutta Blues näki valoa tunnelin päässä 
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vuonna 2013 uusien omistajien avulla, saadessaan omavaraisuusasteen siedettäviin lukemiin. 

Tämäkään ei pelastanut Bluesia, vaan kahdessa vuodessa omavaraisuusaste oli jälleen 

negatiivinen ja seura lopulta ajettiin konkurssiin.  

Lukolla oli tarkasteluajanjaksolla omistajiensa ansioista suhteellisen hyvä omavaraisuusaste. 

Varakkaiden omistajiensa ansioista Lukko ei tarvitse velkarahaa mistään muualta, vaan 

omistajat antavat varoja seuralle vuosittaisilla, noin 1,3 miljoonan euron konserniavustuksilla. 

Hieman Lukon omavaraisuusastetta kuitenkin rasittivat vuosittaiset tilikausien tappiot, jotka 

alensivat vuosittaista oman pääoman määrää. 

HIFK ja Kärpät olivat tarkasteluajanjaksolla tutkittuna hyvin vakavaraisia seuroja. HIFK:n 

omavaraisuusasteen ollessa keskimäärin 58,4 % ja Kärppien jopa 78,1 %. HIFK:n keskiarvoa 

hieman alensivat vuonna 2008 kohdatut vaikeudet, jolloin seura teki 767 000 euron tappiot 

tilikaudella ja joidenkin villiempien huhujen mukaan seura kävi lähellä konkurssiakin. HIFK 

kuitenkin sai lisärahoitusta vielä samana vuonna, uusien sijoittajien tuodessa hieman yli 

miljoona euroa lisää seuran varoihin sekä osakeannin tuodessa 2,4 miljoonaa euroa seuran 

pääomiin. Kärppien huima omavaraisuusaste on näyte ”puolen Suomen Kärppien” 

vakavaraisesta toiminnasta. Kärpillä ei ole lainkaan korollista velkaa taseessaan, joka 

edesauttaa pääomarakenteen olevan lähes täysin oman pääoman ehtoista. 

SaiPan vakavaraisuus oli heikkoa vuosina 2007–2012. Omavaraisuusaste oli negatiivinen ja se 

laski vuodeksi 2012 jopa -228,1 %: iin, joka johtui jatkuvista tilikausien tappioista. Uuden 

toimitusjohtajan toimien ansiosta SaiPa onnistui pikkuhiljaa hilaamaan omavaraisuusasteensa 

hyväksi, vuonna 2015 asteen ollessa 54,3 %. Vuodeksi 2015 SaiPa onnistui maksamaan kaikki 

pääomavelkansa pois ja on tänä päivänä täysin nettovelaton yritys. 

Liigaseurojen vakavaraisuuden tutkimisen jälkeen oli syytä huomioida seurojen 

kannattavuuden ja vakavaraisuuden korreloivan keskenään. Hyvä kannattavuus toi seuroille 

vakavaraisuutta, jonka avulla seuran toiminta oli paljon vakaammalla tasolla. 

Seurojen maksuvalmiuden tarkastelussa huomattiin tilinpäätösten avulla laskettujen quick 

ratioiden noudattavan lähes samaa kaavaa kuin kannattavuuden ja vakavaraisuuden 

tarkastelussa. Poikkeavuutta aikaisemmin esitettyihin tunnuslukuihin saatiin, kun havaittiin 

quick ration olleen kaikkien seurojen vuosittaisella keskiarvolla laskettuna hyvää luokkaa koko 

tarkasteluajanjakson ajan keskiarvon ollessa 1,7.  
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Bluesin maksuvalmius noudatti samaa kaavaa kuin vakavaraisuuden tunnusluvut. Quick ratio 

oli erittäin heikkoa vuosina 2008–2012. Vuonna 2013 quick ratio vaikutti hyvältä, mutta sen 

havaittiin lopulta olevan vain hetkittäinen ilo, sillä kahdessa vuodessa maksuvalmius oli jälleen 

erittäin heikkoa.  

Lukon, HIFK:n ja Kärppien maksuvalmius oli vuosien 2006–2015 välillä yleisten ohjearvojen 

mukaisesti hyvää luokkaa. Lukolla maksuvalmius perustui varakkaiden omistajien pääomiin, 

joiden avulla lyhyiden saamisten ja velkojen suhde oli suunniteltu hyvin. HIFK:n quick ratio 

oli hyvällä mallilla muina vuosina, paitsi vuonna 2008, jolloin quick ratio putosi arvoon 0,96. 

