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Jääkiekko on Suomen suosituin urheilulaji, joka monilla mittareilla mitattuna menestyy nyt jopa 

paremmin kuin koskaan. On kuitenkin yksi huolenaihe, joka toistuu keskusteluissa kerta toisensa 

jälkeen: Mestiksen asema sarjajärjestelmässä, jossa SM-liigassa pelaa 15 joukkuetta eikä sarjaan 

voi nousta urheilullisin perustein karsintojen kautta. Monien laji-ihmisten mielestä tällainen 

sarjajärjestelmämalli ei tee hyvää suomalaiselle jääkiekolle. Mestiksen näivettymisestä ja seurojen 

huolestuttavasta tilasta on keskusteltu paljon mediassa, mutta akateemista tutkimusta ilmiöstä ei 

juuri ole tuotettu. Siksi aiheen tutkiminen on perusteltua. 

Mestiksen ja SM-liigan väliset karsinnat poistettiin kauden 2012–2013 jälkeen ja käyttöön otettiin 

niin kutsuttu lisenssimenettely. Seuraavien vuosien aikana SM-liiga laajentui 15 joukkueen 

sarjaksi. Mestiksen suurseurat Jukurit, KooKoo ja Sport nostettiin juuri lisenssimenettelyn turvin 

pääsarjaan. Karsintojen poistaminen ja kolmen suurseuran poistuminen on horjuttanut Mestiksen 

dynamiikkaa. Samaan aikaan Mestistäkin koettelevat koko urheilukentän suuret muutosvoimat, 

kuten globalisaatio, ammattimaistuminen ja viihteellistyminen. Lisäksi perinteinen 

vapaaehtoisuuteen perustuva urheiluseuratoiminta on suuressa murroksessa.  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaiset ovat Mestis-seurojen olosuhteet 

nykyisessä toimintaympäristössään, ja millaisia muutoksia olosuhteissa on tapahtunut viime 

vuosien aikana. Tutkimuksessa myös perehdyttiin Mestis-seurojen taloustilanteeseen. Tutkimus 

toteutettiin asiakirjoihin tutustumalla ja kahdella eri kyselylomakkeella, joista laajempi lähetettiin 

Mestis-seurojen seurajohtajille ja typistetympi versio päävalmentajille.  

Tulosten mukaan monien Mestis-seurojen taloustilanne on todella huolestuttava, joskin joitain 

varovaisen positiivisia signaaleja oli havaittavissa ainakin ennen koronaviruspandemiaa. Mestis ei 

ole ammattilaissarja, vaan pelaajat ovat joko puoliammattilaisia tai muita vielä vähemmän 

pelaamisella tienaavia. Palkattua henkilökuntaa työskentelee seurojen ”toimistoilla” vain vähän, 

eniten valmennuksessa. Vastaajien mukaan taloudellisia haasteita Mestis-seuroille aiheuttavat 

esimerkiksi pieni talousalue, Mestiksen vähäinen kiinnostavuus, edellisten vuosien tappiolliset 

tilikaudet, kannattamaton tv-sopimus, osaavien seuratyöntekijöiden puute ja ontuva 

taloudenhallinta. Mestis-seurat eivät ole jääneet tuleen makaamaan vaan pyrkivät parantamaan 

kannattavuuttaan laajentamalla liiketoimintaansa jääkiekon ulkopuolelle. Tulevaisuuden yhtenä 

haasteena on vapaaehtoisten sitouttamisen vaikeus. Resursseja ammattimaistumiseenkin on 

niukasti. Suljettu sarjajärjestelmä sai vastaajilta täystyrmäyksen. Mestis-seuroissa uskotaan, että 

sarjojen avaamisen avulla toimintaympäristö muuttuisi paremmaksi. 

Asiasanat: jääkiekko, ammattimaistuminen, sarjajärjestelmä, taloudellinen tila 



 

 
 

ABSTRACT 

Suvinen, T. 2020. The role of Mestis clubs in the Finnish hockey community as interpreted by club 

members. Department of Sport Sciences, University of Jyväskylä, Master’s thesis in Social 

Sciences of Sport, 129 p., 2 appendices. 

Ice hockey is the most popular sport in Finland. By many measures Finland’s success in ice hockey 

is greater than ever. However, there is one concern that Finnish ice hockey people highlight time 

after time. The problem is that clubs playing in Finland’s second highest league called Mestis can’t 

promote to the Finnish top league SM-liiga because there are no qualifying games. Many ice 

hockey people also think that 15 clubs are too much for SM-liiga. They also think that current 

league system is not beneficial to Finland’s ice hockey in the long run. There have been a lot of 

discussion about problems of closed league system in the media, but phenomenon has not been 

studied in Finland, which justifies conducting research on the topic. 

So far, the last qualifying games between Mestis and SM-liiga were played at the end of the season 

2012–2013. After that SM-liiga launched a thing called “licensing procedure” because they wanted 

to increase the number of teams in the SM-liiga. During the following years three big clubs from 

Mestis: Jukurit, Kookoo and Sport were promoted to SM-liiga through the licensing procedure. 

The changes in the league system and promotion of the three big clubs have shaken the dynamics 

of Mestis. At the same time big massive trends, such as globalization and professionalism, are 

changing the whole sports industry. It is also getting harder for sport clubs to find volunteers to be 

a part of the club’s activity. 

The purpose of this study is to determine the conditions of the Mestis clubs in their current 

operating environment and what changes in the conditions have taken place in recent years. The 

study also looked at the financial situation of the Mestis clubs. The data was collected by examining 

the documents and using two different internet-based questionnaires, the larger of which was sent 

to the club leaders of the Mestis clubs and the tighter version to the head coaches of Mestis teams. 

According to the results financial situation of many Mestis clubs is alarming, although some 

cautiously positive signals were observed at least before the coronavirus pandemic. Mestis is not a 

professional sports league. Players are either semi-professionals or they make even less money by 

playing ice hockey. There are only few full-time employees in the “offices” of the clubs. Most of 

the full-time employees work in the field of coaching. According to the respondents, financial 

challenges of Mestis clubs are caused by, for example, the small economic region, the low interest 

of Mestis, the unprofitable financial years of previous years, the unprofitable TV contract, the lack 

of skilled club employees and lame financial management. The Mestis clubs are working to 

improve their profitability by expanding their business beyond hockey. One of the challenges for 

the future is the difficulty of engaging volunteers. Mestis clubs hope that there would be a 

possibility to promote to SM-liiga through qualifying games. They believe that open league system 

would improve the operating environment of the Mestis clubs. 

 

Key words: ice hockey, professionalism, league system, financial condition 
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1 JOHDANTO 

 

Tuskin kovinkaan moni muu asia suomalaisessa jääkiekossa herättää yhtä paljon keskustelua kuin 

sarjajärjestelmän rakenne, joka ei tällä hetkellä mahdollista Mestis-seuroille nousua pääsarjaan 

ainakaan urheilullisin perustein liigakarsinnan kautta. Paljon on tapahtunut sen jälkeen, kun SM-

liiga tiedotti 19. joulukuuta 2013 sopineensa Jääkiekkoliiton kanssa lisenssijärjestelmästä, jonka 

avulla liiga voi tulevaisuudessa laajentua kuuteentoista joukkueeseen. Samalla karsinnat 

lopetettiin. Seuraavien vuosien aikana Mestiksen suurseurat Jukurit, KooKoo ja Sport nousivat 

pääsarjaan edellä mainitun lisenssimenetelmän turvin. Monien mielestä nämä päätökset ovat olleet 

kuoliniskuja toiseksi korkeimmalle sarjatasolle Mestikselle, josta vietiin kolme suurinta seuraa ja 

lopuilta käytännössä tyrehdytettiin mahdollisuus nousta pääsarjaan. Suomalaisella jääkiekolla 

pyyhkii monilla mittareilla mitattuna jopa ennennäkemättömän hyvin. Silti etenkin Mestiksen 

parissa työskentelevät henkilöt ovat kritisoineet vallitsevaa sarjajärjestelmää ja saaneet taustatukea 

monilta muilta suomalaisesta pelaajapolusta huolestuneilta laji-ihmisiltä, jotka ovat puhuneet 

Mestiksen näivettymisestä ja avoimen kilpailun tärkeydestä. 

Edellä mainitut suuret muutokset suomalaisessa jääkiekkoyhteisössä ovat tapahtuneet aikana, 

jolloin koko suomalaista urheilukenttää ravistelevat suuremmatkin muutosaallot, kuten 

ammattimaistuminen, viihteellistyminen ja globalisaatio. Useissa lajeissa on tapahtunut kehitystä 

viime vuosikymmenien aikana amatööriurheilusta kohti ammattiurheilua. Samalla tavoitteet ovat 

kehittyneet monipuolisemmiksi: seurat pyrkivät urheilullisen menestyksen ohella kasvattamaan 

tulostaan, maksimoimaan voittoja ja herättämään median kiinnostusta (Storm 2018). 

Ammattiurheilun kysyntä ja tarjonta viihteenä on kehittynyt huomattavasti, ja kaupallistumisen 

sekä ammattimaistumisen rinnalle on viime vuosikymmenellä noussut myös globaali seurojen ja 

liigojen välinen kilpailu. Jotta tässä kehityskulussa voi pärjätä, tarvitaan systemaattista 

ammattimaistumista. (Lämsä, Nevala, Aaresola & Itkonen 2020) 

Ammattimaistumisen ja viihteellistymisen kehittymisessä jääkiekko ja erityisesti SM-liiga ovat 

olleet suunnannäyttäjiä suomalaisessa urheilussa. (Lämsä ym. 2020) Vaikka jääkiekko ei ole 

samassa mittakaavassa globalisoitunut laji kuin esimerkiksi jalkapallo, jota mm. Itkonen & Nevala 

(2007, 18) ovat nimittäneet globaaliksi ja viihteellistyneeksi lajiksi, on globalisaatio alkanut näkyä 

myös suomalaisten suosikkilajissa. Globalisaatio on asettanut SM-liigan ja sitä kautta myös 

Mestiksen uudenlaisten haasteiden eteen. Kun SM-liigasta joskus puhuttiin maailman toiseksi 
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parhaana kiekkosarjana, ovat nämä puheet jo hyytyneet. Jääkiekon globalisoituessa ja Keski-

Euroopan maiden aktivoituessa piskuinen Suomi on jäänyt jalkoihin esimerkiksi 

pelaajapalkkioissa.  

Miten sarjajärjestelmärakenteen muutokset ja urheilukentän suuret muutoslinjat ovat sitten 

todellisuudessa vaikuttaneet Mestikseen, joka on jäänyt väliinputoajaksi suomalaisessa 

kiekkoperheessä? Mestiksen asema suomalaisessa jääkiekkoyhteisössä on kiehtova ilmiö, josta ei 

ole aiemmin juuri tuotettu akateemista tutkimusta, vaikka suomalaista jääkiekkoa ja esimerkiksi 

SM-liigaa ja sen seuroja on tutkittu paljon. Mestistä käsittelevälle tutkimukselle on tilausta, sillä 

ilmiötä puidaan usein ja suurin otsikoin lehtien ja sosiaalisen median palstoilla. On kaikkien 

osapuolten etujen mukaista saada akateemista tutkimusta päätöksenteon ja keskustelun tueksi. 

Tässä tutkimuksessa pyrin selvittämään, kuinka laadukkaat ja ammattimaiset 

toimintamahdollisuudet Mestis-seuroilla tällä hetkellä on, ja onko toimintamahdollisuuksissa 

tapahtunut muutosta viime vuosina. Pyrin selvittämään myös Mestis-toimijoiden, seurajohtajien ja 

valmentajien, mielipiteitä sarjajärjestelmästä, Mestiksen asemasta ja Mestiksen tehtävästä. Ei ole 

mikään salaisuus, että monet Mestis-seurat ovat kamppailleet taloutensa kanssa viime vuosina. 

Perehdyn Mestis-seurojen taloudelliseen tilanteeseen tarkemmin ja tarkastelen talouden 

muutossuuntia. Lisäksi pyrin selvittämään seuratoimijoilta itseltään, mitkä he kokevat suurimmiksi 

ongelmakohdiksi laadukkaan toiminnan kannalta ja tuottamaan tärkeää perustutkimusta tulevien 

tutkimusten tueksi. 

Tutkimus toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella, jonka Mestiksen yhteyshenkilö välitti Mestis-

seurojen vastattavaksi. Laajempi kysely lähetettiin seurajohtajille. Vastaajat olivat esimerkiksi 

puheenjohtajia tai toiminnanjohtajia. Päävalmentajille lähetettiin riisuttu kysely, jossa keskityttiin 

urheilulliseen toimintaympäristöön. Seurajohtajien ja valmentajien vastauksia vertailtiin 

keskenään. Tutkimuksen viidessä ensimmäisessä luvussa luodaan tutkimusaiheelle teoreettinen 

viitekehys tutustumalla suomalaisen jääkiekon historiallisiin vaiheisiin, tuoreimpiin 

muutosvoimiin ja sarjajärjestelmärakenteeseen. Kuudennessa luvussa kerrotaan tutkimuksen 

toteuttamisesta, esitetään tutkimuskysymykset ja selitetään tutkimusstrategiaa sekä metodologisia 

valintoja.  Seitsemännessä luvussa perehdytään tarkemmin avoimeen ja suljettuun 

sarjajärjestelmään tarkastelemalla SM-liigan ja SHL:n talouslukuja. Seuraavissa luvuissa 

perehdytään Mestis-seurojen ja lyhyesti myös Allsvenskanin seurojen taloustilanteeseen. Ennen 
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kyselylomakkeen tulosten purkamista esitellään vielä lyhyesti Mestis-seurojen toimintaympäristö. 

Tulososiosta saa kattavan kuvan Mestis-seurojen ammattimaistumisen tasosta ja seuratoimijoiden 

mielipiteistä sekä näkemyksistä. Viimeisessä luvussa tärkeimmät tulokset kootaan vielä yhteen 

sekä esitetään pohdintoja ja mahdollisia jatkotutkimusaiheita. 
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2 JÄÄKIEKON ALKUVAIHEET 

 

2.1 Ensikosketukset lajiin 

 

Jääkiekon lajiliitto Jääkiekkoliitto perustettiin tammikuussa 1929. Jo ennen sitä maassa toki 

pelattiin nykyistä jääkiekkoa hyvin etäisesti muistuttavaa lajin esiversiota, kuten Suomen 

Urheilulehti raportoi vuonna 1899 jääkiekon esittelytapahtumasta Helsingin Pohjoissatamasta. 

