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Kandidaatintutkielman tarkoituksena on tutkia ammattilaisjääkiekon SM-

liigaseurojen maksuvalmiutta ja kassavirtojen hallintaa. Tutkimuksessa on 

tarkoitus selvittää, miten SM-liigaseurat hallitsevat kassavirtojaan sekä miten 

jääkiekon kausivaihteluihin on pyritty varautumaan kassanhallinnan avulla. 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostuu maksuvalmiuden hallinnasta 

ja siihen liittyvistä käsitteistä, jotka ovat seuraavat: budjetointi, kassanhallinta, 

käyttöpääoma, kassavirrat ja kassabudjetti. Teoreettisen viitekehyksen 

kirjoittamisessa on käytetty aikaisempaa kirjallisuutta maksuvalmiudesta ja 

kassanhallinnasta sekä näistä tehtyjä tutkimuksia. Teoriaosassa läpi käydyt 

käsitteet auttavat ymmärtämään tutkimuksen empiriaosassa käsiteltäviä SM-

liigaseurojen maksuvalmiuden tunnuslukuja ja haastatteluaineistoa. 

Lyhyen aikavälin maksuvalmius on suurimmalla osalla SM-liigaseuroista 

hyvällä tasolla. Haastatteluaineistosta saatiin seuraavia tuloksia: seurat 

huolehtivat maksuvalmiudestaan muun muassa investoimalla joukkueeseen 

ja kehittämällä sitä, kassavirtoja hallitaan tarkan budjetoinnin ja sen 

seurannan avulla ja kassavirtojen kausivaihteluita pyritään tasoittamaan 

laskuttamalla yhteistyösopimuksia ja myymällä kausikortteja ennen 

jääkiekkokauden alkua.  
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Bachelor's thesis discusses the liquidity and cash flow management of 

Finnish Elite League teams. The research examines how the Finnish Elite 

League teams controll their cash flows and how teams have been prepared 

ice hockey's seasonal variation by help of cash flow management. 

A theoretical framework of the research encases liquidity management and 

constructs associate to it that are the following ones: budgeting, cash flow 

management, working capital, cash flows and cash budget. The theoretical 

framework have been written by useing earlier literature of liquidity and cash 

flow management and also studies made of these subjects. The constructs in 

the theoretical part help to understand empiricisim part that encases Finnish 

Elite League teams'  statistics of liquidity and interview material. 

The liquidity of short period is good among most of the teams. The results 

from the interview material were the following ones: teams look after their 

liquidity by investing in the team and by developing it among other things, 

cash flows are managed by precise budget and by monitoring it and seasonal 

variation of cash flow is tried to divide into equal parts by charging contracts 

of collaboration and by selling subscriptions before the ice hockey season 

starts.  
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1. JOHDANTO 
 

1.1. Tutkimuksen tausta 
 

Tutkimuksen tavoitteena on perehtyä suomalaisen ammattilaisjääkiekkosarja, Liigan, 

jääkiekko-organisaatioiden kassavirran hallintaan. Tarkoituksena on selvittää mm. miten 

jääkiekko-organisaatiot ovat hoitaneet lyhyen aikavälin maksuvalmiuttaan ja kuinka ne 

ovat jääkiekkokauden loputtua varmistaneet rahavirtojen jatkuvuuden kassaan. Kaikki 

tutkimuksessa käsiteltävät jääkiekko-organisaatiot ovat osakeyhtiöitä. Monen seuran 

taloudellinen kannattavuus on laskenut  viime vuosina ja aiheesta on uutisoitu paljon 

mediassa. Jääkiekon SM-liiga on Suomen merkittävin urheilubrändi (Yle 2016). 

Taloudellisessa mielessä jääkiekkojoukkueen paikka SM-liigassa näyttää lupaavan 

tappioita. Yle Urheilun ja taloustoimituksen tekemän selvityksen perusteella valtaosa 

liigaseuroista tekee vuodesta toiseen tappiota. Suuri osa seuroista pysyy pystyssä vain, 

koska niiden omistajat tai taustatahot tukevat toimintaa taloudellisesti. Ylen selvityksessä 

käytiin läpi laajasti myös yhtiöiden kaupparekisteriin toimittamia asiakirjoja, kuten 

hallitusten kokousten pöytäkirjoja. Näiden pohjalta paljastuu karu kuva seurojen 

johtamistavoista. 'Osa seuroista tekee hyvää tulosta ja rakentaa huolella toimintaansa – 

mutta joukkoon mahtuu myös monenkirjavaa ja suorastaan surkuhupaisaa 

huseeraamista', uutisoi Yle. (Yle 2016) Olli Lähdesmäki on Pro gradussaan tutkinut Liigan 

jääkiekko-organisaatioiden kannattavuutta ja havainnut, että vain viisi tarkastelluista 

organisaatioista on ollut taloudellisesti kannattavia urheiluliiketoimintansa osalta vuosina 

2000-2012. Kolme organisaatiota on ollut selvästi suuremmissa taloudellisissa 

vaikeuksissa kuin muut tarkastelun kohteena olevat organisaatiot. Lähdesmäki (2014) 

tiivistelmässään kirjoittaa organisaatioiden taloudellisesta tilasta seuraavaa: 'Ilman näitä 

kolmea organisaatiota, keskimääräinen kumulatiivinen liiketulos on ollut 38 tuhatta euroa 

tappiollinen, josta voi päätellä, että organisaatiot ovat toimineet rahoituksellaan, 

kuitenkaan tuottamatta taloudellista tuottoa vuosina 2000-2012'. Edellä mainittujen 

seikkojen valossa SM-liiga seurojen taloudellinen tilanne on erittäin ajankohtainen ja näin 

ollen seurojen kassavirtojen hallinta on hyvin mielenkiintoinen aihe tutkia.   
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1.2. Tutkimusongelma 
 

Tutkimuksessa perehdytään jääkiekko-organisaatioiden kassavirran hallintaan ja sen 

tuomiin haasteisiin. Haasteita tuo mm. se, että jääkiekkokausi kestää alle yhdeksän 

kuukautta, mutta toimintaa on luonnollisesti rahoitettava ympäri vuoden. Tutkimuksen 

tarkoituksena on siten tuottaa informaatiota SM-liiga jääkiekko-organisaatioiden 

kassavirran hallinnasta ja siihen liittyvistä kausivaihteluista. Näin ollen tutkimus voi lisätä 

tietoisuutta kassavirran hallinnasta myös ammattilaisjääkiekkosarjassa pelaavien 

organisaatioiden johdolle, sillä kassavirran hallinta kuuluu sisäiseen eli johdon 

laskentatoimeen.  

 

Tutkimuksen päätutkimusongelma on:  

 Miten jääkiekon SM-liigaseurat hallitsevat kassavirtaansa? 

Tutkimuksen alatutkimusongelma on:  

 Miten jääkiekon kausivaihteluihin on pyritty varautumaan kassanhallinnan avulla?   

 

1.3. Tutkimuksen aineisto ja tutkimusmenetelmät  
 

Tutkimusaineisto on kerätty kahdella tavalla: kvalitatiivisella ja kvantitatiivisella 

menetelmällä. Tutkimuksessa on hyödynnetty laadullista ja määrällistä 

tutkimusmenetelmää, jotta saataisiin mahdollisimman luotettavia tutkimustuloksia. 

Tutkielman empiriaosan kvalitatiivinen menetelmä on toteutettu tapaustutkimuksen 

strategialla, joka on Metsämuurosen (2001, 18) mukaan tyypillisin ja lähes 

erottamattomasti kvalitatiiviseen metodologiaan sisältyvä lähestymistapa. Uusi 

primääridata tutkimusta varten on kerätty tutkimushaastatteluilla, jotka on lähetetty 

sähköpostitse valituille SM-liigaseurojen toimitusjohtajille. Haastattelumenetelmänä on 

käytetty strukturoitua haastattelua, mutta osaan vastauksista on saatu tarkennuksia 

sähköpostiviestien välityksellä. Tutkimuksen haastatteluaineisto koostuu pienestä joukosta 

yksilöhaastatteluja, joten pelkällä haastatteluaineistolla ei voida saada yleistettävissä 

olevia tutkimustuloksia ja näin ollen vastata kattavasti tutkimusongelmaan (Alasuutari 

1994, 73). Kaikkien seurojen toimitusjohtajien haastattelu ei tutkimuksen antamissa 

aikarajoitteissa ollut mahdollista, joten tutkielman empiirisessä osassa hyödynnetään 

haastatteluiden lisäksi SM-liigaseurojen voitto+ ja orbis -tietokannoista saatuja 

maksuvalmiuden tunnuslukuja. Jääkiekon SM-liigaseuroja on Suomessa 15, mikä on 
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mahdollistanut aikarajoitteiden puitteissa kvantitatiivisen tutkimusaineiston kuvailevan 

analysoinnin. 