HIFK:n quick ration arvon pudotus johtui vuoden aikana tehdyistä suurista liiketoiminnallisista 

tappioista, jolloin kassavarat olivat niukemmat kuin muina tarkasteluajan vuosina. Kärppien 

maksuvalmius oli erinomaista vuosien aikana ja vuosittainen keskiarvo oli jopa 3,07, mikä 

osoittaa seuralla olleen erittäin suuret kassavarat sekä hyvin vähän lyhytaikaista velkaa. 

SaiPan quick ration arvot korreloivat heidän kannattavuuden sekä vakavaraisuuden arvojen 

kanssa, jolloin quick ratio heilahteli voimakkaasti muiden tunnuslukujen tavoin. SaiPan talous 

on saatu vuosien saatossa mallikkaaseen kuntoon kulujen karsimisella sekä katsojamäärien 

kasvattamisella.  

Tutkimuksesta kävi ilmi, että yleisellä tasolla liigassa pelaavat seurat ovat taloudellisesti 

kannattamattomalla pohjalla. Yhteensä kaikki liigaseurat ovat tuottaneet viimeisten viiden 

vuoden aikana yli 20 miljoonan euron tappiot. Muutamaa taloudellisesti kannattavaa seuraa 

lukuun ottamatta, seurat toimivat ja elävät ainoastaan omistajien syöttäessä lisää varoja seuralle 

tuhlattavaksi tai jatkuvasti kasvavien suurien lainojen ottamisella rahoituslaitoksilta.  

Liigaseurojen taloudellisen menestyksen saavuttaminen vaatii suuria muutoksia seurojen 

kulurakenteisiin. Kulut ovat aivan liian korkealla tasolla verrattuna liikevaihtoihin, jotta 

taloudellisesta menestyksestä saatettaisiin edes haaveilla. Henkilöstökulujen ollessa suurin 

menoerä liigaseuroilla, pelaajille maksettavat palkat ovat kasvaneet keskimääräisesti kovempaa 

vauhtia kuin seurojen liikevaihdot. Karjalainen (2007) tutki pro gradu – tutkielmassaan 

liigaseurojen talousahdinkoa ja mahdollisen palkkakaton, eli seurakohtaisten pelaajapalkkoihin 

käytettävien maksimisummien käyttöönottoa Suomeen. Karjalainen (2007) tulikin 

tutkielmassaan päätelmiin, että liigaseurojen tulee jotenkin parantaa taloudenhoitoaan ja 

jonkinlaisen yhteisen kaikkia liigaseuroja kattavan palkkajärjestelmän rakentaminen ja 

käyttöönotto olisi yksi hyvä vaihtoehto palkkakulujen karsimiseen tasaisesti. 
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Taloudellisen kannattavuuden saavuttaminen voisi myös onnistua vuosittaisten liikevaihtojen 

kasvattamisella. Eli kun seurat saisivat lisää tuloja, liian suuret kulut saataisiin maksettua niiden 

avulla ja tämän lisäksi tilikausilta tulisi mahdollisesti voittojakin. Ikävä kyllä Suomen 

mittakaavassa liikevaihtojen kasvattaminen ei ole suurissa määrin mahdollista. Johonkin 

pisteeseen asti liikevaihtoja voidaan saada kasvatettua otteluiden yleisömäärien 

maksimoinnilla, tuottoisammilla sponsorisopimuksilla ja muilla myynneillä sekä urheilullisen 

menestyksen tuomilla tuloilla. Tulevaisuus tuleekin näyttämään, että mihin pisteeseen asti 

liikevaihtoja on mahdollista kasvattaa ja milloin Suomen tuomien kapasiteettirajoitusten raja 

tulee vastaan, jolloin ainoa mahdollisuus on kulujen karsiminen. 

Omistajien motiivit ovatkin suurin este mahdollisille taloudellisen menestyksen edellyttämille 

toimenpiteille, sillä monet omistajatahot pitävät liigaseurojen pyörittämistä lähinnä 

harrastustoimintana, jolloin rahaa syljetään seuran johdolle tavoitteenaan pelkästään 

urheilullinen menestys. Mennander & Mennander (2004, 83) kirjoittavatkin hyvin, että 

jääkiekkoseuran pitkän tähtäyksen menestyksen perusteita ei saa romuttaa joukkueen lyhyen 

tähtäyksen satunnaisen urheilullisen menestyshaaveen tavoittelemiseksi. Tämä pätee hyvin 

seuroille, jotka tavoittelevat taloudellista menestystä ja ajattelevat seuran toimintaa 

pitkäjänteisemmin kuin seuroille, jotka haluavat menestystä joka vuosi ajatellen seurojen 

taustayhtiöiden liiketoimintaa yhtään sen pidemmälle.  
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