Urheilulehden mukaan peli muistutti muuten pitkälti jääpalloa, mutta pelivälineenä oli pyöreä 

kiekko. Urheilulehden mukaan peli vaati ”väsymättömiä sääriä ja käsivarsia sekä aika paljon 

neuvokkuutta, mielenmalttia ja nopeutta.”  (Viita 2018, 12) 

Alkunsa nykymuotoinen jääkiekko sai yleisen käsityksen mukaan Kanadassa, Montrealissa. Tästä 

on tosin poikkeaviakin näkemyksiä.  Pelin esihistorialliset juuret saattavat ulottua jopa 1500-luvun 

Hollantiin. Niiltä ajoilta on säilynyt maalauksia, joissa luistelevat ihmiset lyövät käyrillä 

puukepeillä palloa. Samanlaista historiaa on myös Brittein saarilla. Euroopassa yleistyi 

vuosisatojen kuluessa peli, jossa kaksi joukkuetta yritti kuljettaa pallon mailojen avulla vastustajan 

päätyyn. Britit siirsivät tämän pelin jäälle, ja 1800-luvulle siirryttäessä pelistä oli kehittynyt 

jääpallo. Eurooppalaisten siirtolaisten mukana jääpallo levisi Kanadaan. Se oli ratkaiseva askel 

jääkiekon kehityksen kannalta. (Kivinen, Mesikämmen & Metsä-Tokila, 2000, 14–19; Viita 2018)   

Nykymuotoisen jääkiekon kanadalaiset ilmeisesti keksivät yhdistelemällä muualta uudelle 

mantereelle saapuneita pallopelejä kuten maahockeytä, lacrossea, rugbya ja jääpalloa.  

Varhaisimmat tarinat jääkiekko-otteluista vievät vuoden 1855 Kingstoniin ja 1870-luvun 

Montrealiin, jossa yliopisto-opiskelijat laativat jääkiekolle ensimmäiset kirjalliset säännöt. 

Yliopistoväki järjesti myös ensimmäiset ”viralliset” jääkiekko-ottelut. Yksi heidän jääkiekon 

kannalta tärkeimmistä oivalluksistaan oli vakiinnuttaa pelivälineeksi kuminen kiekko pallon 

sijasta. Jääkiekko kehittyi nopeasti, kun sitä siirryttiin pelaamaan sisäjäille. Kanadalaiset 

innostuivat pelistään nopeasti. 1800-luvun jälkipuoliskolla maassa oli jo useita 

jääkiekkojoukkueita, ja 1890-luvulla erilaiset pelikulttuurit alkoivat yhtenäistyä. (Kivinen ym. 

2000, 14–19) 

Eurooppalaiset pääsivät tutustumaan jääkiekkoon Pohjois-Amerikasta saapuneiden vieraiden 

avustuksella. Pohjoisamerikkalaiset joukkueet pelasivat Euroopassa näytösotteluita jo 1800-luvun 

lopulla ja jättivät jälkeensä varusteita. Kanadasta Eurooppaan matkusti myös niin kutsuttuja 
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”jääkiekkosiirtolaisia” pitämään kursseja esimerkiksi Ranskaan. Ranskalaiset ovatkin hieman 

yllättäen yksiä eurooppalaisen jääkiekon pioneereja. Jääkiekon keskuskaupunkeja olivat mm. 

Lontoo, Pariisi, Bryssel, Praha ja Berliini. Laji oli osa suurkaupunkielämää, ja enemmänkin 

herrojen kuin tavallisten kansalaisten huvia. Jo 1900-luvun vaihteessa alettiin pelata pienimuotoisia 

sarjoja turnauksia. Kansalliset sarjat alkoivat vakiintua 1900-luvun alussa. Samoihin aikoihin 

jääkiekko syrjäytti jääpallon suosiossa lähes täysin. Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF 

perustettiin vuonna 1908 ja jääkiekko nousi olympialajiksi jo Antwerpenin kesäkisoissa vuonna 

1920.  (Kivinen ym. 2000, 14–19; Valkonen 1997, 48–53) 

 

2.2 Jääkiekko lajiliittojen kiistakapulana 

 

Viidan (2018, 12) mukaan Antwerpenin olympialaisten jälkeen jääkiekko alkoi saada laajempaa 

huomiota Suomessa, sillä lehdet alkoivat pikkuhiljaa kirjoittaa uudesta jäälajista. Suomen 

Palloliitto tarttui ensimmäisenä suomalaisena lajiliittona toimeen jääkiekon suhteen, mutta yritys 

aloittaa lajitoimintaa jäi torsoksi. Palloliitto päätti vuosikokouksessaan 1925 ottaa lajin 

ohjelmaansa ja järjestää toiminnan vakiinnuttua mestaruuskisojakin, mutta suunnitelmat jäivät 

suunnitelmiksi. Syyksi kerrottiin epäsuotuisat talvet, mutta toisaalta jääpalloa pystyttiin samoihin 

aikoihin pelaamaan. Samaan aikaan Palloliiton kanssa myös Luistinliitto kiinnostui jääkiekosta. 

Luistinliitto kiinnostui lajista pitkälti taloudellisista syistä, sillä suuret luistinradat tuottivat liitolle 

tappiota. Kentille oli saatava lisää käyttöä. Työ uuden lajin kehittämiseksi alkoi kunnolla keväällä 

1927. (Viita 2018, 12) 

Lajin alkutaivalta Suomessa sävytti riita, joka syttyi Palloliiton ja Luistinliiton välille (Viita 2018; 

Kivinen ym. 2000, 47). Kuultuaan Luistinliiton hakeneen Kansainvälisen jääkiekkoliiton 

jäsenyyttä kesällä 1927, Palloliitto päätti kiireellä ottaa jääkiekon takaisin ohjelmaansa. 

Luistinliitto ei katsonut Palloliiton toimia hyvällä. Palloliitto ei välittänyt, vaan käynnisti jääkiekon 

ensimmäisen SM-sarjan talvella 1928, vaikka virallisia pelejä ei ennen sitä ollut pelattu. Palloliiton 

järjestämä ensimmäinen maaottelu pelattiin Ruotsia vastaan saman vuoden tammikuussa. Kun 

Luistinliitto alkoi suunnitella oman jääkiekon SM-sarjansa käynnistämistä kaudelle 1928–1929, 

”kilpailevat” liitot alkoivat pikkuhiljaa neuvotella siitä, miten jääkiekkotoimintaa jatkossa 

Suomessa järjestettäisiin. Neuvottelujen lopputuloksena päätettiin perustaa jääkiekolle oma 

lajiliitto vuonna 1929. Uuden liiton johtoryhmässä oli jäseniä sekä Palloliitosta että Luistinliitosta. 
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Näin kilpailullinen jääkiekko oli ottanut Suomessa ensiaskeleensa ja lajille perustettu oma lajiliitto. 

(Viita 2018) 

Jääkiekkoliiton oman virallisen näkemyksen mukaan jääkiekko oli juurtunut Suomeen 1930-luvun 

puoliväliin mennessä (Viita 2018, 30). Mesikämmen (2002) kuitenkin muistuttaa, että uuden lajin 

pienehkölle harrastajakunnalle ei ollut helppoa löytää tilaa pienessä Suomessa. 1920- ja 30-luku 

olivat taloudellisesti vaikeaa aikaa, joten edellytykset jääkiekon suosion kasvamiselle eivät olleet 

otolliset. Viidan (2018) mukaan jääkiekko säilytti sotien aikana asemansa melko hyvin, mutta 

todellinen vauhdikas leviäminen alkoi sotien jälkeen. Jääkiekko levisi tuolloin nopeasti koko 

maahan (Kokkonen 2018, 67). Isotalon (2013) mukaan ensimmäisiksi varsinaisiksi 

kiekkokaupungeiksi nousivat Tampere ja Hämeenlinna.  

 

2.3 Lajin vauhdikas nousukausi 

 

Kokkosen (2018) mukaan jääkiekon suosion kasvu johti lyhyeen mutta kovaan kamppailuun 

jääpallon kanssa. Vaikka jääpalloväki uskotteli itselleen, ettei jääkiekko uhkaa heitä suosiossa, oli 

tuoreempi jäälaji syrjäyttänyt jääpallon 1960-luvun alkuun mennessä harrastaja- ja katsojamäärissä 

sekä olosuhteissa (Kokkonen 2018, 67). Suomen jääkiekkomaajoukkueen eli Leijonien otteet 

kiinnostivat kansakuntaa yhä enemmän ja peli oli pikkuhiljaa päässyt median valokeilaan 

(Kokkonen, 2018; Isotalo, 2013). Erityisen tärkeä huomio on se, että maahan alkoi kasvaa suuria 

määriä nuoria pelaajanalkuja, kun suuret sodanjälkeiset ikäpolvet tottuivat jääkiekon pelaamiseen 

(Kokkonen, 2018, 67). Isotalo (2013) kirjoittaa pro gradu -tutkielmassaan, ettei jääkiekon 

kehittyminen ja räjähdysmäinen nousu olisi ollut mahdollista ilman suomalaisen yhteiskunnan 

merkittävää sosiaalista murrosta 1960- ja 70-luvuilla. Kun lähiörakentaminen urbanisoitumisen 

myötä yleistyi, jääkiekkoseuroille avautui mahdollisuus järjestää harrastustoimintaa kaupunkien 

lähiöihin muuttaneille lapsille. Tähän mahdollisuuteen seurat tarttuivat hyvin. (Kokkonen, 2018; 

Isotalo, 2013) 

Maajoukkueella oli suuri merkitys jääkiekon tunnettavuuden kasvattamisessa. Tämän lisäksi 

maaotteluiden järjestäminen oli merkittävä tulonlähde pienelle Jääkiekkoliitolle lajin kasvun 

aikana. Jääkiekkoliiton marginaalisesta toiminnasta kertoo se, että kaudella 1964–65 liiton 

talousarvion loppusumma oli ainoastaan 107 300 markkaa eli noin 206 500 euroa (Kokkonen 2018, 
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88). Jääkiekkoliitto oli heti alkutaipaleella kiinnostunut televisiotuotannoista. Ensimmäistä kertaa 

jääkiekon MM-kisat näkyivät televisiossa vuonna 1961. Lähivuosina televisiosta pystyi katsoa 

myös mestaruussarjan otteluita. Nopeatempoinen jääkiekko sopi paremmin televisioon kuin 

jääpallo. (Kokkonen 2018, 112). 

Jälkikäteen ajateltuna todellinen jättipotti jääkiekolle oli päätös hakea MM-kisoja Suomen 

järjestettäväksi vuonna 1965. Jokisipilän (2018, 117) mukaan jääkiekkoon suhtauduttiin silloin 

kasvusta huolimatta vielä hieman samoin kuin autourheiluun: monet eivät pitäneet jääkiekkoa ja 

autourheilua aitoina urheilumuotoina perinteisten lajien rinnalla. Kilpailutoiminta oli jo melko 

laajaa ja kasvupotentiaalia oli paljon, mutta kukaan ei osannut aavistaa millaiseen asemaan 

jääkiekko lähivuosikymmeninä Suomessa nousisi.  

Kuten Isotalo (2016) kirjoittaa, toisen maailmansodan jälkeen rakennetut peli- ja 

harrastusolosuhteet ovat vaikuttaneet oleellisesti jääkiekon kehitykseen. Vuoden 1965 MM-kisojen 

saaminen Suomeen tarkoitti, että oli rakennettava maan ensimmäinen jäähalli. Halli nousikin 

Tampereelle ajoissa MM-kisoja varten.  Kisat olivat suuri menestys, vaikka itse maajoukkue ei 

kummoisesti pärjännytkään. Yleisradio lähetti kisoista seitsemän ottelua, ja hallia saavuttiin 

ihastelemaan todella kaukaakin. (Jokisipilä 2018, 126) Turnaus kasvatti jääkiekon suosiota ja 

edesauttoi merkittävästi sen vaurastumista (Isotalo 2016). 

 

2.4 Hallirakentamisen ensimmäinen kausi 

 

Jokisipilän (2018, 128) mukaan onnistuneet MM-kisat loivat jääkiekolle lisää uutta nostetta. 

Kisoista saadut rahat helpottivat toiminnan laajentumista, ja liitto pystyi panostamaan esimerkiksi 

juniorityöhön. Jokisipilän (2018, 126) mukaan 1960-luvun loppupuoliskolla nuorten maajoukkueet 

alkoivatkin menestyä paremmin, ja Suomi pystyi aidosti haastamaan kaukalossa myös silloin 

suuremmat kiekkomaat. Maajoukkueiden orastava menestys ja junioripelaajien määrän kasvu 

loivat tarpeen uusille jäähalleille 1970-luvulla (Isotalo 2016). Tässäkin mielessä jääkiekko onnistui 

hyötymään yhteiskunnan muuttumisesta.  

Kaupungistuminen sekä talouskasvu jatkuivat, ja vuonna 1969 yli puolet suomalaisista asui 

ensimmäistä kertaa kaupungissa (Isotalo 2016). Kaupunkien asukkaille alettiin rakentaa kovaa 

tahtia uusia liikuntapaikkoja. Opetusministeriö (OPM) nosti kaupunkien nuoret miehet vuosina 
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1966–1970 liikuntapolitiikan tärkeimmäksi ihmisryhmäksi, koska pelkäsi ihmisten lisääntyvän 

vapaa-ajan kasvattamia uhkakuvia. Isotalon (2016) mukaan jääkiekkokentät- ja hallit nousivat 

peräti viidenneksi eniten ministeriön rahaa saaviksi rakennuskohteiksi vuonna 1975. Täytyy 

kuitenkin muistaa, ettei jääkiekko vieläkään kuulunut suurimpien lajien joukkoon Suomessa 

(Mesikämmen 2002).  

 

Jokisipilän (2018. 132–133) mukaan Jääkiekkoliitossa ja SM-sarjaseuroissa ymmärrettiin, että 

mikäli lajin ja sarjan suosion halutaan edelleen kasvavan, tekojääradat eivät riittäisi. Isotalo (2016) 

muistuttaa, että erityisesti naiset saapuivat seuraamaan pelejä mielellään lämpimiin halleihin. 

Suomen toinen jäähalli valmistui Helsinkiin vuonna 1966, mutta muuten jäähallirakentamista 

hidastivat mm. tiedon ja rahan puute. Isotalon (2016) mukaan hallipulaa helpottivat 1970-luvun 

puolivälissä Jääkiekkoliiton perustamat Jäähallipäivät sekä 1966 perustetun Jääkiekkosäätiön ja 

OPM:n kanssa tehty tekninen yhteistyö.  

Rakentamisen eri osapuolet saivat näin kaipaamaansa tietoa ja alkoivat verkostoitua keskenään. 