 

1.4. Tutkimuksen rajaukset 
 

Kassavirtojen hallinnasta on saatavilla paljon akateemista kirjallisuutta. Tutkimuksen 

kannalta lähdekirjallisuus on pääosin rajattu koskemaan pienten ja keskisuurten yritysten 

kassavirran hallintaa. Kaikki tutkielmassa tarkasteltavat jääkiekko-organisaatiot kuuluvat 

kategoriaan 'pienet yritykset' (Kirjanpitolaki 2016). Kuten tutkimuskysymyksestä käy ilmi, 

tutkittavat organisaatiot toimivat kaikki ainoastaan Suomessa, joten empiria osassa 

tarkasteltavat yritykset on rajattu Suomessa pelaaviin jääkiekko-organisaatioihin. Tällä 

hetkellä Suomessa pelaavat seuraavat SM-liigaseurat: Blues (Jääkiekko Espoo Oy), HIFK 

(Oy HIFK-Hockey Ab), HPK (HPK Liiga Oy), Ilves (Ilves-Hockey Oy), JYP (JYP Jyväskylä 

Oy), KalPa (KalPa Hockey Oy), KooKoo (KooKoo Hockey Oy), Kärpät (Oulun Kärpät Oy), 

Lukko (Rauman Lukko Oy), Pelicans (Lahden Pelicans Oy), SaiPa (Liiga-SaiPa Oy), Sport 

(Hockey-Team Vaasan Sport Oy), Tappara (Tamhockey Oy), TPS (HC TPS Turku Oy) ja 

Ässät (HC Ässät Pori Oy) (Liiga 2016). Kvalitatiivisen aineiston osalta keskitytään 

tarkastelemaan seuroja, joiden toimitusjohtajia on haastateltu. Kvantitatiivisessa 

analysoinnissa tarkastellaan kaikkien SM-liigaseurojen maksuvalmiuden tunnuslukuja.  

 

1.5. Tutkimuksen rakenne 
 

Luvussa kaksi käsitellään tutkimuksen teoreettinen viitekehys. Tässä toisessa pääluvussa 

perehdytään tutkimuksen kannalta oleelliseen kirjallisuuteen ja aikaisempiin tutkimuksiin 

sekä syvennytään tarkastelemaan tutkimuksessa käytettäviä käsitteitä. Luvussa kolme 

tutkitaan empiirisesti SM-liigaorganisaatioiden lyhyen aikavälin maksuvalmiutta ja 

kassavirran hallintaa, eli tarkastellaan SM-liigaseurojen tilinpäätöstietojen avulla saatuja 

maksuvalmiuden tunnuslukuja sekä perehdytään toimitusjohtajien haastatteluiden 

vastauksiin. Tutkimuksen neljännessä pääluvussa on yhteenveto tutkimuksen tuloksista ja 

siinä pyritään vastaamaan mahdollisimman kattavasti tutkimuskysymyksiin kerätyn teorian 

ja empirian avulla. Luvussa käsitellään myös johtopäätökset ja mahdolliset 

jatkotutkimusaiheet. 
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2. MAKSUVALMIUDEN JA KASSANHALLINNAN TEORIAA 
 

2.1. Aikaisempia tutkimuksia maksuvalmiudesta ja kassavirran hallinnasta 
 

Kassavirran hallintaa ja siihen kytkeytyvää maksuvalmiutta on tutkittu paljon. Sen sijaan 

urheiluorganisaatioiden kassavirran hallintaa koskevia tutkimuksia on erittäin vähän, mikä 

tekee aiheesta erittäin mielenkiintoisen. Seuraavaksi esitellään tämän tutkimuksen 

kannalta ajankohtaisia ja oleellisia aiempia tutkimuksia, joiden  tutkimustuloksia voidaan 

hyödyntää tässä tutkimuksessa. Mun ja Jang (2015) ovat tutkimuksessaan havainneet, 

että yritysten kassavarannoilla on tasoittava vaikutus käyttöpääomaan yrityksillä, joilla 

käyttöpääoma on positiivinen ja, että yritykset joilla on positiivinen kassavaranto ja 

käyttöpääoma, käyttöpääomalla on negatiivinen vaikutus liikevoittoon. Park ja Jang (2013) 

ovat tutkimuksessaan havainneet vapaan kassavirran suoraan heikentävän yrityksen 

suorituskykyä ja suorituskyvyn alenemista voidaan lievittää kasvattamalla velan määrää 

yrityksessä, sillä velan vipuvaikutus pienentää vapaata kassavirtaa. Dečman ja Sever 

(2012) ovat tutkineet maksuvalmiuden hoitamista pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. He 

ovat havainneet pk-yrityksillä olevan seuraavia ominaisuuksia: lyhytaikaisten varojen 

osuus on suuri verrattuna yritysten koko varallisuuteen, pienempi likviditeetti (verrattuna 

suuriin yrityksiin), korkea kassavirtojen keskihajonta ja lainat ovat enimmäkseen 

lyhytaikaisia. Näin ollen Dečman ja Sever (2012) ovat saaneet näyttöä siitä, että 

kassavirtojen hallinta ja käyttöpääoman vähentämisvaatimukset pk-yrityksissä ovat tärkeä 

osa yritysten talouden johtamista. Enqvist, Graham & Nikkinen (2014) ovat tutkineet 

suomalaisten yritysten käyttöpääoman hallinnan vaikutusta yritysten kannattavuuteen. 

Tutkimuksessa saatiin tuloksia siitä, että hyvä käyttöpääoman hallinta kassavirran 

kiertonopeuden kautta, esimerkiksi lyhentämällä myyntisaamisten maksuaikoja, on 

yhteydessä yrityksen kannattavuuteen.  

 

Kaipiainen (2008) on tutkinut maksuvalmiuden hallintaa suomalaisissa pk-yrityksissä ja 

tutkimuksessa selvitettiin kohdeyritysten suhtautumista ja keinoja maksuvalmiuden ja 

käyttöpääoman hallintaan. Hän on saanut tutkimuksessaan selville, että suurimmat esteet 

maksuvalmiuden hallinnalle pk-yrityksissä olivat taloudelliset tekijät sekä 

henkilöstöresurssit. Tutkimuksessa yritysten maksuvalmiuden osa-alueista 

kassaylijäämien sijoittaminen ja kassavirtojen ennustaminen on havaittu osa-alueiksi, 

joissa olisi eniten parantamisen varaa. Lähdesmäki (2014) on puolestaan tutkinut Liiga-

organisaatioiden kannattavuutta ja vakavaraisuutta toimeksiantona Jääkiekon SM-liiga 
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Oy:lle. Lähdesmäki on tarkastellut SM-liigaseurojen vakavaraisuutta niiden 

omavaraisuusasteiden avulla. Hän on myös havainnut kannattavuuden ja 

vakavaraisuuden välillä olevan selkeä suhde Liiga-organisaatioiden osalta mm. 

tekemiensä haastatteluiden pohjalta, joista selvisi vakavaraisempien seurojen osalta ettei 

maksuvalmius tuota ongelmia liiketoimintaan. Lähdesmäen tutkimustuloksista käy myös 

ilmi, että seurojen vakavaraisuus ja maksuvalmius ovat keskimääräisesti hyvällä tasolla.  

Alla olevassa kuviossa esitellään tämän tutkimuksen teoreettinen viitekehys, jossa on 

tutkimuksen kannalta pääkäsitteet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1: Tutkimuksen teoreettinen viitekehys. 

 

Kassavirran hallinta ja näin ollen kuvion käsitteet tässä tutkimuksessa liittyvät yrityksen 

lyhyen aikavälin rahoitussuunnitteluun. Kuvion ylimmässä laatikossa on maksuvalmiuden 

hallinta, sillä yritys voi kerätä ja ylläpitää maksuvalmiuttaan tehostamalla kassan hallintaa. 

Mun'n et al. (2015) kirjoittavatkin tutkimuksessaan, että yrityksen tulee pyrkiä 

pienentämään käyttöpääomaansa, jotta sillä olisi hyvä maksuvalmius ja näin ollen hallita 

kassavirtojaan mahdollisimman hyvin. Jotta yritys voisi laatia hyvän ja luotettavan 

kassabudjetin, tulee sen osata ennakoida tulevia kassavirtoja ja olla tietoinen milloin 

kassaan tulee rahaa ja milloin sieltä lähtee rahaa. Tutkittavien yritysten kannalta on 

mielenkiintoista se, että kassavirrat saattavat vaihdella melko paljon yhden tilikauden 

aikana, jolloin tieto tulevista kassavirroista ja niiden vaihteluista on kyseisten jääkiekko-

organisaatioiden kannalta erittäin tärkeää. 
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2.2. Lyhyen aikavälin rahoitussuunnittelu 
 

Lyhyen aikavälin rahoitussuunnittelun tarkasteluajanjakso on yleensä enintään yksi vuosi, 

joka jaetaan yleensä lyhyempiin jaksoihin kuten neljännesvuosikohtaisiin 

budjettisuunnitelmiin. Vielä tarkempaa tietoa tarvitaan kassanhoitosuunnitelmista 

lähipäiviksi, viikoiksi ja kuukausiksi, mikä korostuu erityisesti SM-liigaseuroilla. 

Lyhytaikaista rahoitussuunnittelua tarvitaan, sillä yleensä toimintaan sitoutuu rahoitusta 

lyhyelle aikavälille ennen kuin pitkäaikaisista käyttöomaisuusinvestoinneista syntyy tuloja. 

Yrityksen kassanhallinta on täten keskeinen osa lyhyen aikavälin rahoitussuunnittelua ja 

siihen perehdytään syvemmin maksuvalmiuden teorian jälkeen. (Martikainen & 

Martikainen, 2009, 121)   

 

2.3. Maksuvalmiuden hallinta 
 

Yrityksen maksuvalmiudella tarkoitetaan yleisesti rahan riittävyyttä maksuvelvoitteiden 

maksamiseen joka hetki. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että yritys suoriutuu 

maksuvelvoitteistaan ajallaan. Yritykselle voi tulla maksuviivettä tai maksuhäiriöitä, jos se 

ei ole maksuvelvoitteen suorittamishetkellä maksuvalmis. Häiriöt maksuvalmiudessa voi 

saada alkunsa siitä, että yrityksen kasvuvauhti on liian nopea suhteutettuna sen 

kannattavuuteen. Maksuviiveen tai -häiriön syntyessä yritys voi saada lisärahoitusta, jolloin 

sille ei tule pysyvää maksukyvyttömyyttä. Lisärahoitusta yrityksen on sitä helpompi saada, 

mitä vakavaraisempi se on. Yleensä, kun yritys tarvitsee toiminnalleen lisärahoitusta 

maksuviiveen tai -häiriön takia sillä on heikko kannattavuus ja se on velkaantunut. 

Huonoimmassa tapauksessa yrityksen kannalta maksukyvyttömyys johtaa yrityksen 

toiminnan päättymiseen eli pysyvään maksukyvyttömyyteen, jolloin maksukyvyttömyys ja 

ylivelkaisuus yhdentyvät eikä tällöin tulevia rahavirtoja ole. (Laitinen & Laitinen 2014,17, 

124)  

 

Maksuvalmiuden päätteleminen tilinpäätöksestä ei ole yksinkertaista, sillä tilikauden 

päättymispäivä edustaa vain tilikauden yhtä päivää, jolloin rahavarat ja lyhytaikaiset velat 

eivät välttämättä ole tasolla, jolla ne normaalisti olisivat (Leppiniemi & Kykkänen 2007, 

147). Maksuvalmiuden tunnuslukuja tarkasteltaessa tunnusluvut voidaan jakaa kahteen eri 

osaan: varantoperusteiset (staattiset) tunnusluvut ja virtaperusteiset (dynaamiset) 

tunnusluvut. Varantoperusteinen maksuvalmius tarkoittaa yrityksen nopeasti rahaksi 

muutettavan eli likvidin omaisuuden ja lyhyellä aikavälillä maksuun tulevan 
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vieraanpääoman maksujen suhdetta. Quick ratio ja Current ratio ovat suuntaa antavia 

varantoperusteisia tunnuslukuja yrityksen maksuvalmiudesta. (Laitinen & Laitinen 2014, 

214) Tässä tutkimuksessa käytetään edellä mainittuihin varantoperusteisiin tunnuslukuihin. 

 

Quick ratio mittaa yrityksen kykyä selviytyä lyhytaikaisista veloistaan nopeasti rahaksi 

muutettavilla omaisuuserillään. Tunnusluku mittaa yrityksen kassavalmiutta ja 

rahoituspuskurien tilaa. Jos yrityksen rahoituspuskurit ovat liian pienet, sillä ei ole 

käytettävissä olevia varoja yllättävien menojen toteutuessa. Jos yrityksen tulorahoitus on 

runsas ja vakaa, tulee se toimeen myös pienemmällä rahoituspuskurilla. Quick ratiossa 

yrityksen vaihtuvat vastaavat jaetaan lyhytaikaisella vieraalla pääomalla, joka on oikaistu 

saaduilla ennakkomaksuilla. Current ratio mittaa myös yrityksen kykyä selviytyä 

lyhytaikaisista veloistaan likvideillä omaisuuserillään, mutta perspektiivi on hieman pidempi 

kuin quick ratiossa. Current ratiossa vaihtuvista vastaavista vähennetään vaihto-omaisuus, 

mikä jaetaan lyhytaikaisella vieraalla pääomalla. Molempien tunnuslukujen tulkinnassa on 

oleellista tarkastella lukujen kehitystä ja niitä voidaan käyttää mm. saman toimialan 

yritysten vertailuun. (Balance consulting 2016a&b) SM-liigaseurojen tilinpäätöksiä 

tutkiessa voi huomata, että vaihto-omaisuuserät ovat seuroilla erittäin pieniä (johtuen 

toimialasta), joten näiden kahden tunnusluvun tarkastelussa keskitytään empiriaosassa 

enemmän seurojen quick ration tarkasteluun. 

 

Yrityksen maksuvalmiutta voidaan siis pitää yllä ennakoimalla tulevia kassavirtoja ja näin 

ollen voidaan ennakoida tulevia rahoitustarpeita, jolloin voidaan suunnitella käytettäviä 

rahoituskeinoja. Budjetointi on yksinkertaisimmillaan juuri rahoitustarpeiden ennakointia, 

jolloin suunnitellaan tulevia menoja ja tuloja. Tärkeimpiä raportoinnin työkaluja 

maksuvalmiuden varmistamiseksi on kuukausittain rullaavasti päivitettävä 

kassavirtalaskelma esimerkkinä kassabudjetti, jonka avulla voidaan löytää yritykselle 

sopiva kasvunopeus vaarantamatta yrityksen maksukykyä mm. kasvaneen 

käyttöpääoman myötä (Koski 2012, 93-94). Hedmanin (1992, 13-14) mukaan 

kassanhallinta tarkoittaa maksuvalmiuden eli likviditeetin hoidon lisäksi likviditeetin 

luomista, joka tapahtuu käyttöpääomaa vapauttamalla. Käyttöpääomalla tarkoitetaan siis 

yritystoimintaan jatkuvasti sitoutuneita varoja (Kinnunen, Leppiniemi, Martikainen & 

Virtanen 2000, 225). Seuraavaksi käsitellään maksuvalmiuden hallintaan liittyviä käsitteitä 

tarkemmin. 
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2.4. Budjetointi    
 

Budjetoinnilla tarkoitetaan yleisesti yrityksen budjetin laatimista. Budjetin laatiminen on 

jatkoa yrityksen strategiatyölle. Budjetoinnin yhteydessä toimintasuunnitelmat 

konkretisoidaan koko organisaation osalta ja kuvataan euromääräisesti. Budjetin laatii 

toimiva johto yhdessä organisaation kanssa ja budjettia käyttää johdon lisäksi yrityksen 

hallitus. Budjetin tehtäviä ovat todennäköisen taloudellisen tuloksen ennustaminen, 

yrityksen toiminnan suunnittelun tukeminen, koordinointi, jonka voidaan katsoa olevan osa 

suunnittelua, toiminnan tarkkailu ja valvonta, motivointi ja suorituksen arviointi sekä 

monissa yrityksissä budjetti on osalle organisaatiota lupa käyttää rahaa. (Ikäheimo, Malmi, 

Walden 2012, 174-176) SM-liigaseurojen kannalta budjetoinnin tehtävistä essin nousee 

ainakin tuloksen ennustaminen, kuten edellä on jo mainittu, tulovirrat tilikauden aikana 

saattavat vaihdella runsaasti jääkiekkokauden ja off-seasonin välillä.  