Mesikämmen (2002) muistuttaa, että vaikka 1970-luvun lopulla halleja rakennettiin jonkin verran, 

hallikanta alkoi toden teolla kasvaa vasta 1980-luvulla. Kun Jääkiekkoliitto vielä 1980-luvulla sääti 

jäähallivaatimuksia eri sarjatasoille, hallien määrä lisääntyi pakostakin (Isotalo 2016).  

Suurimmassa osassa rakennusprojekteja kaikkein vaikuttavin tekijä oli Isotalon (2016) mukaan 

Jääkiekkoliiton jäähalli- ja tekojääratatoimikunta. Toimikunta oli edistyksellinen. Isotalon (2016) 

mukaan SJL oli 1980-luvulla ainoa Suomen Valtakunnan Urheiluliiton (SVUL) jäsenliitto, jolla 

oli oma liikuntapaikkarakentamisen tavoiteohjelma. Isotalo (2016) kertoo, että myöhemmin 

jäähalli- ja tekojääratatoimikunnasta muodostuneen Jäähallivaliokunnan jäsenet kiersivät kunnissa 

nerokkaasti markkinoimassa jäähallin eli ”nuorison liikuntapaikan” rakentamista OPM:n ja 

Jääkiekkosäätiön tuella, vaikka valtaosa kustannuksista jäi oikeasti kunnan maksettavaksi. 

Jääkiekkoliitto ei ahkeroinut jäähallirakentamisen edistämistyössään todellakaan turhaan, sillä 

kilpailijamaat olivat Suomea edellä.  

Mesikämmen (2002) muistuttaa, että Ruotsissa halleja oli tuolloin jo toista sataa. Jäähalliverkoston 

kasvettua suomalaiset ottivat nopeasti jääkiekon omakseen. Mesikämmenen (2002) haastattelemat 

kiekkovaikuttajat kuvailevatkin hallirakentamisen kiihtymisen vaikutusta mm. ”valtavaksi” ja 
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perimmäiseksi muuttujaksi” koko jääkiekkokulttuurin kehityksessä.  1980-luvulla jäähallien 

lukumäärä kolminkertaistui noin 60 halliin (Isotalo 2016). Sen lisäksi, että halliverkoston 

kasvaminen paransi pelaajien harjoittelumahdollisuuksia, myös taloudelliset merkitykset 

myöhemmin tapahtuvan ammattimaistumisen pohjaksi olivat valtavat. Kansa oli valmis 

maksamaan enemmän sisätiloissa näkemästään viihteestä (Mesikämmen 2002). 

 

 

2.5 Historiallinen päätös – SM-liiga perustetaan 

 

Jääkiekon SM-liigan perustaminen on merkittävä virstanpylväs koko suomalaisen urheiluhistorian 

mittapuulla. Mennander, Mennander & Raikkolainen (2004, 19) jopa toteavat, että jääkiekon SM-

liigan perustaminen on kaikki lajit huomioiden yksi Suomen urheiluhistorian merkittävimmistä 

käännekohdista. SM-liigan perustaminen oli osa suurempaa Jääkiekkoliiton organisaatiomuutosta. 

SM-sarjaseurat ärsyyntyivät 1970-luvulla siihen, että heidän asioistaan, kuten sarjajärjestelmästä, 

päättivät pienet seurat. Näin oli siitäkin huolimatta, että SM-sarjaseuroilla oli oma yhdistyksensä, 

jolla ei kuitenkaan ollut juuri minkäänlaista päätäntävaltaa. (Jokisipilä 2018; Mennander ym. 2004, 

20) 

Tämä ärsyyntyminen johti Jääkiekkoliiton kehittämissuunnitelman luomiseen. Suunnitelma 

hyväksyttiin yksimielisesti. Suunnitelman keskeisin idea oli jakaa jääkiekkoilu kahtia: 

kansainvälistä menestystä tavoittelevaksi huippukiekoksi (SM-liiga) ja harrastuspohjaiseen laajaan 

toimintaan (SJL) (Mennander ym. 2004, 20). On syytä huomauttaa, että SM-liigan perustajilla, 

kuten tunnetuksi kiekkopampuksi myöhemmin kohonneella Kalervo Kummolalla ei ollut aikeissa 

perustaa ammattilaisliigaa. Olympiahengen mukainen amatööriys piti vielä tuolloin pintansa 

eurooppalaisissa jääkiekkopiireissä. Kirjallisessa suunnitelmassa asia muotoiltiin seuraavasti: 

”Suomen Jääkiekkoliitto pysyy edelleen maan ylimpänä toimielimenä ja valvoo, että liigan 

toiminta tapahtuu Kansainvälisen Olympiakomitean (KOK) määrittelemien sääntöjen puitteissa. 

Ammattilaisliigasta ei siis ole kysymys” (Mennander ym. 2004, 20). 

Jos Mennander ym. (2004) sanoivat SM-liigan perustamisen olevan yksi suomalaisen 

urheiluhistorian merkittävimpiä tekoja, Kivinen ym. (2000, 141) menevät vielä pidemmälle. 

Heidän mukaansa SM-liigan perustaminen oli jopa eurooppalaisittain edistyksellinen ratkaisu, 
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koska yksityinen sarja sai määrätä itse omasta sarjajärjestelmästään ja lajia alettiin, kenties 

markkinatalouden ehdoilla, markkinoida aktiivisesti. Jälkikäteen katsottuna onkin perusteltua 

sanoa, että SM-liigan perustaminen oli kenties merkittävin tekijä suomalaisen jääkiekon 

ammattimaistumisessa, vaikka perustajat eivät perustamishetkellä vielä ajatelleetkaan 

perustavansa ammattilaisliigaa. Miksi SM-liiga sitten oli niin edistyksellinen aiempaan SM-sarjaan 

ja muihin eurooppalaisiin sarjoihin verrattuna? Ensinnäkin SM-liigasta alettiin heti rakentaa 

yleisölle suunnattua urheiluviihdetuotetta (Jokisipilä 2018, 158). 

 SM-liigan puuhamiehet ottivat paljon mallia NHL:stä, joka oli ollut jo pitkään 

urheiluliiketoimintaa. SM-liigassa otettiin käyttöön mm. pudotuspelit, jotka olivat omiaan luomaan 

jännitystä. SM-liigan organisaatiomallissa, jota pyöritti nuori, määrätietoinen ja ahkera 

toimitusjohtaja Kalervo Kummola, oli myös otettu mallia NHL:stä. Organisaatio oli tehokas. 

Kymmenessä vuodessa SM-liigan liikevaihto kasvoi muutamasta sadasta tuhannesta markasta 15 

miljoonaan markkaan. NHL:stä kopioitiin myös palkintoperinteet, mestaruusviirit ja muita 

markkinointimalleja, jotka olivat silloin edistyksellisiä asioita suomalaisessa urheilussa. 

(Mennander, Mennander & Rakkolainen, 26; Jokisipilä 2018, 158–159) 
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3 JÄÄKIEKON KAUPALLISTUMINEN JA AMMATTIMAISTUMINEN 

 

Jääkiekon organisaatiomuutoksen jälkeiset uudistukset johtivat lajin kaupallistumiseen. 

Mesikämmenen (2002) mukaan kaupallistuminen tosin pieneltä osin alkoi jo 1960-luvun 

vaihteessa, kun joukkueiden pelipaitoihin kiinnitettiin mainoksia. Kun markkinointi SM-liigan 

perustamisen jälkeen lisääntyi huomattavasti, yleisöluvut ja tulovirrat kasvoivat merkittävästi 

(Mesikämmen 2002). Mennander ym. (2004, 32) kirjoittavat monenlaisten yritysten hoksanneen, 

että huippusuositun lajin parissa kannatti näkyä. Kun SM-liigan televisionäkyvyyskin kasvoi ja 

otteluita pelattiin entistä paremmissa halleissa, yritysten mielenkiinto mainostamiseen jääkiekon 

avulla kasvoi entisestään. (Mennander ym. 2004, 34) Lajin kaupallistuminen ja sitä kautta seurojen 

kasvaneet tulovirrat tarkoittivat myös sitä, että pelaajille voitiin maksaa palkkioita.  

Mesikämmenen (2002) mukaan jo 1960-luvun taitteessa suomalaisessa jääkiekossa otettiin 

harppaus kohti puoliammattilaisuutta. Palkkiosummat olivat aluksi vaatimattomia, mutta kasvoivat 

jatkuvasti samaan tahtiin mainostuottojen kasvaessa. Jokisipilän (2018, 143) mukaan 1970-luku 

oli suomalaisen jääkiekon ammattilaisuudessa läpimurtovuosikymmen. 1980-luvun puolivälin 

jälkeen rahavirrat olivat jo merkittävät. Virallisesti puoliammattilaisuus säilyi edelleen, mutta 

pelaajapalkkiot kohosivat huomattavasti. 1990-luvun lopussa siirryttiin jo kohti 

täysammattilaisuutta, jollainen SM-liiga nykyään kauttaaltaan on. Pelaajapalkkioiden kasvun 

lisäksi täysammattilaisuus ja kaupallistuminen tarkoittivat esimerkiksi sitä, että tähtipelaajia 

alettiin tuotteistaa. Mesikämmenen (2002) muistuttaa, että suomalaisessakin jääkiekossa rehotti 

pitkään niin kutsuttu piiloammattilaisuus, koska Kansanvälinen Jääkiekkoliitto ja Kansainvälinen 

Olympiakomitea eivät hyväksyneet ammattilaisia kilpailuissaan. Kun KOK salli ammattilaisuuden 

1988 jälkeen, myös suomalaisessa jääkiekossa ammattilaisuutta alettiin toteuttaa täysimääräisesti. 

Piiloammattilaisuus oli yleinen ilmiö muissakin lajeissa. 

Jääkiekon ammattimaistuminen ei tarkoittanut ainoastaan kaupallistumista ja korvauksien 

maksamista pelaajille. Olennaista oli, että pelaajien harjoitteleminen ja valmentajien 

valmennusmetodit muuttuivat ammattimaisemmiksi. Tämä tarkoitti esimerkiksi harjoitusmäärien 

kasvamista ja tilastoiden ja muiden valmennuksen apuvälineiden hyödyntämistä. (Jokisipilä 2018, 

169–176) Mesikämmen (2002) kuitenkin muistuttaa osuvasti, että taloudellisten resurssien 

kasvaminen oli tärkein edellytys sille, että ammattimaista toimintaa pystyttiin harjoittamaan. Kun 
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pelaajilta kerran vaadittiin ahkerampaa harjoittelua, alkoivat he vaatia palveluksistaan korvauksia. 

Jääkiekon harjoittelu- ja valmennuskulttuurin muutos yhdistettynä kasvavan lajin suurentuneisiin 

rahavirtoihin heijastuivat maajoukkueen orastavana menestyksenä. Vaikka ensimmäistä Leijonien 

arvokisamitalia saatiin odottaa aina vuoden 1988 Calgaryn olympialaisiin saakka, Suomi oli 

kaventanut eroa muihin suurmaihin jo paljon ennen sitä. Tästä kertovat esimerkiksi useat 

arvokisojen kitkerät nelossijat. (ks. esim. Jokisipilä 2018, 176–180)  

 

3.1 MM-95 ja hallirakentamisen toinen kausi 

 

Maajoukkueen orastava menestyskulku huipentui Leijonien vuonna 1995 saavuttamaan 

historialliseen maailmanmestaruuteen. Maailmanmestaruus laukaisi Suomessa 

ennennäkemättömän kiekkobuumin. 1990-luvulla jääkiekko nousi Suomen suurimmaksi lajiksi 

yleisömäärillä, medianäkyvyydellä ja sponsorisopimuksilla mitattuna (Isotalo 2016). Lajin suosion 

kasvu ilmeni kiihtyvänä jäähallirakentamisena. Isotalon (2016) mukaan Suomeen rakennettiin 

vuosien 1990–2003 välillä peräti 160 jäähallia. Tämä siitäkin huolimatta, että Ilmasen (1996) 

mukaan Suomea riepotellut talouslama hidasti liikuntapaikkarakentamista todella merkittävästi. 

Jäähallirakentamisessa elettiin silti huippukautta. Vuonna 2006 jäähalleista tuli Suomen yleisimpiä 

liikuntapaikkoja, koska uimahallien rakentaminen lopetettiin lähes täysin. (Isotalo 2016) 

Maajoukkueen huippumenestys ruokki Suomen jääkiekkobuumia ja kiihdytti jäähallirakentamista. 

Asetelma toimi myös toisinpäin, sillä jatkuvasti parantuneet olosuhteet antoivat mahdollisuuden 

laadukkaampaan harjoitteluun, yleisöä viihdyttävien ottelutapahtumien järjestämiseen ja siten lajin 

kasvulle. Rantalan (2018, 253) mukaan Jääkiekkoliiton koulutuspäällikkö Seppo Liitsola 

kiteyttikin kansainvälisen jääkiekon menestyksen vaatimukset kaavaan harrastajamäärä x 

olosuhteet x valmennus = tulos. Kaikilla näillä sektoreilla jääkiekossa tapahtui voimakasta kasvua 

ennen vuoden 1995 maailmanmestaruutta. Jäähallirakentamisen huipputuotteita olivat Turkuun 

(1991) ja Helsinkiin (1997) rakennetut monitoimiareenat, jotka mahdollistivat MM-kisojen 

järjestämisen lisäksi entistä monipuolisemman jääkiekkoelämyksen järjestämisen otteluiden 

yhteydessä. Tämä edesauttoi lajin kaupallistumista entisestään. 
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3.2 Jääkiekkoseurojen yhtiöittäminen 

 

Jääkiekon kaupallistumisen saavuttaessa tietyn pisteen alkoi keskustelu siitä, onko 

yhdistysmuotoinen toiminta enää järkevää tai edes yhdistyslainsäädännön puolesta mahdollista 

ammattimaisesti toimivalle SM-liigalle ja sarjassa pelaaville seuroille. Molempien toiminta alkoi 

muistuttaa yhä enemmän tulostavoitteellisesti toimivaa yritystä kuin yleishyödyllistä yhteisöä. 