 

Budjetoinnin toteuttamisen neljä tyypillisintä menetelmää ovat kiinteät, tarkistettavat, 

rullaavat ja liukuvat budjetit. Kiinteässä budjetoinnissa tehdään kiinteä ennuste tilikaudesta 

ja toteutuneita lukuja verrataan siihen. Tarkistettava budjetti toimii samoin, mutta siinä 

alkuperäistä budjettia tarkastetaan muutaman kerran tilikauden aikana. Rullaava 

budjetointi poikkeaa edellisestä siten, että siinä vuodeksi laadittu budjetti tarkastetaan 

esimerkiksi kuukausittain, jolloin samalla budjettikauden loppuun lisätään vastaavasti yksi 

uusi kuukausi. Liukuva budjetti puolestaan muuttuu yrityksen toiminta-asteen mukaan ja 

sopii valmistaville yrityksille, joiden tuotosmäärät vaihtelevat huomattavasti. (Lindfors & 

Syvänperä 2009, 16) Lähdesmäki (2014, 47) on saanut samankaltaisia tutkimustuloksia 

seuraavista asioista kuin tässä tutkimuksessa on saatu haastatteluista: edellisen kauden 

budjetin toetutumat ovat hyvä pohja seuraavan kauden budjetointiin ja pelaajabudjetti on 

suurin menoerä menobudjetissa ja näin ollen omaa suurimman riskin. Pelaajabudjetteihin 

tulee useasti kauden aikana muutoksia, sillä pelaajia loukkaantuu, jolloin on hankittava 

uusia pelaajavahvistuksia. Uusien pelaajien hankkiminen kesken jääkiekkokauden saattaa 

tuoda seuroille budjetoimattomia lisäkustannuksia. SM-liigaseurojen budjetoinnin 

toteuttamista käydään läpi tarkemmin pääluvussa kolme kerätyn haastatteluaineiston 

perusteella. 
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2.5. Kassanhallinta 
 

Aikaisemmin määriteltiin jo kassanhallinnan tehtävät, joita ovat siis likviditeetin hoito ja 

luominen. Yksinkertaistettuna kassan hallinta tarkoittaa sitä, että maksut saadaan 

yrityksessä sisään mahdollisimman nopeasti, rahat pidetään yrityksessä mahdollisimman 

kauan ja hoidetaan niitä sen aikaa mahdollisimman kannattavasti. (Hedman 1992, 15) 

Kroes J.R. ja Manikas A.S. (2013) ovat tutkimuksessaan havainneet että hyvällä 

kassavirran hallinnalla on mm. positiivinen yhteys yrityksen kannattavuuteen. Näin ollen on 

myös SM-liigaseurojenkin kannalta tärkeää, että ne pystyät hallita kassavirtojaan 

mahdollisimman hyvin. Kassanhallinta voidaan jakaa kolmeen osaan, jossa ensimmäinen 

osa on kassavirrat eli myyntivirrat, ostovirrat ja erityismaksut/muut maksut. Myyntivirrat 

kattavat tarjouksesta omalle tilille tulleeseen rahaan ulottuvan tapahtumaketjun ja ostovirta 

on samankaltainen, mutta yritys toimii ostajana. Kolmas virtaosa sisältää kaikki ne maksut, 

jotka eivät sisälly näihin kahteen edellisiin virtoihin, kuten verot ja palkat. Toinen osa on 

likviditeetti- ja valuuttasuunnittelu, jotka perustuvat tietoihin, joita ensimmäisessä osassa 

on saatu. Kolmas osa on rahoitustoiminta, joka tarkoittaa likviditeetin ja valuutan käsittelyä. 

Tämän kolmannen osan lähtökohtana on maksuvalmiusbudjetti ja edellisten osien työ 

vaikuttaa paljon rahoitustoiminnan tuloksiin. (Hedman 1992, 15-16)  

 

Niskanen & Niskanen (2010, 366) ovat määritelleet yrityksen lyhytaikaisen rahoituksen 

keskeisiä osa-alueita, jossa kassanhallintaan kuuluu heidän mukaansa kassavirtojen 

ajoitus ja kassabudjetointi, kassan koko, pankkitilijärjestelmät, maksuliikennejärjestelmät, 

pankkisuhteet ja lyhytaikainen rahoitussuunnittelu. Näin ollen voidaan havaita, että 

kassanhallintaan kuuluu melko paljon erilaisia osa-alueita, joista käyttöpääomaan, 

kassavirtoihin ja kassabudjettiin perehdytään tarkemmin tässä tutkielmassa. Enqvistin & 

al. (2014) ja Dečman et al. (2012) tutkimusten tulokset puoltavat käyttöpääomaan 

perehtymistä tarkemmin, koska käyttöpääoman hallinnalla todettiin heidän tutkimuksissaan 

olevan kassavirtojen kautta positiivinen yhteys pk-yritysten kannattavuuteen. Alla olevassa 

kuviossa havainnollistetaan vielä kuinka yritys voi ohjata eli hallita kassavirtaansa. 
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Kuvio 2: Kassavirran hallinta (Hedman 1992,19)  

 

Niin kuin tutkimuksen teoreettisesta viitekehyksestäkin käy ilmi, kuviossa kaksi korostuu ja 

hahmottuu miten tulevien kassavirtojen ennakointi ja tietoisuus siitä, milloin kassaan tulee 

rahaa ja milloin sieltä lähtee rahaa ovat yhteydessä toisiinsa. Ennakointi ja tietoisuus 

kassavirroista muodostavat perustan sille, että yrityksessä pystytään hallitsemaan 

kassavirtoja mahdollisimman hyvin.  

 

2.6. Käyttöpääoma 
 

Kuten edellä jo kerrottiin Kinnunen et al. (2000, 225) ovat määritelleet, että 

käyttöpääomalla tarkoitetaan yritystoimintaan jatkuvasti sitoutuneita varoja. Käyttöpääoma 

muodostuu rahoitusomaisuudesta ja vaihto-omaisuudesta. Käyttöpääoma voidaan laskea 

tilinpäätöksestä siten, että rahoitus- ja vaihto-omaisuudesta vähennetään lyhytaikainen 

vieras pääoma. Käyttöpääoma ei ole siis vakio, vaan se muuttuu jatkuvasti, eli saatu luku 

kuvastaa vain tilinpäätöspäivänä käyttöpääomaa, joka on laskettu sen hetkisistä edellä 

mainituista luvuista. Käyttöpääoman määrään vaikuttavat erityisesti ostot, 

valmistusprosessi ja myynti. (Leppiniemi 2009, 33-34)  Kassavirtoja ajoittuu eri 

ajanjaksoille yrityksessä. Tätä kassavirtojen eriaikaisuutta käytännössä tarkoittaa 

esimerkiksi se, että tuotteen valmistuksesta syntyy kuluja ennen kuin tuotteesta on saatu 

tuloja kassaan. Tällöin puhutaan etupainotteisesta kulurakenteesta. Alla olevassa 

kuviossa Niskanen et. al. (2010, 369) ovat havainnollistaneet, milloin kassavirrat 
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tapahtuvat ja he ovat järjestäneet yrityksen päätöksentekoon liittyvät kassavirrat 

aikajanalle. 

 

 

 

 

 

   Varasto      Myyntisaatava 

 

                                              

                     

            Ostovelka 

 

 

 

Kuvio 3: Kassavirtojen aikajana (Niskanen et al. 2010, 369) 

 

Kuvio hahmottaa varaston ja myyntisaatavien vaikutusta käyttöpääoman määrään 

kasvattaen sitä ja ostovelkojen vaikuttavan käyttöpääomaan alentaen sitä. SM-

liigaseuroilla vaihto-omaisuus on pieni, joten pääosin myyntisaatavat kasvattavat seurojen 

käyttöpääomaa. Mun et al. (2015, 9) kirjoittavat, että yritysten kassavarannoilla on 

tasoittava vaikutus käyttöpääomaan yrityksillä, joilla käyttöpääoma on positiivinen ja, 

erityisesti yrityksillä, joilla on positiivinen kassavaranto ja käyttöpääoma, käyttöpääomalla 

on negatiivinen vaikutus liikevoittoon. Näin ollen kumpaan suuntaan yrityksen 

käyttöpääoma vaikuttaa riippuu yrityksillä pääpiirteissään siitä missä määrin niillä on 

myyntisaatavia, varastoa ja ostovelkoja.  

 

Oli yritys minkä kokoinen tahansa, sen kannattaa kerätä maksut myyntisaatavista 

mahdollisimman nopeasti, maksaa ostovelat viime hetkellä ja pitää varasto 

mahdollisimman pienenä (Mariotti & Glackin, 2012, 375). Niskanen et al (2010, 379) 

mukaan maksuaikaa myönnettäessä yritysten on hyvä muistaa ettei maksuaikoja kannata 

laittaa liian lyhyiksi tai pitkiksi, esimerkiksi liian lyhyet maksuajat saattavat heidän 

mukaansa laskea myynitä. He mainitsevaat myös, että ostovelkojen nopealla maksulla voi 

hyödyntää mahdollisen käteisalennuksen (Niskanen et al. 2010, 380). Kaipiainen (2008, 

60) on puolestaan havainnut, että pk-yritykset käyttävät käteisalennuksen hyväksi 73% 

Tilaus Tuote saapuu Myynti Rahat kassaan 

Lasku maksuun 
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kerroista sellaista tarjottaessa. Kaipiaisen tutkimuksesta selvisi myös, että suurimmat 

esteet maksuvalmiuden hallinnalle pk-yrityksissä olivat taloudelliset tekijät sekä 

henkilöstöresurssit. Täten voidaan myös olettaa SM-liigaseurojen kuuluessa kirjanpitolain 

(2016) määrittelemään luokkaan 'pienet yritykset', että niillä voi olla samankaltaisia 

ongelmia liittyen maksuvalmiuteen. Seurojen tilinpäätöstiedoista voi havaita, että suurin 

osa ei ole tehnyt voittoa esimerkiksi tarkasteltaessa kolmea viimeisintä tilikautta. Täten 

taloudelliset resurssit näyttäisivät olevan monilla seuroilla heikot ja mikäli ongelmia 

maksuvalmiuden hallinnassa on, yksi syy on varmasti taloudelliset tekijät. 

 

2.7. Kassavirrat ja kassabudjetti 
 

Kassavirrat ovat rahavirtoja, jotka lähtevät yrityksen kassasta tai menevät kassaan. 

Yrityksen nettokassavirta muodostuu positiivisten ja negatiivisten kassavirtojen summasta. 

Kassavirtojen ja suoriteperusteisen tuloslaskelman välillä vallitsee ajoitusero, joka 

tarkoittaa sitä, että kassavirrat kirjataan maksuperusteisesti, mikä on tärkeää ymmärtää, 

sillä kaikkien sijoituskohteiden arvonmääritys perustuu kassavirtoihin eikä 

tilinpäätösvoittoihin. (Niskanen & al. 2010, 67,69) Vapailla kassavirroilla tarkoitetaan 

kassavirtoja, jotka ovat jääneet jäljelle kun liiketoiminnan kassavirroista on vähennetty 

investointien kassavirrat. Näin ollen vapaassa kassavirrassa ei siis huomioida rahoituksen 

kassavirtoja. Vapaat kassavirrat kertovat siis tietyn tarkasteluajanjakson aikana kertyneen 

ylijäämän, joka toimintaa haittaamatta olisi irrotettavissa yrityksestä. (Ikäheimo et al. 2012, 

179)  

 

Kuten aiemmin on jo mainittu maksuvalmiuden kannalta tärkeä kassavirtalaskelman muoto 

on kassabudjetti, jota voidaan myös kutsua rahoitusbudjetiksi. Pienissä yrityksissä 

kassavirtojen ennakoiminen on keskeisin budjetoinnin muoto. Kassabudjetti auttaa 

rahoitusvirtojen seuraamista ja ohjaamista. Kassabudjetin avulla voidaan tarkastella 

yrityksen kykyä selviytyä mm. työntekijöille, rahoittajille sekä verottajalle maksettavista 

rahasuorituksista. Kassabudjetti auttaa yritystä huomaamaan lisärahoitustarpeen ja näin 

yritys pystyy ennakoimaan ja reagoimaan rahoitustarpeeseen ennen kuin se on 

maksukyvytön. Rahoitusbudjetin pääidea on se, että ensin laaditaan suunniteltava 

budjettijakso, määritellään tavoiteltava kassavaranto ja arvioidaan maksut kassaan ja 

kassasta. (Ikäheimo et al. 2012, 177)  
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Ylen (2016) tekemän laajan selvityksen mukaan monet SM-liigaseurat ovat taloudellisissa 

vaikeuksissa.Taloudellisesta selvityksestä paljastui, että kahden edellisen kauden aikana 

yli puolet liigaseuroista käytti enemmän rahaa toimintaansa kuin kassaan virtasi rahaa. 

Erityisesti Blues on suurissa vaikeuksissa, sillä seura ajautui konkurssiin 30.3.2016 

(Jatkoaika 2016). Mariotti ja Glackin (2012, 373) ovat korostaneetkin kassavirran olevan 

yrityksen elinehto, sillä ilman rahaa maksaa laskujaan, yrityksen toiminnan jatkuminen on 

vaakalaudalla. On siis selvää, että konkurssiin ajautunut SM-liigaseura Blues, on ollut 

ongelmissa kassavirtansa hallinnan kanssa ja muun taloutensa hoitamisessa jo jonkin 

aikaa. Seuraavassa luvussa perehdytään empiirisen analyysin avulla tarkemmin SM-

liigaseurojen maksuvalmiuteen ja kassanhalintaan. 
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3. SM-LIIGASEUROJEN KASSAVIRRAN HALLINTA 
 

Tässä luvussa käsitellään ja analysoidaan SM-liigaorganisaatioiden maksuvalmiuden 

tunnuslukuja, quick ratiota ja current ratiota, jotka on saatu Voitto + ja Orbis -

tietokannoista. Tämän jälkeen perehdytään tarkemmin haastateltujen seurojen 

maksuvalmiuteen ja kassan hallintaan. Haastatteluaineistossa esitellään ensin kyselyn 

teemat ja tämän jälkeen analysoidaan jokaisesta teemasta saatuja vastauksia. 

Haastatteluaineisto muodostuu seuraavien toimitusjohtajien vastauksista: HIFK, Ilves, 

KalPa, KooKoo, SaiPa ja Ässät.  

 

3.1. SM-liigaseurojen maksuvalmius 
 

Kuten teoriaosassa on jo kerrottu, yritysten maksuvalmiutta tilinpäätöshetkellä voidaan 

tarkastella quick ration ja current ration avulla. Luvuilla tarkastellaan organisaatioiden 

kykyä selviytyä siis lyhytaikaisista maksusitoumuksistaan niiden erääntyessä (Kallunki & 

Kyllönen 2002, 80). Mikäli yrityksen maksuvalmius on hyvällä tasolla sen ei tarvitse 

turvautua kalliisiin lyhytaikaisiin lisärahoituskeinoihin. Jotta luvuista saataisiin 

mahdollisimman tarkka suuntaa antava kuva, kannattaa tarkastella niiden kehitystä usean 

tilikauden aikana (Balance consulting 2016a&b).  

 

Tutkimuksessa näitä kahta lukua tarkasteltaessa on syytä kiinnittää huomiota enemmän 

quick ration arvoihin, sillä current ratiossa on otettu huomioon vaihto-omaisuus, joka 

kuitenkin on monella tarkasteltavalla organisaatiolla minimaalinen. Näin ollen quick ratio 

antaa paremman kuvan jääkiekko-organisaatioiden lyhytaikaisesta maksuvalmiudesta. 

Alla olevassa kuviossa on SM-liigaseurojen quick ratiot tilikausilta 2013-2015. Ilveksen, 

Lukon ja Tapparan osalta on vain tilikaudet 2013-2014 ja KooKoo:n osalta vain tilikausi 

2015. Pystyakselilla on kuvattuna quick ratio arvot, vaaka-akselilla vuosiluvut ja pylväät 

ovat kunkin seuran quick ration arvoja.  
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SM-liigaseurojen quick ratiot 2013-2015 

 

 

 

Taulukko 1: SM-liigaseurojen quick ratiot 2013-2015 (Tilinpäätökset 2013-2015). 

 

Balance consulting (2016a) on määrittänyt quick ration ohjeelliset viitearvot seuraavasti: 

 

Erinomainen yli 1,5 

Hyvä 1 - 1,5 

Tyydyttävä 0,5 - 1 

Välttävä 0,3 - 0,5 

Heikko alle 0,3 

  

Quick ration ollessa tasan 1, yrityksen rahoitusomaisuus kattaa täysin lyhytaikaisten 

velkojen määrän (Balance consultin 2016a). Kuviosta 4 nähdään, että maksuvalmius on 

hyvällä tai erinomaisella tasolla yhdeksällä seuralla (HIFK, HPK, KooKoo, Kärpät, Lukko, 

Pelicans, SaiPa, TPS ja Ässät) tarkasteltaessa vuotta 2015. Näin ollen yli puolella SM-

liigaseuroista on quick ratio vähintäänkin hyvällä tasolla, mikä kertoo seurojen 

lyhytaikaisen maksuvalmiuden olevan keskimääräisesti hyvällä tasolla. Quick ration arvo 

on vaihdellut monen seuran kohdalla tarkasteltavien tilikausien aikana. Vain kolmella 

seuralla, Blues, Pelicans ja TPS, quick ratio on laskenut ja muilla se on pysynyt samana 
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tai kasvanut viimeisintä tilikautta (2015) tarkasteltaessa. Blues ajautuikin konkurssiin kuten 

edellisessä luvussa mainittiin, minkä voi myös osittain havaita seuran heikoista quick ratio 

luvuista. Tämän tunnusluvun perusteella voidaan päätellä seurojen maksuvalmiuden ja 

siihen linkittyvien kassavarantojen olevan keskimäärin hyvällä mallilla. Täytyy kuitenkin 

muistaa, että tunnusluku kuvaa vain yhden päivän, tilinpäätöshetken, mukaista 

maksuvalmiutta. Jääkiekko-organisaatioilla tilikausi päättyy huhtikuussa, jolloin SM-liiga 

kausikin päättyy viimeistään (riippuen pudotuspeleistä), mikä tarkoittaa sitä, että 

esimerkiksi otteluista saadut lipputulot näkyvät kassassa positiivisena virtana ja kassa ei 

ole 'ehtinyt' heikentyä huomattavasti. Tutkimuksen haastatteluista kävi mm. ilmi, että kesä 

saattaa olla joillain seuroilla hyvinkin tiukkaa taloudellisesti, jolloin kassa on pienempi kuin 

jääkiekkokaudella.   

 

Seuraavassa kuviossa on esitetty SM-liigaseurojen current ration luvut. Niin kuin 

ylemmässäkin kuviossa, pystyakselilla on current ration arvot, vaaka-akselilla on tilikaudet 

ja pylväät kuvastavat kunkin seuran current ration arvoa.  