Tämä oli yhdistyslainsäädännön puolesta ongelmallista, sillä yhdistystä tai säätiötä ei voida pitää 

yleishyödyllisenä, jos liiketoiminnasta muodostuu toiminnan painopiste (Verohallinto). Koska 

seurat maksoivat pelaajilleen palkkaa ja palkkioita, verottaja kiinnostui myös esimerkiksi 

ennakonpidätyksiin liittyvistä asioista ja teki tarkastuksia liigaseurojen konttoreille. (Mennander 

ym. 2004, 37–39)  

Yksi hyvin merkittävä alkusysäys liigaseurojen yhtiöitymiselle oli myös vuonna 1995 voimaan 

tullut EU-tuomioistuimen Bosman-päätös, jonka seurauksena EU-alueen joukkueurheilijat ovat 

saaneet siirtyä vapaasti vanhasta seurastaan uuteen seuraan sopimuksen päätyttyä. Tämä romutti 

liigaseurojen tärkeän varainhankintakeinon: pelaajia pyrittiin kehittämään ja myymään uusiin 

seuroihin kalliimmalla kuin mitä he olivat seuralle maksaneet. SM-liigan tuolloinen toimitusjohtaja 

Urpo Helkovaara kiteytti ongelman käytännönläheisesti Iltalehden haastattelussa. (Parviainen 

2018) ”Kun pelaaja silloin siirtyi esimerkiksi Ruotsiin, siirtokorvaus oli 500 000–700 000 

markkaa. Bosman-päätöksen myötä se varanto meni yhdessä yössä. Velat jäivät, mutta saatavat 

hävisivät” 

Seurat siis joutuivat keksimään uusia varainhankintakeinoja pelaajakorvausten tilalle, mikä johti 

kaupallistumiseen ja lopulta seurojen yhtiöittämiseen. Bosman-päätöksellä oli muitakin 

vaikutuksia, kun lakipykäliä alettiin tulkita tarkemmin. Pelaajien sopimussuhteet muutettiin 

työsuhteiksi, mikä tarkoitti sitä, että seurat joutuivat ottamaan huomioon työnantajan lailliset 

velvoitteet. Alettiin ymmärtää, että SM-liigaseuran pyörittämisessä on kyse liiketoiminnasta. 

(Parviainen 2018) 

SM-liiga ja HPK:ta lukuun ottamatta kaikki liigan osakasjoukkueet yhtiöitettiin osakeyhtiöksi 

vuonna 2000. SM-liiga tosin täytyi muuttaa ensin osuuskunnaksi. Samana vuonna päätettiin, ettei 

SM-liigasta voi pudota sarjaporrasta alemmaksi. Päätökset runnoi läpi SM-liigan silloinen 
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toimitusjohtaja Urpo Helkovaara. Yhtiöittämisen toivottiin helpottavan kassakriiseistä kärsineiden 

seurojen velkakierrettä, sillä osakeyhtiöt eivät voi tehdä jatkuvasti tappiota. Taloudenpitoa oli siis 

pakko petrata. Pelaajapalkkiot olivat kasvaneet seuroille liian suuriksi ja tämän kehityksen 

toivottiin pysähtyvän, kun alettiin toimia järjestäytyneen työnantajan tapaan. SM-liigan 

sulkemisella puolestaan haluttiin taata selkänoja etenkin pienemmille seuroille muutoksen 

keskellä. Kilpailun tiukentuessa pienetkin seurat palkkasivat pelaajia, toimihenkilöitä ja 

valmentajia yhä kovemmilla palkoilla, mutta seurajohtajien ajatusmaailma oli edelleen noudatellut 

yhdistyksen toimintaperiaatteita. (Mennander ym. 2004, 87–88; Aalto 2005, 20) Se aiheutti suuria 

ongelmia seurojen johtamisessa ja päätöksenteossa, koska yhdistysmuotoinen toiminta on 

luonteeltaan jähmeämpää ja hitaampaa esimerkiksi päätöksenteossa. Pieniäkin päätöksiä tehdessä 

koolle täytyy kutsua vähintään hallitus. 

Sarhimaan (2000) mukaan yhdistysmuotoisten ammattimaisten urheiluseurojen ongelmat liittyivät 

myös urheilutoiminnan rahoitukseen. Kun palkkiot kasvoivat, rahoitusta tarvittiin entistä 

enemmän. Rausteen (1997, 307, 664–665) ja Sarhimaan (2000, 40) mukaan rahoitustarvetta 

hoidettiin lainarahoituksella. Ongelmana oli, että yhdistyslaissa ei säädellä velkaantumisen määrää. 

Se saattoi johtaa seurojen ylivelkaantumiseen (Rauste 1997, 307, 664–665). Pääsarjaseurojen 

yhtiöittämiseen kannustivat edellä mainittujen syiden lisäksi myös organisaation sisäisen 

päätösvallan käyttämiseen liittyvät ongelmat, mahdollisen voiton jakamisen mahdottomuus sekä 

se, että yhdistysmuotoiset seurat olivat huonosti järjestäytyneitä. Helkovaara myös toivoi, että 

liigaseurat saavat kerättyä esimerkiksi osakeanneilla ulkopuolisia sijoittajia eli riskirahaa, mitä 

pikkuhiljaa alkoi tapahtua. Yhdistysmuotoisilla seuroilla ei ole käytössään osakeyhtiöille sallittuja 

keinoja hankkia pääomaa. (Sarhimaa 2000, 40, 47, Mennander ym. 2004, 88)  

Liigaseura JYPin yhtiöitymistä tutkinut Forsström (2001) selvitti yhtiöitymisen yhdeksi 

merkittäväksi syyksi myös sen, että yhdistystoiminta (junioritoiminta) ei vaarantuisi 

edustusjoukkueen liiketoiminnan myötä. JYPissä myös arvioitiin, että verottaja olisi varsin pian 

tulkinnut seuran toiminnan liiketoiminnaksi ja poistanut siltä yleishyödyllisen yhdistyksen 

statuksen ja sitä myötä verohuojennukset. Tulkinta yleishyödyllisyyden loppumisesta olisi 

tarkoittanut myös sitä, että verotus olisi tapahtunut jatkossa tulolajeittain, ei koko toiminnan 

huomioon ottaen. Siinä tapauksessa JYP olisi voinut joutua maksamaan veroja, vaikka toiminta 
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kokonaisuudessaan olisi tuottanut tappiota. (Forsström 2001, 83) SM-liigan ja sen seurojen 

yhtiöittäminen johti urheilujohtamisen ammattimaistumiseen Suomessa.  

Lyhyellä aikajänteellä tarkasteltuna liigaseurojen yhtiöittäminen ja sarjan sulkeminen ei juurikaan 

helpottanut liigaseurojen talouskurimusta. Yle Urheilu selvitti vuonna 2007 liigaseurojen 

kumulatiivisia tuloksia vuosien 2001–2006 tilinpäätösten perusteella (kuvio 1). Voittoa noiden 

kuuden kauden aikana olivat tehneet ainoastaan Oulun Kärpät Oy, HPK ry, Tamhockey Oy ja Ilves-

Hockey Oy. Kurjimmat tappiot oli kirjauttanut nyt jo edesmennyt Blues Hockey Oy – peräti 8,5 

miljoonaa euroa. Myös Rauman Lukko Oy oli tehnyt kumulatiivisesti tappiota 3,9 miljoonaa euroa. 

Täytyy toki muistaa, ettei pelkkä kumulatiivinen tulos anna kattavaa kuvaa yhtiöiden 

taloustilanteista. Grönroos (2005, 20–23) toteaakin, että jääkiekko muuttui liian nopeasti liike-

elämän pelisäännöillä toimivaksi urheiluviihteeksi, eikä seuroissa ehditty oppia yritysjohtamisen 

lainalaisuuksia. Merkittävänä syynä kassakriiseille pidettiin yleisesti jatkuvasti kohoavia 

pelaajapalkkioita. (ks. esim. Karjalainen 2007) 

 

KUVIO 1. SM-liigaseurojen kumulatiivinen tulos ennen veroja vuosina 2001–2006 Yle Urheilun 

(2007) mukaan.  

Tämän tutkimuksen kannalta oleellista on luoda katsaus myös Mestiksen seurojen 

yhtiöitymistilanteeseen. Kaudella 2019–2020 11 seurasta kaikki paitsi kaksi (Iisalmen Peli-Karhut 

ry ja Edustus Hermes ry) toimivat tällä hetkellä osakeyhtiömuotoisina. IPK ilmoitti keväällä 2020 

toimintansa yhtiöittämisestä. Tulevaisuudessa kaikkien Mestiksessä pelaavien seurojen täytyy 
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toimia osakeyhtiömuodossa. Keskipohjanmaan (Savela 2019) uutisessa kerrotaan, että Mestiksen 

lisenssin saadakseen seurojen on toimittava yhtiömuodossa kaudesta 2021–2022 alkaen. 

Valtaosalle sarjassa jo pelaavista joukkueista päätöksestä ei seuraa muutoksia, mutta sarjaan 

nouseminen kolmanneksi korkeimmalta sarjatasolta Suomi-sarjasta vaatinee jatkossa seuran 

yhtiöittämistä. Suomi-sarjan seuroista valtaosa toimii yhdistysmuotoisena, koska toiminta on 

taloudelliselta aspektiltaan melko pientä. 

Mestiksessä seurojen toiminta on jo niin laajaa ja yritysmuotoista, että yhtiömuotoisena 

toimiminen on monelta osin järkevää, kuten Imatran Ketterän hallituksen puheenjohtaja Mikko 

Partanen kertoi Etelä-Saimaan (Pakarinen 2019) haastattelussa. Pakarinen sanoi, että verottaja 

kohteli Ketterää kuin yrittäjää jo seuran toimiessa yhdistysmuotoisena.  ”Liikevaihto on yli puoli 

miljoonaa euroa, ja yhdistyspohjalta toimiminen alkaa olla jo haastavaa. Koska kaikki asiat alkavat 

olla niin isoissa kantimissa, yhdistys pitäisi olla koko ajan kutsuttuna koolle. Osakeyhtiössä 

toimiminen on pikkuisen ketterämpää. Ihan sananmukaisesti” Partanen sanoi. (Savela 2019) 

Partasen mukaan yhtiöittäminen kannustaa myös toimimaan tehokkaammin ja avaa uusia 

mahdollisuuksia pääomien etsimiseen esimerkiksi sijoittajilta. (Savela 2019) Partanen tuli 

niputtaneeksi hyvin syyt suomalaisten ammattimaisten seurojen yhtiöitymiselle. Ketterä yhtiöitti 

toimintansa kesällä 2019. Seurojen yhtiöittäminen tapahtui siis ensin SM-liigassa ja myöhemmin 

ilmiö on valunut myös Mestikseen. Syyt yhtiöittämiselle ovat jokseenkin samat. Mestiksessä ei 

kuitenkaan ole tällä hetkellä käynnissä suuri ammattimaistumisaalto, vaan ainakin pelaajien osalta 

palkkiotrendi on ollut pikemminkin laskeva.  

Mestiksessä yhtiöityminen liittyy enemmänkin siihen, että talousvaikeuksissa painivat seurat 

pystyvät ja ennen kaikkea joutuvat tehostamaan liiketoimintaansa ja taloudenpitoaan sekä etsimään 

uusia avauksia perinteisten varainhankintakeinojen rinnalle. Toki liikevaihdonkin puolesta, kuten 

Ketterän esimerkki osoittaa, toiminta on suurta yhdistysmuotoiselle seuralle. Se on opittu 

kantapään kautta, että taloudellisia riskejä sisältävän edustusjääkiekkotoiminnan ei useimmiten 

kannata olla saman yhdistyksen alla kuin seuran mahdollisen junioritoiminnan. Tämän vuoksi jo 

kolmanneksi korkeimmalla sarjatasolla Suomi-sarjassa sarjalisenssin ehtona on, että 

edustusjoukkue pyörittää omaa toimintaansa joko erillisenä yhdistyksenä tai jopa osakeyhtiönä. 

Nyt kun liigaseurojen yhtiöitymisestä on kulunut riittävästi aikaa, on mielenkiintoista tarkastella, 

miten kannattavaksi liiketoiminnaksi pääsarjatason jääkiekkoseuran pyörittäminen on kasvanut. 
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Katsaus antaa samalla suuntaviivoja jääkiekkoliiketoiminnan yleiselle toimintaympäristölle 

Suomessa. Mestis-seurojen kannattavuuteen paneudutaan myöhemmin tässä tutkielmassa. 

Lähdesmäki (2014) tutki laskentatoimen pro gradu -tutkielmassaan liigaorganisaatioiden 

kannattavuutta ja vakavaraisuutta tilinpäätösanalyysin avulla. Lähdesmäen tutkimuksen 

tarkasteluvälinä olivat vuodet 2000–2012. Lähdesmäen tutkimuksen mukaan aikavälillä 2000–

2012 viisi SM-liigaseuraa teki voittoa kumulatiivisesti. Parhaiten menestyi jälleen Oulun Kärpät, 

joka teki tarkastelujaksolla 4,5 miljoonan euron kumulatiivisen tuloksen. Heikoimmin 

taloudellisesti suoriutui sittemmin konkurssiin ajautunut Espoon Blues, joka kerrytti yhteensä 22,5 

miljoonan euron liiketappion.  

Yhteensä Liigan organisaatiot tekivät tarkastelujaksolla peräti 3,9 miljoonaan euron liiketappiot. 

Lähdesmäki (2014) oikaisi tulosta jättämällä laskuista pois kolme eri lähtökohdista toiminutta 

seuraa. Tästä huolimatta kumulatiivinen yhteistulos oli 38 182 euroa pakkasella. Lähdesmäki 

(2014) veti tästä johtopäätöksen, että useat liigaseurat pyörivät tulorahoituksensa voimalla ilman 

taloudellista tuottoa.  

On myös hyvä muistaa, että vuonna 2007 alkanut maailmanlaajuinen finanssikriisi vaikutti 

eittämättä myös jääkiekkobisneksen markkinoihin. Muutamia esimerkkejä mainitakseni ahtaalle 

finanssikriisin aikoihin joutuivat ainakin KalPa, HPK ja jo aiemmin mainittu Blues. 

Talousvaikeudet olivat yleisiä muissakin seuroissa. (ks. Pienimaa 2013, IS 2009 ja Pärnänen 2014.) 

Liigaseurojen vakavaraisuus ja maksuvalmius sen sijaan olivat Lähdesmäen (2014) mukaan 

keskimääräisesti hyvällä tasolla. Yli 40 % omavaraisuusasteen ylitti viisi organisaatiota. Sitä 

pidetään yleisesti hyvänä arvona (ks. esim. Asiakastieto 2019).  

 

3.3 Tehokkaampaa ja tuottavampaa kiekkobisnestä 

 

Jo Lähdesmäen (2014) tutkimuksen aikoihin joidenkin liigaseurojen liikevaihdot olivat kasvaneet 

yli kymmenen miljoonan euron suuruisiksi. Viimeisillä tämän tutkimuksen tekohetkellä 

päättyneellä tilikaudella (2018–2019) Oulun Kärpät Oy:n liikevaihto kasvoi jo peräti 18,6 

miljoonaan euroon. HIFK Hockey Ab:n liikevaihto oli 10,7 miljoonaa euroa ja Tapparan 

Tamhockey Oy:n liikevaihto 9,1 miljoonaa euroa. Liiga on siis kasvanut verrattain suureksi 

urheilubisnekseksi, eikä kukaan enää missään tapauksessa kyseenalaista liigaseurojen 
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yhtiömuotoista toimintaa. Viimeinenkin yhdistysmuotoisena toiminut liigaseura HPK yhtiöityi 

vuonna 2016.  