 

SM-liigaseurojen current ratiot 2013-2015 

 

   

 

Taulukko 2: SM-liigaseurojen current ratiot 2013-2015 (Tilinpäätökset 2013-2015) 
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Kuviosta 5 voi havaita, että seurojen current ratio arvot eivät poikkea paljon quick ratio 

luvun arvoista, mikä johtuu jo edellä mainitusta pienestä vaihto-omaisuudesta toimialalla. 

Viitteellinen 'hyvä' ohjearvo current ratiolle puolestaan on 2 - 2,5 (Balance consulting 

2016b). Näin ollen vain kolmella seuralla, HIFK:lla, HPK:lla ja Kärpillä on current ratio 

hyvällä tasolla viimeisimmässä tilinpäätöksessä (2015). Current ratio on kuitenkin pysynyt 

samana tai kasvanut yli puolilla seuroista tarkasteltaessa viimeisintä tilikautta. 

Tunnuslukujen arvot ovat täten heikompia (sillä viitearvot ovat suurempia) kuin quick ration 

arvot, mutta kuten jo kerrottu vaihto-omaisuus on monilla seuroilla pieni tai sitä ei ole, joten 

current ration arvot eivät anna niin todenmukaista kuvaa jääkiekkoseurojen lyhytaikaisesta 

maksuvalmiudesta.  

 

3.2. Haastatteluaineisto       
 

Haastattelu toteutettiin kyselylomakkeella sähköpostitse, mikä mahdollisti sen, että 

mahdollisimman moni vastasi haastatteluun silloin kuin heille sopi. Haastatteluun vastasi 

HIFK, Ilves, KalPa, KooKoo, SaiPa ja Ässät. Tarkentavia sähköpostiviestejä, koskien 

vastauksia, oli mahdollista lähettää ja niihinkin vastattiin. Tutkimuksessa kyselylomakkeen 

käyttö on ollut perusteltua, sillä alle puolen tunnin tutkimushaastattelun mielekkyyttä on 

kyseenalaistettu haastatteluprosessin viemän kohtuuttoman suuren kokonaisajan takia, 

koska näin lyhyen asian voi selvittää kyselylomakkeellakin (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 

1997, 206).  

 

3.2.1. Haastateltujen SM-liigaseurojen perustiedot 
 

Haastattelun ensimmäinen teema koski jääkiekko-organisaatioiden perustietoja. Siinä 

selvitettiin seurojen ikä, koko ja taho, joka hoitaa yrityksen kirjanpidon. Laitinen et. al 

(2014, 30-32) ovat kirjoittaneet yrityksen iän ja koon vaikuttavan sen mahdolliseen 

konkurssiriskiin. Haastatteluun vastanneet urheiluseurat ovat kaikki perustettu yli 50 vuotta 

sitten. Osakeyhtiöinä kyseiset seurat ovat toimineet vaihtelevasti yli kymmenestä vuodesta 

muutamaan vuoteen, mutta jo ennen yhtiöitymistä seurat ovat harjoittaneet liiketoimintaa 

useita vuosia. Laitinen et al. (2014, 33) ovat esittäneet kirjassaan taulukon, jossa on 

suhteutettu yritysten konkurssiriski vuonna 2011 toimintavuosien määrään. Näin ollen 

kyselyyn vastanneiden seurojen voidaan katsoa kuuluvan ainakin luokkaan, jossa 

yrityksen ikä on 15-19 vuotta. Tämän luokan konkurssiriski on vuoden 2011 taulukon 

mukaan 0,47 %, joka on taulukon luokkien toisiksi pienin riski. Tästä voidaan päätellä ettei 
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ainakaan kyseisillä jääkiekko-organisaatioilla tulisi olla suurta riskiä ajautua konkurssiin. 

Kyselyyn vastanneet seurat työllistävät kokoaikaisesti 45-65 henkilöä. Edellä mainittujen 

tietojen pohjalta voidaan päätellä konkurssiriskin olevan haastateltujen SM-liigaseurojen 

osalta iän ja koon puolesta vähäinen, mikä on hyvä asia yrityksen kannattavuuden sekä 

maksuvalmiuden kannalta.  

 

Haastattelun ensimmäisessä teemassa kerrotaan myös tahot, jotka hoitavat kyselyyn 

vastanneiden seurojen kirjanpidon. Lähes kaikilla vastanneilla kirjanpito on osittain tai 

kokonaan ulkoistettu. Ilveksellä kirjanpito on hoidettu sisäisesti vuoden 2016 alusta 

lähtien, jota ennen se oli myös ulkoistettu. Samoin Ässät hoitaa kirjanpitonsa ja koko 

taloushallinnon sisäisesti. Kun kirjanpito on ulkoistettu, jää seurojen johdolle esimerkiksi 

aikaa ydintoiminnan kehittämiseen ja ylläpitämiseen eikä aikaa ja resursseja kulu 

kirjanpidon tehtäviin. Toki mikäli yrityksessä on kirjanpidon ja taloushallinnon osalta 

ammattilaisia hoituvat tehtävät nopeasti näinkin. Ratkaisevaa varmasti on kumpi tulee 

yritykselle halvemmaksi joko taloushallinnon ulkoistaminen (kokonaan tai osittain) tai 

taloushallinnon hoito sisäisesti.  

 

3.2.2. Talouden suunnittelu ja sen toteuttaminen SM-liigaseuroissa 
 

Haastattelun toinen teema käsitteli SM-liigaseurojen talouden suunnittelua. Teemassa 

selvitettiin seurojen talousalan osaamista, talouden suunnittelua ja ennakointia sekä 

paljonko aikaa kuluu talouden arviointiin ja suunnitteluun. Toisessa teemassa saatiin 

vastauksia myös siihen, millaista budjetointia seuroissa tehdään ja kuinka sen toteutumista 

seurataan. Teeman viimeisessä kohdassa selvitettiin miten seurat huolehtivat 

maksuvalmiudestaan. 

 

Jokaisessa seurassa on talousalan osaamista eri koulutustaustoista. HIFK:ssa 

talouspäällikkönä on talousalan merkonomi ja toimitusjohtalla on kauppatieteiden 

maisterin tutkinto laskentatoimesta, toimitusjohtaja vastaa seurassa sisäisestä 

laskennasta. Ilveksessä taloushallinnosta on vastuussa talousalan yo-merkonomi ja 

kirjanpidosta vastaa puolipäiväinen yo-merkonomi, toimitusjohtajalla on puolestaan 20 

vuoden johtamiskokemus eri yrityksistä. KalPan toimitusjohtaja on koulutukseltaan 

taloushallinnon ja rahoituksen linjalta valmistunut tradenomi, jolla on 10 vuoden 

työkokemus erilaisista taloushallinnon tehtävistä. KooKoossa toimitusjohtajalla on 

kaupallisen alan koulutus, urheilumarkkinoinnin koulutus ja JET -tutkinto, hallitus yhdessä 



 23 

toimitusjohtajan kanssa laatii budjetin ja toimitusjohtaja vastaa tässäkin seurassa 

sisäisestä laskennasta. SaiPan toimitusjohtaja on tuotantotalouden diplomi-insinööri, joka 

on lukenut myös laskentatoimea ja kerryttänyt työkokemusta erilaisissa johtotehtävissä. 

Myös SaiPan ravintolapäälliköllä ja asiakaspalvelupäälliköllä on pitkä kokemus 

liigajoukkueen taloudesta. Ässien taloushallinnon hoitaa toimistopäällikkö, joka on 

koulutukseltaan yo-merkonomi ja hänellä on yli 20 vuoden kokemus talousasioiden 

hoidosta. Seuroissa ymmärretään siis talousosaamisen tärkeys ja siihen on panostettu 

palkkaamalla ammattitaitoista henkilökuntaa. Talousosaaminen on luonnollisesti tärkeää 

seurojen taloudellisen menestymisen ja ennakoinnin kannalta.  

 

Kaikki seurat vastasivat, että talouden suunnittelu, seuranta ja ennakointi on täysin 

välttämätön osa niiden toimintaa. Ässien toimitusjohtaja painottaakin, että:  

 

"Talouden suunnittelu ja seuranta ovat yritykselle elintärkeitä" 

 

Vastauksista piirtyi myös yhteinen linja sille, että toimintaan liittyy paljon haasteita 

ennakoinnin suhteen. Ennakointi on vaikeaa, sillä pelimenestystä ja pelaajien 

loukkaantumisia on vaikea ennustaa kuten myös katsojien käyttäytymistä. Jokaisella 

seuralla suuri kuluerä, pelaajapalkkiot, on sidottu koko kaudeksi eikä näin ollen jousta 

tilikauden aikana. Tämä tarkoittaa, että on tärkeää saada kassaan tulovirtaa läpi 

tilikauden. Vastauksista kävi ilmi, että Ilveksellä on ollut ajoittain haasteena pitää 

kassavirta positiivisena, joten seuralla kassatilanteen arviointi ja suunnittelu on melkein 

joka päiväistä. KooKoo puolestaan tarkastelee pelaajapalkkioita syyskuussa ja 

tammikuussa, jolloin seuralla on mahdollisuus kasvattaa palkkioita mikäli tulobudjetti on 

budjetoitua suurempi ja näin vältytään riskeiltä. KalPan yksi keino varautua haasteisiin on 

taseen vahvistaminen, jolloin se toimii puskurina huonoina vuosina. 