Edellisessä liigaseurojen yhtiöitymistä käsitelleessä kappaleessa kerrottiin, että yhtiöitymisellä ei 

ollut nopealla tähtäimellä toivotunlaisia positiivisia vaikutuksia seurojen taloustilanteisiin, vaan 

kassakriisit jatkuivat edelleen. Tämä saattoi osaltaan johtua siitä, ettei yritysmäisiä toimintamalleja 

omaksuttu muutoksen jälkeen tarpeeksi nopeasti. Myöhemmin, 2010-luvun taitteessa, seuroja 

puolestaan riepotteli finanssikriisi tai ainakin sen kerrannaisvaikutukset. Yhtiöitymisen jälkeen 

pääsarjatason jääkiekkoseuran pyörittäminen ei muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta ole ollut 

kannattavaa toimintaa, vaikka lajin suosio ja toiminnan laajuus ovat kasvaneet ja vakiintuneet sekä 

2000-luvun ensikymmenellä että 2010-luvulla. Tämä on toisaalta toimialalle tyypillistä, kuten 

esimerkiksi liigaseurojen tilinpäätöksiä tutkineet Tiitola (2018) ja Lähdesmäki (2014) muistuttavat. 

Urheilullisesta menestystä tavoitellaan usein taloudellisella riskillä.  

Nyt näyttää kuitenkin siltä, että jääkiekkoliiketoiminnan kurssi on kääntymässä parempaan 

suuntaan ainakin pääsarjaseurojen osalta. Jääkiekkomedia Jatkoaika (2019) uutisoi, että 

liigaseurojen viimeisimmällä tilikaudella (2018–2019) peräti 11 sarjan 15 seurasta teki positiivisen 

tuloksen. Samaa mieltä liigaseurojen taloudellisesta tehostumisesta ovat Konsulttiyritys Ernst & 

Youngille työskentelevät taloushallinnon konsultoinnin ammattilaiset Grönroos, Aalto, Lidndberg 

ja Rantapere (2019). He tekivät Liigan toimeksiannosta tilinpäätösanalyysin SM-liiga Oy:n ja sen 

osakkaiden (15 liigaseuraa) taloudellisesta tilanteesta perustuen kahden edellisen tilikauden 

tilinpäätöksiin. Tilinpäätökset sisältävät lainmukaisesti taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman, 

toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen. (Ikäheimo, Laitinen, Laitinen & Puttonen 2011, 

13). Näistä tiedostoista etenkin toimintakertomuksesta voi saada mielenkiintoista näkemyksiä 

toimialan kehityksestä. 

Grönroos ym. (2019) toteavat tutkimuksensa perusteella, että esimerkiksi vuoteen 2016 verrattuna 

seurojen taloustilanne on parantunut selvästi, vaikka liigan yleisömäärät ovat trendinomaisesti 

aavistuksen tippumassa. Positiivisiksi indikaattoreiksi SM-liigan taloustilanteen parantumisesta 

Grönroos ym. (2019) mainitsevat 11 joukkueen positiivisen liikevoiton lisäksi mm. seurojen 

liikevaihdon nousun. Yhteenlaskettuna liigaseurojen liikevaihdot kasvoivat noin yhdeksän 

prosenttiyksikköä. Viime vuosina myös liigaseurojen oma pääoma on kehittynyt parempaan 

suuntaan. Muutamilla seuroilla kehitys perustuu kannattavaan liiketoimintaan, mutta osalla 
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omistajien sijoittamaan pääomaan. Grönroosin ym. (2019) analyysissä jo kymmenen seuraa ylsivät 

yli 40 prosentin omavaraisuusasteeseen. Muistin virkistämiseksi: Lähdesmäen (2014) 

tutkimuksessa vastaava luku oli viisi seuraa.  Seurojen toimintakertomuksiin perustuen Grönroos 

ym. (2019) kertovat, että liikevaihdon nousun syitä ovat mm. yleisökeskiarvon nousu, NHL-

korvaukset sekä SM-liigan ja Telian yhteistyökumppanuuden ansiosta kasvaneet mediakorvaukset.  

Grönroos ym. (2019, 70) esittävät myös tärkeän huomion: Yleisömäärien lievästi laskiessa seurat 

ovat alkaneet laajentaa liiketoimintaansa jääkiekkokaukalon ulkopuolelle. Esimerkkeinä he 

mainitsevat SaiPan, jonka liikevaihdon kasvun osatekijänä oli seuran järjestämä 

pikkujoulutapahtuma. Kärpät puolestaan on laajentanut liiketoimintaansa työvoiman vuokraukseen 

ja festivaalitapahtumien järjestämiseen. Tällainen liiketoiminnan laajentaminen voi olla 

tulevaisuudessa hyvinkin yleistä urheiluseuroille. 

Rauman Lukko on jo pitkään rahoittanut jääkiekkotoimintaansa taustalla toimivan 

Raumalaiskiekkoilun Tuki ry:n avustuksilla. Kyseinen yhdistys omistaa Contineo Oy:n kautta 

kiinteistönhuoltoon ja siivoukseen erikoistuneen RTK-Palvelu Oy:n ja RTK-henkilöstöpalvelu 

Oy:n. Contineo Oy:n tulos muodostuu siis kahden edellä mainitun ja Rauman Lukko Oy:n 

yhteistuloksesta. Lukon oma liiketoiminta on usein tappiollista, mutta konserni tuottaa voittoa. 

Vaikka Lukon taloudellisia tappioita ja niiden kuittaamista toisten yritysten voitoilla usein 

pilkataan, kyse on itseasiassa edistyksellisestä toiminnasta. Raumalaiskiekkoilun Tuki ry osasi jo 

varhain, jopa 1970-luvulla, miettiä, kuinka liigaseuraa voisi kannattavasti rahoittaa 

ulkourheilullisilla liiketoimintamalleilla ja lähti mukaan RTK:n liiketoimintaan, joka siirtyi lopulta 

kokonaan Raumalaiskiekkoilun Tuki ry:n omistukseen. Kyseessä ei siis todellakaan ole mikään 

ulkopuolinen, avokätiseksi ryhtynyt yritys, vaan jääkiekon oheen syntynyt kannattava bisnes. (ks. 

esim. Mäkeläinen 2018) Tämä ei toki poista sitä kysymystä, että pitäisikö Lukon jääkiekon 

liiketoimintaakin pystyä kehittymään, jotta se olisi omavaraisempaa ja riskittömämpää. Joka 

tapauksessa Contineo Oy toteuttaa yhteiskuntavastuutaan tukemalla raumalaista jääkiekkoa sekä 

edustus- että juniorikiekkoilun tasolla.  

Osion lopuksi on vielä aiheellista muistuttaa, että kuten sekä Lähdesmäki (2014) ja Grönroos ym. 

(2019) huomauttavat, kertaluonteiset erät, kuten yksittäiset NHL-korvaukset, voivat heilautella 

seurojen yksittäisten kausien taloudellista tulosta merkittävästi. Grönroosin ym. (2019) analyysi ei 
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ole vuositasoltaan kovin laaja, mutta siitä on silti tunnistettavissa jääkiekkoliiketoiminnan 

positiivista kehittymistä. 

Sitäkin luotettavammin Grönroosin ym. (2019, 34) julkaisun perusteella voi sanoa, että SM-liigan 

taustaosakeyhtiö SM-liiga Oy voi erittäin hyvin. Viime kaudella SM-liiga Oy:n liikevaihto oli 

peräti 27,4 miljoonaa euroa, kun sitä edellisellä kaudella lukema oli 21,4 miljoonaa euroa. Jälleen 

täytyy muistuttaa liikevaihdon positiivisen kehityksen tapahtuneen, vaikka yleisömäärissä on 

laskeva trendi. Grönroos ym. (2019, 34) toteavatkin, että SM-liiga Oy on onnistunut kasvattamaan 

sponsori- ja muita myyntitulojaan. SM-liiga Oy on myös hyvin omavarainen yhtiö: sillä ei 

esimerkiksi ole lainkaan pitkäaikaisia lainoja. Osakeyhtiön oma pääoma oli 7,8 miljoonaa euroa. 

Taloudellisesti hyvinvoiva katto-organisaatio tuo vakautta myös seurojen toimintaan. Lisää SM-

liigaseurojen talousluvuista on luvassa myöhemmin tässä tutkielmassa. 
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4 HUIPPUMENESTYSTÄ JA HUOLIA TULEVASTA 

 

4.1 Vierumäen tulevaisuusseminaari käynnistää kilpailullisen menestysjakson 

 

2000-luvun ensikymmenellä Leijonien kelvollinen menestys jatkui, mutta matkan varrelle mahtui 

myös lukuisia kirveleviä tappiota. Kaikki jääkiekkoa seuraavat muistavat katkeran Ruotsi-ottelun 

kotikisoista vuodelta 2003. Teemu Selänne laukoi kolme maalia – Suomi johti 5–1, mutta niin vain 

Ruotsi kapusi rinnalle ja ohi. Mestaruudet kiersivät Suomen maajoukkueita. Jääkiekon 

globalisoituminen jatkui. Siirtomarkkinoiden vapauduttua Bosman-päätöksen myötä jääkiekon 

globalisaatio kiihtyi kiihtymistään ja vuosituhannen vaihteessa suomalaispelaajia siirtyi kasvavissa 

määrin ulkomaille pelaamaan  

Lajin harrastajamäärät eivät 2000-luvulla enää räjähdyksenomaisesti nousseet, mutta tyttö- ja 

naiskiekkoilun sekä harrastepelaamisen suosion kasvu nostivat lisenssipelaajien määrää. Suurin 

1995 maailmanmestaruuden aiheuttama buumi oli kuitenkin tasaantunut. Naisten huippukiekkoilu 

oli itseasiassa kasvattanut suosiotaan jo 1990-luvun lopulla. (Rantala 2018) Yhtenä 2000-luvun 

ensikymmenen merkittävimpänä tapahtumana urheilullisesta näkökulmasta pidetään lajiväen 

kokoontumista Vierumäelle pohtimaan Suomi-kiekon tulevaisuutta. Jääkiekkovaikuttajat 

kokosivat yhteen silloinen Jääkiekkoliiton puheenjohtaja Kalervo Kummola ja valmennuksen ja 

koulutuksen johtajaksi palkattu Erkka Westerlund. (ks. esim. Parviainen 2019 & Laine 2017). 

”Kriisipalaverin” tai asiallisemmin nimettynä ”tulevaisuusseminaarin” syynä ei niinkään ollut 

maajoukkueen menestymättömyys, olihan Suomi voittanut 2000-luvun ensikymmenellä viisi MM-

mitalia ja saavuttanut hopeaa sekä olympialaisissa että World Cupissa. Sen sijaan näytti siltä, ettei 

Suomi enää tuota taitavia huippuyksilöitä maailman huipulle, NHL:ään. Tästä kertoivat 

esimerkiksi NHL:n varaustilaisuuden surkeat suomalaistilastot. Vuosina 2007–2009 (kolme 

varaustilaisuutta) NHL:ään varattiin yhteensä vain 22 suomalaispelaajaa eli saman verran kuin 

vuoden 2019 varaustilaisuudessa. Vuoden 2008 varaustilaisuudessa nähtiin pohjakosketus, kun 

kahdella ensimmäisellä varauskierroksella ei poimittu yhtään suomalaista.  

Westerlund on kertonut, että kuuluisassa Vierumäen seminaarissa Suomi-kiekon ensisijaiseksi 

kehityskohteeksi valikoitui pelaajan kehittäminen yksilönä. Seminaarin seurauksena 

Jääkiekkoliiton pelaajapolku terävöityi. Westerlundin jälkeen liiton huippu-urheilujohtajaksi 

vuonna 2010 valittu Jukka Rautakorpi on myös sanonut, että uusi systeemi mursi seurojen ja liiton 
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välisen muurin. (Laine 2017) Liitto muun muassa alkoi lähettää maajoukkuevalmentajia 

vierailuille seuroihin. Myöhemmin liitto on panostanut urheiluakatemioihin ja palkannut 

jääkiekkolehtoreita, jotka järjestävät aamuvalmennusta yhdessä koulujen kanssa. Merkittävässä 

roolissa olivat myös alueille palkatut taitovalmentajat. On hyvin todennäköistä, että Vierumäen 

seminaarin merkitystä suomalaisen jääkiekon pelastaneena tapahtumana on liioiteltu, mutta 

takuulla se käynnisti jonkinlaisen muutosprosessin Jääkiekkoliiton urheilutoiminnassa, joka sitten 

pantiin käytäntöön ruohonjuuritasolla. Työn tuloksista saamme lukea seuraavassa kappaleessa. 

 

4.2 Kultainen vuosikymmen  

 

Edellisessä kappaleessa kerrottiin, että Vierumäen seminaarissa 2009 päätettiin panostaa yksilöihin 

ja palaverin seurauksena käynnistettiin monia uusia hankkeita ja toimintamalleja. Suuria muutoksia 

ei kuitenkaan voi toteuttaa ilman resursseja. Leijonien vuonna 2011 voittama toinen 

maailmanmestaruus oli parasta mahdollista markkinointia kahtena seuraavana vuonna Suomessa 

ja Ruotsissa pelattaville MM-kisoille. (Rantala 2018, 313) Vaikka Jääkiekkoliitto sai 

murskakritiikkiä Suomessa pelattujen otteluiden kalliista lipuista, liitto teki kaksista kisoista 

yhteensä yli 12 miljoonan euron tuloksen. (Malmberg 2013 & PWC 2013).  

Rantalan (2018, 316) mukaan kotikisojen tuotot ohjattiin suoraan lajin kehittämiseen, esimerkiksi 

taitovalmentajiin ja muihin ruohonjuuritason ratkaisuihin, joita esiteltiin edellisessä kappaleessa. 

Tällä resursoinnilla on hyvinkin voinut olla suuri vaikutus Suomen myöhempään menestykseen, 

joka on näkynyt sekä ikäkausimaajoukkueiden että A-maajoukkueen maailmanmestaruuksina. 

Yksittäisiä osatekijöitä on toki vaikea palauttaa menestyksen syyksi. Maajoukkueiden menestys on 

voinut olla osittain seurausta myös taitavista yksilöistä niin valmennuksessa kuin pelaajissakin. 