 

Haastatteluista selvisi, että seuroissa budjetointi toteutetaan erittäin tarkalla tasolla ja sitä 

seurataan aktiivisesti. HIFK ja Ässät kertoivat budjetin kauden aikaiseen arviointiin 

menevän noin kaksi päivää kuukaudessa ja Saipalla arviointiin menee noin neljä päivää 

kuukausitasolla. Budjetointiprosessin kesto vaihteli seuroilla kahdesta viikosta muutamaan 

kuukauteen. Tähän varmasti vaikuttaa se, miten vakaalla pohjalla seuran kassa on ja 

kuinka tarkasti sitä täytyy pystyä ennustamaan. Kaikki seurat kertoivat seuraavansa 

budjetin toteutumista kuukausittain tehtävien tilinpäätösten mukaan. Monet mainitsivat 

myös sen, että budjettia seurataan myös juoksevasti laskutuksen ja ostolaskujen 
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kertymisen myötä. Budjetin lähtökohtana mainittiin edelliset tilikaudet ja mahdolliset tulevat 

muutokset. SaiPan toimitusjohtaja kertoi tulobudjetin merkittävimpien osien 

(kausikorttimyynti, kumppanisopimukset, ravintolamyynti ja lipputuotot) kertymän 

vaikuttavan menobudjetin isoimpaan osaan eli pelaajabudjettiin. SaiPa seuraa 

ottelutuottoja ottelukohtaisesti, tulostilannetta reaaliaikaisesti Netvisor -palvelun kautta ja 

hallitus saa kuukausittain raportin budjetista. KooKoon toimitusjohtaja seuraa puolestaan 

kassavirtaennustetta viikottain eikä seurassa budjetoida mahdollisia playoff tuloja 

vuosibudjettiin, jolloin vältytään liian suurelta tulobudjetilta.  

 

Pelaajabudjetti/henkilöstöbudjetti (pelaajat kuuluvat siis seurojen työntekijöiden 

lukumäärään) paljastui kaikilla kyselyyn vastanneilla seuroilla menobudjetin suurimmaksi 

menoeräksi. Haastatelluissa seuroissa ymmärretään budjetin seurannan tärkeys. 

Pelimenestystä on mahdoton ennustaa ja näin ollen mm. ottelutulot saattavat muuttua 

pelimenestyksen johdosta hyvinkin nopeasti. Budjetin muutoksiin on pystyttävä 

reagoimaan mahdollisuuksien mukaan ja aktiivisen seurannan johdosta vaikutta siltä, että 

poikkeamat budjetissa pystytään huomaamaan ajoissa.  

 

Kaikille vastanneille seuroille 'kausikorttilaiset' sekä pitkäaikaiset 

yhteistyökumppanisuhteet ovat erittäin tärkeitä. HIFK:n toimitusjohtaja sanookin:  

 

"Olemassaolomme selkäranka ovat kausikorttilaiset sekä pitkäaikaiset 

yhteistyökumppanisuhteet, joiden merkitys taloudelle on vain kasvanut."   

 

Maksuvalmiudesta HIFK huolehtii investoimalla tuotteeseen eli joukkueeseen ja sen 

kehittämiseen siten, että tuote säilyy kilpailukykyisenä muuttuvassa kilpailutilanteessa. 

Seura on lisäksi vahvistanut vakavaraisuuttaan merkittävästi osakeannilla vuosina 2008-

2010, jolloin uutta rahaa on kerätty yli kolme miljoonaa euroa, joka toimii edelleen 

rahoituspuskurina. Myös Ilves vastasi, että tuotteen sekä kotiottelutapahtuman 

kehittäminen on avainasemassa, jotta seura pystyy varmistamaan tulot yrityksiltä ja 

yksityisiltä henkilöiltä. Menestyksestä riippuen suurin osa yrityksistä jatkaa sopimuksiaan 

Ilveksen kanssa seuraavalle kaudelle, joten seuralla on hyvä pohja olemassa. Myös Ilves 

on vahvistanut omaa pääomaa osakeannilla vuosina 2013-2015.  

 

KalPa vastasi jaksottavansa yhteistyökumppaneiden maksuja eri kuukausille, jotta 

maksuvalmius pysyy tasaisena. KooKoo pyrkii turvaamaan maksuvalmiutensa 
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kasvattamalla 'kausikorttilaisten' määrää ja seura on investoinut halliinsa viime vuosina ja 

on sitä kautta saanut ottelutapahtumatulonsa kasvamaan. Lisäksi seuran hallituksella on 

omistajien valtuutus suunnattuun osakeantiin, 400 000 € (josta osa on jo merkitty), eli 

tavoite on saada rahoituspuskuria lisää. Yrityksen normaali kehittäminen, jatkuva brändin 

rakentaminen ja yhteydenpito eri asiakasryhmiin ovat SaiPan keinoja huolehtia 

maksuvalmiudestaan varsinkin pidemmällä aikavälillä. Ässien toimitusjohtaja kertoi, että 

seura pyrkii rakentamaan pitkäkestoista yhteistyötä yhteistyökumppaneiden ja 

kausikorttiasiakkaiden kanssa, mikä on auttanut pitämään kassan kausivaihtelut pieninä. 

Jääkiekkoseurat huolehtivat siis monipuolisesti annetuissa puitteissa maksuvalmiudestaan 

suhteellisen riskisellä toimialalla.   

 

3.2.3. SM-liigaseurojen kassavirrat ja kassabudjetti 
 

SM-liigaseurat kohtaavat kausivaihteluja kassansa tulovirrassa, sillä jääkiekko kausi alkaa 

syyskuussa ja loppuu huhtikuussa. Ottelutuotot näin ollen loppuvat huhtikuussa, mutta 

seurojen on silti saatava rahavirtaa kassaan. Tässä kolmeannessa teemassa selvitettiin 

seurojen kohtaamia haasteita kassavirran hallinnassa, kuinka rahavirtoja saadaan 

kassaan myös 'off-seasonilla' sekä hyödyntävätkö seurat kassabudjettia. 

 

Kaikki haastatteluun vastanneet seurat kertoivat myyvänsä kausikortteja mahdollisimman 

paljon jo ennen kesää, mikä auttaa tasoittamaan kausivaihtelua. HIFK:lla kausikortteja on 

poikkeuksellisen paljon, noin 4000 kappaletta. Kaikki seurat pyrkivät myös laskuttamaan 

yhteistyökumppanisopimuksia ennen syyskuuta, jotta kassaan virtaa rahaa, vaikka 

ottelutuotot alkavat syyskuun puolessa välissä. Varsinkin HIFK:n ja Ässien kassa on 

vahva, kun taas Ilveksellä on ollut haasteita pitää kassa positiivisena varsinkin kesällä. 

Mikäli seuralla on vahva kassa auttaa se jo itsessään selviämään jääkiekon 

kausivaihteluista. Ilveksen toimitusjohtaja kertoo, että seurassa ennustetaan kevään ja 

kesän kassaa lähes viikkotasolla.  

 

Kuten edellä on jo kerrottu, budjettia seurataan ja arvioidaan aktiivisesti seuroissa. 

Aktiivinen seuranta auttaa selvittämään kassan riittävyyden ja tarvittavan tason kesälle. 

Kassabudjetti tunnetaan kyselyyn vastanneissa seuroissa ja sen käyttö riippuu seurojen 

kassavarannoista. Esimerkiksi SaiPa ei tällä hetkellä käytä kassabudjettia ollenkaan, kun 

taas Ilveksen toimitusjohtaja puolestaan sanoo seuran käyttävän tällä hetkellä koko ajan 

kassabudjetointia. SM-liigaseurat ovat siis pyrkineet varmistamaan tulovirrat kassaan läpi 



 26 

koko tilikauden ja 'off-season' on otettu kaikissa haastatelluissa seuroissa huomioon ja 

siihen on pyritty varautumaan yllä mainituilla keinoilla. 

 

4. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Tutkimuksessa on käyty ensin teoriaosan ja sitten empiriaosan avulla SM-liigaseurojen, 

lyhyen aikavälin rahoitussuunnittelun osa-aluetta, maksuvalmiutta ja kassanhallintaa läpi. 

Kuten jo teoriassa on kerrottu, yrityksen maksukyvyttömyys voi pahimmassa tapauksessa 

johtaa toiminnan päättymiseen eli pysyvään maksukyvyttömyyteen (Laitinen et al. 2014, 

17). Näin esimerkiksi tapahtui Blues jääkiekkoseuralle, joka ajautui tutkielmaa 

kirjoitettaessa konkurssiin ja sen tulevaisuus on vielä epäselvä (Jatkoaikaa 2016). 

Urheiluliiketoiminta on hyvin riippuvainen edustusjoukkueen tai koko seuran 

urheilumenestyksestä. Mikäli SM-liigaseuran urheilu menestyts on tappiollista useamman 

ottelun ajan se voi menettää maksavia asiakkaita, jotka käyvät katsomassa otteluita. Asiaa 

vaikeuttaa vielä se, että pelillistä menestystä on mahdoton ennustaa. Vaikka seura olisi 

hoitanut asiakkuussuhteitaan erinomaisesti, saattavat maksavat asiakkaat silti lopettaa 

otteluissa käymisen esimerkiksi siksi, että pelit eivät tuota heidän mieleistään lopputulosta. 

Toki kyseisillä SM-liigaseuroilla asiaa helpottaa se, että ne ovat harjoittaneet 

urheilutoimintaa useiden kymmenien vuosien ajan, joten monilla seuroilla on vakiintunut 

kannattajakunta. Toimialalla on siis suuri riski siitä, että kassavirrat vaihtelevat tilikauden 

aikana riippuen pelimenestyksestä, pelaajien loukkaantumisista, katsojien 

käyttäytymisestä ja niin edelleen. Näin ollen maksuvalmiuden ylläpito ja kassanhallinta 

ovat seuroille erittäin tärkeitä asioita lyhyen aikavälin rahoitussuunnittelussa. 

 

Tutkielmassa pyrittiin mahdollisimman kattavasti vastaamaan tutkimusongelmaan:  

 Miten jääkiekon SM-liigaseurat hallitsevat kassavirtaansa?  

 

Tarkastelemalla SM-liigaseurojen maksuvalmiuden tunnuslukuja selvisi, että ainakin 

tilinpäätöshetkellä kolmen vuoden aikana (2013-2015) seurojen lyhyen aikavälin 

maksuvalmius näyttäisi olevan suurimmalla osalla kunnossa, saman tuloksen sai myös 

Lähdesmäki (2014) tutkimuksessaan. Rahoitusomaisuus on osattu hoitaa sille tasolle, että 

se on kattanut lähes kaikissa seuroissa lyhytaikaisten velkojen määrän. Mutta kuten 

aiemmassa luvussa on kerrottu, tilinpäätöshetken tunnusluvut eivät välttämättä kerro koko 

totuutta. Seuroissa on panostettu talousalan osaamiseen ja näin ollen niissä on 
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ymmärretty taloudellisen suunnittelun ja ennakoinnin tärkeys. Kun henkilökunta seuroissa 

on pätevää, ymmärretään paremmin kuinka tärkeää seuralle on saada rahavirtoja kassaan 

koko tilikauden ajan. SM-liigaorganisaatiot hallitsevat kassavirtojaan tarkan budjetoinnin ja 

sen seurannan avulla, johon menee aikaa noin 2-4 päivää kuukaudessa. Budjetin tarkka 

seuranta osoittaa sen, että seuroissa ollaan tietoisia kassavirtojen vaihteluista kauden 

aikana, varsinkin kesällä seurat pyrkivät varmistamaan jatkuvat rahavirrat kassaan 

huolehtimalla maksuvalmiudestaan mm. investoimalla joukkueeseen ja kehittämällä sitä. 

Myös pitkäaikaisemmat yhteistyösopimukset yritysten kanssa ovat tärkeä osa 

maksuvalmiuden hallintaa. Moni seura on myös parantanut vakavaraisuuttaan 

osakeantien avulla. Seuroissa tunnetaan kassabudjetti ja sitä käytetään tarpeen mukaan 

riippuen kassavarantojen määrästä.  

 

Tutkimuksen alatutkimusongelma määrittyi päätutkimusongelman myötä: 

 Miten jääkiekon kausivaihteluihin on pyritty varautumaan kassanhallinnan avulla? 

 

Jääkiekkokausi alkaa Suomessa syyskuun puolessa välissä ja loppuu pelimenestyksestä 

riippuen viimeistään huhtikuussa. Haastatteluaineistosta selvisi, että kaikki seurat pyrkivät 

varmistamaan tulovirrat kassaan toukokuun ja syyskuun välille laskuttamalla 

yhteistyösopimuksia jo hyvissä ajoin ennen syyskuuta. Myös kausikorttien myynti pyritään 

aloittamaan mahdollisimman aikasin ja ennen kesää monet seurat ovat myyneet 

suurimman osan kausikorteistaan tulevalle kaudelle. Varsinkin kauden loppupuolella 

kassavarantojen määrä vaikuttaa siihen kuinka haastava tästä 'off-seasonista' tulee 

kullekin seuralle. Riippuen jokaisen seuran kassan tilanteesta yllä mainitut keinot auttavat 

enemmän tai vähemmän seuroja selviämään kausivaiheluista jääkiekkokauden alkuun asti 

ilman ottelutuloja. 

 

Tutkimuksen tuloksista saattaa herätä kysymys, miksi jääkiekon SM-liigaseurojen heikosta 

taloudellisesta tilanteesta on uutisoitu lähiaikoina paljon, jos seurojen maksuvalmius ja 

kassanhallinta näyttäisivät olevan pääpiirteissään kunnossa. Vaikka maksuvalmius on 

kunnossa ja seurat ovat toimineet rahoituksellaan ei se tarkoita, että seurat olisivat 

tuottaneet voittoja, mitä kuitenkin urheiluliiketoiminnalla kyseisissä seuroissa tavoitellaan. 

Näin ollen seurojen taloudelliset vaikeudet näyttäisivät kumpuavan enemmänkin 

pidemmän ajan rahoitussuunnittelun päätöksistä ja valinnoista kuin lyhyen ajan 

rahoitussuunnittelusta.  
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4.1 Jatkotutkimusehdotukset 
 

SM-liigaseurojen pidemmän ajan rahoitussuunnittelusta saadaan mielenkiintoisia 

jatkotutkimusaiheita. Tämän tutkielman aihealue on melko tarkasti rajattu, joten seurojen 

laajempi maksuvalmiuden, siihen liittyvän vakavaraisuuden ja kannattavuuden tutkiminen 

olisi yksi mahdollinen jatkotutkimusaihe. Kaikki jääkiekkoseurat ovat osakeyhtiöitä. Monet 

seurat ovat muuttuneet osakeyhtiöksi 2000-luvun alussa ja muutamat vasta lähivuosina 

(esim. KooKoo). Näin ollen olisi erittäin kiinnostava tutkia millaisia vaikutuksia kunkin SM-

liigaseuran omistuspohjalla ja sen muutoksilla on ollut seuran kannattavuuteen sekä 

selvittää omistuksen motiiveja verrattuna selvästi vain taloudellista tulosta tavoitteleviin 

organisaatioihin.  

 

Myös muualla Euroopassa ja esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Venäjällä toimii kansallisia 

jääkiekkoliigoja, kuten NHL (Yhdysvallat) ja KHL (Venäjä). Tarkempi perehtyminen näiden 

liigojen kassavirran hallintaan ja pidemmänkin ajan rahoitussuunnitteluun olisi kiinnostava 

aihe tutkia. Suomessa toimii jääkiekon SM-liigan alapuolella toiseksi korkein sarjataso 

Mestis, jonka toimintaan olisi mielenkiintoista perehtyä niin kassanhallinnan kuin muunkin 

taloudellisen toiminnan osalta.    
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LIITTEET 

 

Haastattelurunko (mukaillen Ruuhisalmi 2015) 

 

Perustiedot: 

- Kauanko yritys on harjoittanut liiketoimintaa? 

- Kuinka monta henkilöä yrityksessä työskentelee? 

- Mikä taho hoitaa yrityksen kirjanpidon? 

 

Talouden suunnittelu ja sen toteuttaminen 

- Onko yrityksessä talousalan osaamista koulutuksen tai kokemuksen kautta? 

- Kuinka merkittävää talouden suunnittelu ja ennakointi on yritykselle (tarpeellista, 

hyödyllistä,välttämätöntä)? Ja miten taloudellisiin vastoinkäymisiin varaudutaan? 

- Paljonko aikaa käytetään yrityksen talouden arviointiin ja sunnitteluun? 

- Minkälaista budjetointia yrityksessä tehdään, ja seurataanko sen toteutumista?  

- Miten yritys pyrkii varmistamaan jatkuvan maksuvalmiuden?  

 

Kassabudjetti 

- Tilikausi alkaa toukokuussa, mutta Liiga käynnistyy vasta syyskuussa – tämä saattaa 

asettaa haasteita kassavirran hallinnassa. Miten suunittelette ja ennustatte kassavirtojen 

määriä ja toteutumishetkiä? Miten tämä 'off-season' on otettu huomioon? 

- Tunnetaanko tai hyödynnetänkö yrityksessä kassabudjetointia? 

 