Yhteensä Suomi voitti 2010-luvulla seitsemän MM-kultaa. Näistä kaksi on aikuisten (2011, 2019), 

kolme alle 20-vuotiaiden (2014, 2016, 2019) ja kaksi alle 18-vuotiaiden (2016, 2018). Suomalaiset 

ovat myös raivanneet tiensä NHL-kaukaloihin ennätyksellisellä tavalla (ks. Koivunen 2018). 

Sebastian Ahon, Mikko Rantasen, Patrik Laineen, Aleksander Barkovin ja Miro Heiskasen 

kaltaiset supertähdet ovat vakiinnuttaneet paikkansa NHL-joukkueidensa tähtipelaajina. Toimiva 

pelaajatuotanto toimii A-maajoukkueen menestystä parempana mittarina ruohonjuuritason työn 

laadulle. 
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4.3 Jäähallirakentamisen kolmas kausi 

 

2010-luvun loppupuoliskolla alkoi useiden uusien jäähalliprojektien suunnittelu. Suunnitteilla ovat 

suuret ja modernit monitoimiareenat Helsinkiin, Turkuun ja Tampereelle. Hieman pienempiä 

monitoimihalleja suunnitellaan myös Ouluun, Lappeenrantaan ja Jyväskylään. Lähes kaikista 

uusista hallihankkeista puhutaan enemmän elämyskeskuksina kuin jäähalleina. Varsinkin 

suurimpiin kaupunkeihin rakennettavat areenat ovat aivan kaupunkien keskustaan, esimerkiksi 

rautatieaseman lähettyville sijoittuvia, viihdekeskuksia.  

Jääkiekko on edelleen hallihankkeiden markkinoinnissa hyvässä asemassa lajin suuren 

näkyvyyden ja positiivisen eetoksen takia, mutta todellisuudessa satojen miljoonien eurojen 

arvoisten hankkeiden odotetaan tuottavan rahaa myös muiden tapahtumien, kuten musiikin 

maailmantähtien keikkojen avulla. Tämä on ymmärrettävää, sillä aiemmin Suomeen rakennetut 

monitoimiareenat ovat tuskastelleet kannattavuutensa kanssa. Hankkeet on tarkoitus toteuttaa 

pääosin yksityisellä rahoituksella. Areenoiden yhteyteen rakennetaan paljon oheistoimintoja, kuten 

liiketiloja, ravintoloita ja hotelleja. Tämä edesauttaa jälleen osaltaan jääkiekon kaupallistumista ja 

viihteellistymistä. Katsojille halutaan tarjota kattava viihde-elämys, ja jääkiekko on vain osa suurta 

kokonaisuutta. (ks. Nironen 2018) 2010-luvun loppupuolen voi hyvin katsoa aloittaneen 

jäähallirakentamisen kolmannen kauden, jolle tyypillistä on kaupunkien keskustoihin sijoittuvien 

suurten elämyskeskusten rakentaminen. Helsingin uusi ”Helsinki Garden” on tulossa Töölöön 

keskeiselle paikalle Nordenskiöldinkadun varrelle. Turun uusi elämyskeskus tulisi Ratapihalle 

aivan kaupungin keskustaan. Tampereen uusi Kansiareenakin sijoittuu ydinkeskustaan. 

Stadioneista suunnitellaan kapasiteetiltaan suuria: Helsingin areenaan mahtuisi 11 000–16 000 

katsojaa, Turkuun 10 000 katsojaa ja Tampereelle noin 13 000 katsojaa. Luvut vaihtelevat sen 

mukaan, onko kyse urheilu- vai viihdetapahtumista. Stadionien kustannusarviot ovat kovia: 

Helsingin areena 700 miljoonaa, Turun areena 530 miljoonaa ja Tampereen areena 500 miljoonaa 

euroa. (Kangasniemi 2019) Ei siis ihme, että mukana on yksityisiä rahoittajia, jotka suunnittelevat 

hyötyvänsä taloudellisesti oheistiloista, kuten hotelleista sekä omistus- ja vuokra-asunnoista.  
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4.4 Jääkiekon globalisoituminen 

 

Globalisaatio ilmenee urheilussa kärjistetysti kahdella tavalla, jotka vaikuttavat läheisessä 

symbioottisessa suhteessa toisiinsa. Ensimmäinen aspekti on suurten urheilutapahtumien saama 

kansainvälinen mediahuomio.  Vuoden 2016 Rio de Janeiron olympialaisten kisatapahtumia 

seurasi jollain laitteella Kansainvälisen olympiakomitean mukaan jopa puolet maailman ihmisistä 

(Johnson, Choi, Kim, Pitts & Zhang, 2019). Toinen aspekti on yksilö- ja joukkueurheilijoiden, eli 

työvoiman, siirtyminen vieraisiin maihin harrastamaan urheiluammattiaan. Tämä on hyvin 

tyypillistä suurissa palloilusarjoissa.  

Muuttoliike kasvattaa yleisön kiinnostusta toisen maan palloilusarjoihin. Hyviä esimerkkejä on 

paljon. Yksi sellainen löytyy Pohjois-Amerikan baseball-sarja MLB:stä: kun kaksi eteläkorealaista 

pelaajaa kohtasi ensimmäinen kerran, ottelu televisioitiin suorana lähetyksenä Etelä-Koreassa. 

Vastaavalla tavalla NBA on levinnyt Kiinaan ja NHL Eurooppaan. Hyvä esimerkki on myös 

suomalaisen jalkapalloilijan Teemu Pukin pelaaminen Norwichissa: Norwich on ottanut 

tähtihyökkääjänsä kansallisesta suosiosta kaiken ilon irti ja saapunut Suomeen myymään 

fanitavaraa ja etsii nyt jopa yhteistyökumppaneita Suomesta. (Koivunen 2019). Globalisaatiosta 

voivat hyötyä sekä kokonaiset ammattilaisliigat että yksittäiset seurat.  

Jääkiekko ei ole samassa mittakaavassa globalisoitunut laji kuin esimerkiksi jalkapallo, jota mm. 

Itkonen & Nevala (2007, 18) ovat nimittäneet globaaliksi ja viihteellistyneeksi lajiksi. Kun 

puhutaan urheilun globalisaatiosta, puhutaan usein juuri jalkapallosta tai esimerkiksi 

kestävyysjuoksusta, jossa 1970- ja 1980-luvuilla parhaiden kestävyysjuoksijoiden havaittiin 

tulevan Afrikasta, ja heidät haluttiin mukaan kansainväliseen kilpailutoimintaan. (Bale & Sang 

1996, 122.) On maailmanlaajuinen globalisoitumisilmiö toki vaikuttanut jääkiekkoonkin, vaikka 

lajista usein puhutaan vähättelevään sävyyn marginaalilajina. Tällöin viitataan jääkiekon verrattain 

pieneen suosioon maailmalla – onhan laji ollut suuren lajin asemassa käytännössä vain osassa 

Pohjois-Eurooppaa, Venäjällä ja osassa Pohjois-Amerikkaa, erityisesti Kanadassa.  

Jääkiekon globalisoituminen valtioiden rajat ylittävän pelaajaliikenteen muodossa alkoi Bosman-

säännön tultua voimaan vuonna 1995. 2010-luvulla jääkiekon voi perustellusti sanoa 

globalisoituneen entisestään. Suomessa tämä näkyi hieman yllättäen aasialaisen jääkiekkoilun 

kasvuna. Aasialaiset lajiliitot ja seurat etsivät yhteistyökumppaneita ja malleja jääkiekon 
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suurmaista. Suomi lähti mukaan yhteistyöhön. Alun perin jopa suunniteltiin, että Etelä-Koreasta 

saapuisi Suomen toiseksi korkeimmalle sarjatasolle Mestikseen kokonainen joukkue, jonka 

pelaajat valmistautuisivat laadukkaassa sarjassa Pyeongchangin vuoden 2018 olympialaisiin. Tämä 

ei toteutunut. Lopulta vuosina 2012–2014 Mestiksessä pelasi kuitenkin noin kymmenen 

korealaispelaajaa. Jääkiekkoliitto jopa poisti sarjasta ei-EU-kansalaisten ulkomaalaiskiintiön. 

Etelä-Korean maajoukkue kipusikin pikkuhiljaa jopa A-sarjaan saakka.  

Pelaaja- ja valmentajaliikenne Aasiaan on jatkunut senkin jälkeen kohtalaisen vilkkaana. 

Suomalaisia valmentajia ja lajiosaajia on viety esimerkiksi Kiinaan, joka vuorostaan tällä hetkellä 

yrittää jääkiekon suosion kasvattamista maassa Pekingin 2022 olympialaisia varten. Kiinassa on 

nähtävissä jonkin verran lajin kasvamista. Kiinalainen seura Kunlun Red Stars on pelannut 

vuodesta 2016 saakka suuressa itäeurooppalaisessa KHL-liigassa, ja myös naisten jääkiekkoon on 

perustettu ammattimaisesti ja suurella rahalla toimivia seuroja. Kiinan valtavan kasvupotentiaalin 

ovat aistineet myös NHL ja kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF, jotka tukevat kiinalaisen 

jääkiekon kehitystä. NHL on esimerkiksi järjestänyt harjoitusotteluita Kiinassa, ja itse 

jääkiekkolegenda Wayne Gretzky on asettunut kiinalaisen jääkiekon tukijaksi ja lähettilääksi (Bell, 

2019) Onkin väitetty, että globalisaatiota ovat historian aikana edistäneet ne tahot, joita ilmiö on 

hyödyttänyt (ks. esim. Väyrynen 1998, 27). Jääkiekon leviäminen Kiinaan voisi olla taloudellinen 

voitto IIHF:lle ja NHL:lle esimerkiksi tv-sopimusten ansiosta, joten tässä valossa väite näyttää 

pitävän paikkaansa myös kiinalaisen jääkiekon tukemisen osalta. Toisaalta on niinkin, että Kiinalla 

on projektissa omat tarkoitusperänsä. Kenties he haluavat osoittaa erinomaisuuttaan ja herättää 

siten huomiota kansainvälisesti. Välillisesti tämä voisi hyödyttää Kiinaa esimerkiksi 

kansainvälisessä kaupankäynnissä. Niin kutsuttu Kiina-ilmiö on muokannut kansainvälisiä 

markkinoita laajalti, ja kehityskulku on valunut urheiluun saakka.  

Miten globalisaatio on sitten vaikuttanut suomalaiseen jääkiekkoon? Suurin muutosilmiö lienee 

parhaiden suomalaispelaajien siirtyminen kovatasoisiin ulkomaisiin sarjoihin. Kuten tässä 

tutkimuksessa kerrottiin, NHL:ään on viime vuosina rynnännyt massoittain suomalaispelaajia. 

Toinen muuttoaalto on suuntautunut Venäjälle, jonka KHL-sarja on pyrkinyt kasvamaan 

aggressiivisesti. KHL:ää yleisesti pidetään tällä hetkellä maailman toiseksi kovimpana 

kiekkosarjana. Alexandros Tarasanski (2016) tutki pro gradu -tutkielmassaan suomalaispelaajien 

motiiveja siirtyä pelaamaan Venäjälle.  
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Vastauksissa selvästi tärkeimpinä asioina esiin nousivat raha ja KHL:n pelillinen taso, ”status” 

maailman toiseksi kovimpana kiekkoliigana. On turvallista olettaa, että samoista syistä 

suomalaispelaajat siirtyvät Pohjois-Amerikkaan – miksipä parhaat pelaajat eivät haluaisi pelata 

kovimmassa mahdollisessa kiekkosarjassa ja tienata miljoonia? Pohjois-Amerikan ja Venäjän 

kivikovien kiekkosarjojen lisäksi suomalaisia ammattilaisia on vuosien varrella pelannut lukuisissa 

ammattilaissarjoissa ympäri maailmaa. Yksi suosituimmista kohteista on ollut Ruotsi, jossa 

ammattilaispelaajien palkkataso on ainakin viime vuosina ollut aavistuksen korkeampi. Suosittu 

(ja avokätinen palkanmaksaja) on ollut myös Sveitsi, jossa onkin pelannut tyypillisesti laadukkaita 

maajoukkuetason suomalaispelaajia. 

Juuri nyt jääkiekon globalisaatio näyttäisi olevaan kiihtymässä entisestään. Tämän on voinut 

havaita mm. siitä, että ulkomaille, erityisesti Keski-Euroopan sarjoihin, on siirtynyt kasvavassa 

määrin pelaamaan niin sanottuja kakkoskategorian suomalaispelaajia. Kyse on sellaisista 

pelaajista, jotka eivät ole aivan yltäneet korkeimmalle sarjatasolle (eli täysammattilaisiksi) 

Suomessa. Tasoltaan he ovat usein noin Mestis-tason pelaajia. Siksi ilmiö on mielenkiintoinen 

juuri tämän tutkimuksen kannalta. Muuttoliike ulkomaille perustuu palkanmaksukykyyn. Kuten 

tässäkin tutkimuksessa tuodaan esiin, Mestis-seuroilla on taloudellisesti tiukkaa. Suomea 

pienemmissä kiekkomaissa suomalaispelaajille ollaan valmiita maksamaan niin että he voivat 

pelata ammattilaisena tai ainakin ammattimaisissa olosuhteissa. Aiheesta ei ole vielä tieteellistä 

tutkimusta, mutta siitä on kirjoitettu jonkin verran mediassa. Esimerkiksi Strozykin (2014) 

haastattelussa Mestiksessä pelannut Niko Palonen sanoo näin: ” Tilanne on Mestiksessä aika huono 

siinä mielessä, että harvat seurat pystyvät maksamaan kauheasti mitään. Ulkomailla moni pystyy 

maksamaan kilpailukykyisesti”. 

Muuttoliike kohdistuu esimerkiksi Saksaan, Itävaltaan, Puolaan, Ranskaan ja toki vanhaan 

suosikkiin Ruotsiin. Pelaajat eivät välttämättä siirry edes pääsarjoihin, sillä esimerkiksi Saksassa 

alemmillakin sarjatasoilla maksetaan kilpailukykyisiä palkkoja. Sitä olisi mielenkiintoista tutkia, 

mihin tämä maksukyky pienemmissä jääkiekkomaissa perustuu. Onko kyse laajemmasta ilmiöstä? 

Ovatko esimerkiksi urheilun sponsorimarkkinat ja sponsorointikulttuuri erilaisia Suomeen 

verrattuna? Vai onko seurojen taustalla jotain nerokasta ja innovatiivista liiketoimintaa? Entä onko 

kyse Suomen koripalloliigasta tutusta ilmiöstä, jossa ulkomaalaisille (käytännössä 

amerikkalaisille) pelaajille maksetaan hyvin palkkaa, kun taas paikalliset saavat tyytyä pienempiin 
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korvauksiin? Suomalaiset jääkiekkoilijathan ovat monissa pienemmissä jääkiekkomaissa tavallaan 

yhdysvaltalaiskoripalloilijoiden kaltaisessa asemassa.  

Kuten sanottua, jääkiekon kansainväliset pelaajamarkkinat olisi erillisen tutkimuksen aihe. Ilmiö 

on kuitenkin tutkimuksen kannalta niin merkittävä, että sitä havainnollistetaan katsauksella 

suomalaispelaajien määriin valituissa ulkomaalaisissa sarjoissa kahden eri kauden aikana. Toinen 

kausi on käynnissä oleva 2019–2020. Vertailupohjaksi tutkin myös luvut 2010-luvun 

ensimmäiseltä kaudelta 2010–2011. Näin saadaan tietoa siitä, onko pelaajaliikenne ulkomaisiin 

sarjoihin lisääntynyt noin kymmenen vuoden aikana. Tilasto ei ole täysin kattava. Siihen täytyy 

suhtautua suuntaa antavana. Tiedot perustuvat ruotsalaisen, jääkiekon tilastojen kokoamiseen 

erikoistuneen Eliteprospects-sivuston tietopankkiin. Tilastot on koottu tammikuussa vuonna 2020. 

Ne elävät jatkuvasti, jos ja kun pelaajasiirtoja tapahtuu.  Tilastot perustuvat Eliteprospectsin 

liigoille luomaan omaan tilastosivuun, johon on listattu, kuinka monta pelaajaa kyseisessä liigassa 

kuluvalla kaudella on pelannut. Tilastot eivät siis välttämättä kerro nykyhetkestä. Esimerkiksi 

Ruotsista Sveitsiin siirtynyt pelaaja näkyy molempien sarjojen tilastoissa. Jokaista pelaajaa ei ole 

työekonomisista syistä tarkasteltu erikseen. Poikkeus tehtiin NHL- ja AHL-pelaajien kohdalla. 

Koska AHL on NHL:n farmisarja, kyseisten sarjojen välillä pelaajaliikenne on todella aktiivista. 

Kaikki NHL:ssä tällä kaudella pelanneet pelaajat on laskettu NHL-pelaajien kokonaismäärään. 

AHL:n kokonaisluvussa on siis vain pelaajat, jotka olivat tammikuuhun mennessä edustaneet vain 

AHL-seuraansa. 

Huomioon otettavien sarjojen määrää täytyi rajata, joten luvut eivät kerro totaalista määrää 

ulkomailla pelaavista suomalaisjääkiekkoilijoista. Suomalaispelaajien määrä on tarkasteltu kolmen 

eri kategorian sarjoista. Ensimmäinen kategorioista on ”Liigaa paremmat sarjat”. Tähän 

kategoriaan kuuluvat Ruotsin pääsarja SHL, Sveitsin pääsarja NLA, Venäjän pääsarja KHL sekä 

NHL ja AHL. Näissä sarjoissa pelaavien pelaajien määrä antaa osviittaa siihen, kuinka paljon 

Suomesta siirtyy aivan kärkitason kotimaisia pelaajia ulkomaille. Sarjojen vertailu on hankalaa, 

mutta kaikkia edellä mainittuja sarjoja yhdistää se, että pelaajat lähtevät niihin Suomesta yleensä 

parempien palkkojen ja urakehitysten perässä.   

Toinen kategoria on Mestikseen verrattavissa olevat sarjat. Tieto niissä pelaavista 

suomalaispelaajista on tämän tutkimuksen kannalta olennaista tietoa. Arvio pelaajien ja sarjojen 

tasosta perustuu tutkijan kartuttamaan tietoon eri sarjojen vaatimustasoista.  Tässä tutkimuksessa 
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Mestikseen verrattaviin sarjoihin lukeutuvat Saksan toiseksi ja kolmanneksi korkeimmat sarjatasot, 

Ruotsin toiseksi ja kolmanneksi korkein sarjataso, Norjan pääsarja, Alppiliiga (Alps Hockey 

League), Ranskan pääsarja ja toiseksi korkein sarjataso, Tshekin toiseksi korkein sarjataso, 

Unkarin pääsarja, Puolan pääsarja, Slovakian pääsarja, Italian toiseksi korkein sarjataso, Tanskan 

pääsarja ja Sveitsin toiseksi korkein sarjataso. Joidenkin ryhmän sarjojen, kuten esimerkiksi 

Tanskan pääsarjan ja Saksan kolmostason välillä on toki suuriakin tasoeroja, mutta kenties palkka- 

tai muiden asioiden takia kaikkiin tähän ryhmään laskemiini sarjoihin on siirtynyt runkopelaajia 

Mestiksestä, alemman korin pelaajia SM-liigasta ja parhaita pelaajia Suomen kolmanneksi 

korkeimmalta sarjatasolta Suomi-sarjasta. Kategoriaan on siis pyritty laskemaan sarjat, joihin on 

siirtynyt Suomesta Mestis-tason pelaajia. Kolmantena ja viimeisenä kategoriana on Yhdysvaltojen 

yliopistosarjat. Yhdysvaltojen yliopistosarjoihin on viime vuosina lähtenyt niin paljon suomalaisia 

junioreita, että se alkaa olla jo merkittävä haaste suomalaiselle jääkiekolle. 

SM-liigaa paremmissa sarjoissa oli tutkimuksentekohetkellä kaudella 2019–2020 pelannut 

yhteensä 163 suomalaispelaaja. Sarjakohtaiset tiedot näet taulukosta 1. KHL:n suureen lukuun 

vaikuttaa se, että Jokerit pelaa kyseisessä sarjassa. NHL:n ja AHL:n yhteenlaskettu luku on todella 

merkittävä: 81 pelaajaa. NHL-sopimus oli kauden alussa peräti 84 suomalaispelaajalla (Touru 

2019). Osa heistä pelaa lainalla muissa sarjoissa. Parhaat suomalaispelaajat ovat jo pitkään 

siirtyneet kotimaan kentiltä ulkomaille. Kaikista parhaat ovat suunnanneet NHL:ään. Käynnissä on 

juuri nyt ennennäkemätön joukkoryntäys NHL- ja AHL-kaukaloihin. Se kertoo monesta eri asiasta: 

suomalaiskiekkoilijat ovat entistä parempia tai ainakin innokkaampia tekemään uraa Pohjois-

Amerikassa, ja NHL puolestaan pyrkii vahvasti laajentamaan liiketoimintaansa Eurooppaan. 

Eurooppalaisiin pelaajiin suhtaudutaan siis rapakon takana huomattavasti suopeammin kuin ennen. 

NHL esimerkiksi järjestää sarjaotteluita Euroopassa ja pelaa runkosarjaotteluita sellaisiin aikoihin, 

että eurooppalaisilla on aikaeron puitteissa paremmat mahdollisuudet seurata otteluita suorina 

lähetyksinä.  
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TAULUKKO 1. Suomalaisten pelaajien määrät SM-liigaa tasokkaammissa sarjoissa kausilla 

2010–2011 ja 2019–2020 Eliteprospects-tilastosivuston mukaan. Sekä NHL:ssä että AHL:ssä 

pelanneet pelaajat on laskettu NHL:n kiintiöön. 

 

 

 

Vertailukohdan saamiseksi tarkastelin siis suomalaispelaajien lukumääriä samoista sarjoista 

kaudelta 2010–2011 (taulukko 1). Välissä ei ole kulunut kuin yhdeksän kautta, mutta ero on 

huomattava. NHL- ja AHL-kaukaloissa edusti kaudella 2010–2011 yhteensä 43 pelaajaa, kun 

kaudella 2019–2020 tammikuussa suomalaispelaajia oli jo 81. Yhteensä ”Liigaa paremmissa 

sarjoissa pelasi kaudella 2010-2011 109 suomalaispelaajaa, kun tammikuuhun 2020 mennessä luku 

oli siis jo 163 pelaajaa.   

Tämän tutkimuksen kannalta vielä olennaisempia tietoja ovat tilastot niin sanotuista Mestis-tason 

pelaajista, jotka pelaavat suurin piirtein Mestiksen tasoa vastaavissa ulkomaisissa sarjoissa, jotka 

on lueteltu edellisessä kappaleessa (kuvio 2). Näissä sarjoissa oli tammikuuhun 2020 mennessä 

edustanut yhteensä 161 suomalaista. Kaudella 2010–2011 samoissa tai vastaavissa sarjoissa pelasi 

yhteensä 137 suomalaista. 

Sarja
Suomalaispelaajat 

2010-2011

Suomalaispelaajat 

2019-2020

NHL 32 49

KHL 19 47

AHL 11 32

SHL 39 21

NLA 8 14

Yhteensä 109 163
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KUVIO 2. Suomalaiset pelaajat tasoltaan Mestistä vastaavissa sarjoissa kausilla 2010–2011 ja 

2019–2020 Eliteprospects-sivuston mukaan. Tilastoihin lasketut sarjat on lueteltu aiemmin. 

Aineistosta nousi esiin joitain mielenkiintoisia huomioita. Ensinnäkin: kaudella 2010–2011 

Ruotsin toiseksi korkeimmalla sarjatasolla pelasi peräti 21 pelaajaa, kun yhdeksän vuotta 

myöhemmin luku oli ainoastaan kahdeksan pelaajaa. Syy voi olla se, että nykyisessä 15 joukkueen 

SM-liigassa noin liigatason/Ruotsin kakkostason pelaajille löytyy hyvin pelipaikkoja Suomestakin. 

Toinen silmiinpistävä huomio on suomalaispelaajien kasvava määrä pienten kiekkomaiden 

sarjoissa. Esimerkiksi Puolan pääsarjassa oli kaudella 2019–2020 jo 15 suomalaista, kun 2010–

2011 heitä ei ollut yhtäkään. Ranskan kahdella korkeimmalla sarjatasolla pelasi jopa 30 

suomalaista ja Unkarin pääsarjassakin 11. Huomioitavaa on sekin, että Mestis-taustaisia pelaajia 

pelaa Saksassa jopa kolmanneksi korkeimmalla sarjatasolla. 

Rajattu katsaus suomalaispelaajiin ulkomaiden sarjoissa osoittaa jääkiekon globalisoituneen 

ainakin pelaajaliikenteen osalta viimeisen yhdeksän vuoden aikana. Katsauksen ja aiempien 

tietojen perusteella syntyy myös hypoteesit, että Mestis a) ei pysty haastamaan ulkomaisia sarjoja 

palkkakilpailussa ja b) Suomesta karkaa ulkomaille kasvavissa määrin hyviä Mestis-tason pelaajia. 

Se taas voi johtaa siihen, että junioreista nostetaan yhä nuorempia pelaajia Mestikseen, mikä voi 

vaikuttaa Mestiksen pelin tasoon ja statukseen katsojien silmissä. Toisaalta ero ei määrällisesti ole 

valtava kausien 2010–2011 ja 2019–2020 välillä. On kuitenkin syytä muistaa, että SM-liigassa 
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pelaa nykyään 15 joukkuetta, joista kolme seuraa on nostettu lähivuosina Mestiksestä ja lisäksi 

Jokerit pelaa KHL:ssä. Suomalaisilla pelaajilla on nyt siis enemmän pelipaikkoja muualla 

Suomessa kuin Mestiksessä.  

Vielä viimeisimpänä Mestikseen ainakin välillisesti vaikuttavana tilastona osoitan nuorten 

suomalaispelaajien kasvavan innostuksen lähteä pelaamaan ja opiskelemaan Pohjois-Amerikan 

juniori- ja yliopistosarjoihin. Tilastoinnissa otettiin huomioon Yhdysvaltojen parhaat 

yliopistosarjat (NCAA ja USHL) sekä Kanadan pääjunioriliigat (WHL, CHL ja QMJHL). Kaudella 

2019–2020 tammikuuhun mennessä kyseisten sarjojen seuroja oli edustanut peräti 43 pelaajaa. 

Kaudella 2010–2011 yliopisto- tai juniorisarjoissa pelasi 16 suomalaista. Jääkiekkoliiton edustajat, 

kuten huippu-urheilujohtaja Rauli Urama, on sanonut pitävänsä ilmiötä huolestuttavana. (Häyrinen 

2016) Yliopisto- ja juniorisarjoihin lähdetään luultavasti koulutuksen, kielitaidon ja 

pohjoisamerikkalaiseen pelitapaan tottumisen toivossa. Nuoret tavoittelevat yliopisto- ja 

juniorisarjojen kautta nousua NHL:ään.  

  

4.5 Huipulla tuulee – miten jääkiekko ratkaisee ongelmansa? 

 

Samaan aikaan suomalaisen kiekkoperheen nauttiessa maajoukkueiden ja suomalaispelaajien 

menestyksestä maailmalla ja uusien stadioneiden rakennushuumasta, taustalla puhutaan jo 

orastavasta kriisistä, jonka aiheuttajana pidetään sarjajärjestelmäksi valittua suljettua SM-liigaa. 

Suljetulla SM-liigalla viitataan siihen, ettei SM-liigaan voi nousta pelaamalla. Monien 

asiantuntijoiden ja lajin ytimeen kuuluvien henkilöiden mielestä suljettuun SM-liigaan perustuva 

sarjajärjestelmä rapauttaa sekä Mestiksen että A-nuorten SM-liigan pelillisen tason etenkin, kun 

Mestiksen pitkäaikaiset kärkijoukkueet on nostettu ”kabinettipäätöksellä” SM-liigaan (ks. esim. 

Lehkonen & Suvinen 2019, Parviainen 2017, Uusitalo 2015, Salminen 2017) Huolen taustalla on 

pelko siitä, että nuorten pelaajien pelaajapolku kohti huippua tyrehtyy, jos Mestiksessä ei pelata 

tarpeeksi laadukasta jääkiekkoa. Se heijastuu myös A-nuorten SM-liigaan, kun pelaajat nousevat 

yhä nuorempina sekä Mestikseen että SM-liigaan. Suomi-kiekon sarjajärjestelmän heikkouksia ja 

vahvuuksia käsitellään tarkemmin omassa pääluvussaan. 

Muitakin huolenaiheita on esitetty. Kuten tässäkin tutkimuksessa on jo kerrottu, SM-liigan 

yleisömäärien trendi näyttää lyhyen otannan perusteella olevan laskeva. Yleisön 
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kiinnostuneisuuden säilyttäminen on yleisesti tunnettu ongelma urheilun kentällä, sillä ihmisten 

vapaa-ajasta käydään todella kovaa kilpailua. Perinteisen urheilun kivikovaksi haastajaksi on 

noussut elektroninen urheilu, joka on suosittua etenkin nuorten keskuudessa. Sponsor Insightin 

(2019) tekemän tutkimuksen mukaan elektroninen urheilu nousi jo 18–29-vuotiaiden miesten 

keskuudessa kaikkein suosituimmaksi lajiksi ohi jääkiekon. Jääkiekko kuitenkin säilytti edelleen 

asemansa suomalaisten suosikkilajina. Monet liigaseurat ovatkin reagoineet e-urheilun kasvavaan 

suosioon perustamalla itse joukkueita elektroniseen urheiluun (Rantala 2018, 333).  

Yksi suurimmista haasteista tulevaisuuden jääkiekkopäättäjille on se, miten laji suhtautuu 

väkivaltaan. Julkinen paine puuttua väkivaltaan kaukalossa jämerin keinoin on viime aikoina 

kasvanut todella kovaksi. Tähän on muutamia helposti tunnistettavia syitä. Ensimmäinen on 

lääketieteen kehittyminen. Suureen julkisuuteen on tullut paljon tapauksia, joissa tutkijat ovat 

löytäneet entisiltä urheilijoilta, kuten amerikkalaisen jalkapallon pelaajilta ja jääkiekkoilijoilta 

aivosairautta, kroonista traumaattista enkefalopatiaa eli CTE:tä. (Lindsberg 2014). Sairautta on 

aiemmin löydetty vain kuolleilta ihmisiltä, mutta nyttemmin tutkijat ovat väittäneet löytäneensä 

CTE:tä jo eläviltäkin ihmisiltä. (ks. esim. Naakka 2017) Yhteiskuntatieteilijänä en halua ottaa 

kantaa lääketieteellisiin tutkimuksiin. Löydöksistä uutisointi on kuitenkin herättänyt paljon 

keskustelua ja näyttäisi vaikuttaneen ihmisten mielipiteisiin niin sanotusta kaukaloväkivallasta. Se 

on sosiologian näkökulmasta kiinnostavaa.  

Jääkiekossa syntyvistä aivovammoista on tuotettu jonkin verran tutkimusta. Suomessa merkittävän 

paljon tietoa on tarjonnut Timo Hännisen väitöskirja (2017), jossa hän tutki jääkiekossa 

tapahtuvien aivotärähdysten yleisyyttä, syntymekanismeja ja riskitekijöitä sekä halusi parantaa 

niiden välitöntä tunnistamista ja sitä kautta lisätä lajin turvallisuutta. Hännisen (2017) mukaan 

miesten korkeimmalla kansainvälisellä tasolla aivotärähdysten keskimääräinen ilmaantuvuus oli 

seitsemän vammaa sataa pelattua ottelua kohden. Junioreissa vastaava luku oli viisi aivotärähdystä, 

naisilla neljä. Miehillä yleisin syy oli päähän kohdistunut taklaus. (Hänninen 2017) Viimeaikaisten 

tutkimusten perusteella ongelman vakavuus ja riskitekijät on tunnistettu paremmin. 

Aivotärähdysten diagnosointiin ja hoitamiseen on kehitetty uusia työkaluja.  SM-liigaan kaudella 

2014–15 pakolliseksi tulleissa joustokaukaloissa pelatuissa otteluissa aivotärähdyksen riski on 

Hännisen (2017) mukaan peräti kuusi kertaa pienempi kuin tavallisissa kaukaloissa. Hännisen 
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(2017) mukaan aivotärähdysten määrä oli kymmenen vuoden otannalla laskenut, mikä on terve 

suuntaus. Junioreissa aivotärähdykset kuitenkin olivat lisääntyneet. 

Vaikka aivotärähdysten määrä oli Hännisen (2017) mukaan laskeva, päähän kohdistuvien 

taklausten ja niistä seuranneiden aivotärähdysten mediahuomio on selvästi ollut nouseva. Aiheesta 

on keskusteltu kiivaasti sekä Pohjois-Amerikassa että Euroopassa, kun julkisuuteen on päätynyt 

traagisia ihmiskohtaloita, joissa aivovammat ovat pilanneet urheilu-uran jälkeisen elämän. 

Kaikesta tästä negatiivisesta julkisuudesta huolimatta jääkiekon suosio ei näyttäisi olevan 

hiipumassa Suomessa. Taloustutkimuksen (2020) mukaan jääkiekko oli edelleen kärjessä, kun 

suomalaisilta kysyttiin eri urheilulajien arvostusta. Taloustutkimuksen kyselyyn vastasi 2 516 

suomalaista.  
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5 SARJAJÄRJESTELMÄ SUOMALAISESSA HUIPPUKIEKOSSA 

 

5.1 Sarjajärjestelmän lyhyt historia Suomi-kiekossa 

 

Suomi-kiekkoon rakennettu sarjajärjestelmä on ollut kuuma puheenaihe viime vuosina. Keskustelu 

aihepiirin ympärillä on ollut poikkeuksellisen voimakasta ja intohimoista. Tämä johtuu 

muutoksista, joita sarjajärjestelmään tehtiin 2010-luvulla. Tällä hetkellä SM-liigassa pelaa 15 

joukkuetta, eikä sarjaan voi nousta karsintojen kautta. Arkipuheessa SM-liigasta puhutaan 

suljettuna sarjana, vaikka periaatteessa sarjaan voisi kaiketi edelleen nousta lisenssimenettelyn 

kautta.  SM-liigan alapuolella toiseksi korkein sarjataso on Mestis, josta ei tällä hetkellä voi nousta 

pelaamalla SM-liigaan. Mestiksestä on koko 2000-luvun ajan voinut pudota karsintojen kautta 

maan kolmanneksi korkeimmalle sarjatasolle Suomi-sarjaan. Tilalle on silloin tullut karsintojen 

kautta paikkansa ansainneita Suomi-sarjan joukkueita. Kaudella 2020–2021 Mestiksessä ei pelata 

karsintoja koronaepidemian aiheuttamien taloushuolien takia, eli Mestis on SM-liigan tavoin 

”suljettu sarja.” Mestiksen operatiivinen johtaja Olli Aro arvioi 26.3.2020 tulomenetysten olevan 

Mestis-seuroille yhteensä noin 1,8 miljoonaa euroa (Saarinen 2018). Syyt Mestiksen sulkemiselle 

lienevät periaatteessa samat kuin sille, miksi SM-liiga pysyy suljettuna. Koronaepidemian 

kurittamat seurat voivat nyt suunnitella ja rakentaa tulevaisuuttaan taloudellisesti vakaammassa 

ympäristössä, kun putoamista sarjaporrasta alemmaksi ei tarvitse pelätä. Mestikseen sai hakea 

kaksi joukkuetta lisenssimenettelyllä eli sarjaa oli tarkoitus pelata 14 joukkueella. 

Vuonna 1975 perustettu SM-liiga laajeni 12 joukkueen sarjaksi kaudelle 1988–1989. Sitä ennen 

sarjaa pelattiin kymmenen joukkueen voimin. Vuonna 2000 SM-liiga päätettiin sulkea eli kaudella 

2000–2001 ei enää pelattu karsintoja. Päätös liittyi yhtiörakenteen muuttamiseen. Osuuskunta 

Jääkiekon SM-liiga merkittiin kaupparekisteriin 1.7.2000. Tasan vuotta myöhemmin osakeyhtiö 

rekisteröitiin. Ennen SM-liigan sulkemista vaihtuvuus joukkueiden kesken oli ollut melko suurta: 

pääsarjaa oli pelattu 25 kautta, joista 17:lla joukkueita oli vaihtunut 1-divisioonan ja SM-liigan 

välillä. (Mennander, ym. 2004) 

Suljettua SM-liigaa pelattiin kauteen 2008 saakka pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta. Kaudella 

2004–2005 Mestiksen mestarilla oli mahdollisuus nousta SM-liigaan, jos sen talous olisi riittävän 

vakaalla pohjalla. KalPa voitti mestaruuden ja nousi SM-liigaan. Kaudella 2006–2007 pelattiin 

”tasonmittaus”-nimellä kulkenut sarja SM-liigan jumboksi jääneen KalPan ja Jukurien välillä. 
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Silloin oli päätetty, että Mestiksen mestaruuden voittanut seura voisi nousta liigaan jos a) voittaja 

olisi hakenut liigapaikkaa ja b) voittaisi tasonmittaussarjan. Mestiksen mestaruuden voitti tuolloin 

Hokki, joten tasonmittauspaikan sai edellisen vuoden mestari Jukurit, joka oli hakenut 

liigapaikkaa. Jukurit kuitenkin hävisi KalPalle. Jos Jukurit olisi voittanut, mikkeliläisseuran 

liiganousua olisi vielä käsitelty erillisessä kokouksessa.  

Nousukarsinnat palautettiin SM-liigaan kaudelle 2008–2009. Silloin nähtiinkin yksi 

ikimuistoisimmista karsintasarjoista, kun Porin Ässät säilytti liigapaikkansa vasta ratkaisevassa 

seitsemännessä ottelussa Vaasan Sportia vastaan.  Edellytyksenä sarjanousulle oli myös se, että 

karsinnat voittanut Mestis-joukkue ostaa liigaosakkeen eli lisenssin pelata sarjassa. (SM-liiga 

2008).  Vuonna 2009 SM-liiga ilmoitti liigalisenssin hinnaksi 1 593 533 euroa (SM-liiga 2009). 

Myöhemmin esimerkiksi KooKoon noustessa on liigaosakkeen hinnaksi uutisoitu 1,8 miljoonaa 

euroa. (Hänninen & Kössö 2016) Karsintoja pelattiin kauteen 2013–2014 asti, mutta mikään 

joukkue ei onnistunut nousemaan SM-liigaan. Kaudelle 2013–2014 SM-liigan sarjajärjestelmään 

tehtiin suuria muutoksia, joiden tarkoituksena oli laajentaa SM-liiga lähivuosina peräti 16 

joukkueen sarjaksi. Edellisinä vuosina pelatut karsintapelit lopetettiin, ja keväästä 2014 lähtien 

SM-liigaan oli mahdollisuus nousta lisenssipohjaisen järjestelmän kautta. Päätöstä perusteltiin 

pitkäjänteisen sarja- ja seuratoiminnan kehittämisellä. Suuren yleisön keskuudessa alettiin puhua 

kabinettinousuista. Liigalisenssin edellytyksiksi asetettiin mm. Mestiksen voittaminen sekä 

olosuhde- talous- ja juniorituotannon kriteerien täyttäminen. (SM-liiga 2013) 

Suuri muutos SM-liigalle oli sekin, kun sarjan suurseuroihin lukeutunut Jokerit päätti siirtyä 

kaudeksi 2014–2015 alkaen pelaamaan venäläistä KHL:ää. Kuten liiga oli tiedottanut, sarjaa 

alettiin täydentämään. Vaasan Sport nostettiin SM-liigaan kaudeksi 2014–2015. Paikkaa hakivat 

myös KooKoo ja Jukurit, mutta SM-liigan lisenssitoimikunnan arvion mukaan Sport pystyi 

esittämään vahvimman toiminta- ja taloussuunnitelman. Kaudella 2015–2016 oli KooKoon vuoro 

nousta SM-liigaan hakemuksen perusteella. Kaudelle 2016–2017 kolmaskin Mestiksen suurseura 

Jukurit nousi liigalisenssihakemuskäsittelyn kautta pääsarjaan. Espoon Blues meni konkurssiin 

ennen kautta 2016–2017, joten SM-liigaa on siitä saakka pelattu 15 joukkueen voimin. Päätöksiä 

kabinettinousuista kritisoitiin. Varsinkin Vaasassa jopa oman joukkueen aktiivikannattajat 

vastustavat ”kabinettinousua”. Vuonna 2018 SM-liiga Oy solmi Jääkiekkoliiton kanssa toistaiseksi 

voimassa olevan sopimuksen, jonka perusteella SM-liiga pysyy suljettuna ja joukkuemäärä 
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lähtökohtaisesti ennallaan. Tarkastelen myöhemmin omassa kappaleessaan mielipiteitä ja 

näkemyksiä, joita kabinettinousujen ja suljetun sarjajärjestelmän puolesta ja vastaan on esitetty. 

Seuraavaksi perehdyn tieteellisiin tutkimuksiin sarjajärjestelmistä ja niiden vaikutuksista 

esimerkiksi talouteen ja yleisön kiinnostuneisuuteen. 

 

5.2 Eri sarjajärjestelmätyyppien hyödyt ja haitat 

 

Kun jostain tittelistä tai mestaruudesta halutaan pelata, täytyy lähteä liikkeelle aivan perusasiasta: 

miten sarja järjestetään? Palloilun ammattilaissarjoissa sarjamuoto on tyypillisesti liiga, jossa 

pelataan sovittu määrä otteluita. Mestaruus voi ratketa joko niin kutsutun runkosarjan perusteella 

tai myöhemmin pudotuspeleissä. Edellä mainittu on tyypillistä esimerkiksi jalkapallossa ja 

jälkimmäinen malli jääkiekossa. Toinen yleinen tapa ratkoa titteleitä tai mestaruuksia on cup-malli, 

jossa joukkue toisensa perään putoaa pois pelistä hävittyään ottelun tai ottelusarjan vastustajalleen. 

Tällä formaatilla pelataan esimerkiksi Englannin FA Cupia. Cup-mallin ympärille on vaikea 

rakentaa ammattilaisurheilubisnestä, joten cup-mallisia turnauksia pelataan yleensä vain liigojen 

ohella tai lisänä esimerkiksi pudotuspeleissä. Koska urheiluseurat keräävät runsaasti tuloja 

ottelutapahtumista ja televisiotuloista, on tärkeää, että seurat voivat varautua pelaamaan tietyn 

määrän pelejä liigakauden aikana. Silloin seura pystyy myös arvioimaan kuluja ja maksamaan 

pelaajilleen palkkaa sekä käyttämään muutenkin rahaa toimintansa kehittämiseen. Tästä 

yksinkertaisesta suurin osa maailman urheilusarjoista on aikoinaan alkanut pyöriä liigamuotoisena. 

(Szymanski 2011) 

Seuraava oleellinen kysymys kuuluu, onko liiga suljettu vai avoin. Tämän asian pohtiminen on toki 

olennaista vain siinä tapauksessa, että esimerkiksi samassa maassa pelataan useita eri sarjoja 

hierarkkisessa järjestyksessä. Suljetusta sarjasta ei voi pudota, eikä sinne voi nousta, ainakaan 

urheilullisin perustein. Kuten SM-liigassa on nähty, sarjat voivat toteuttaa erilaisia 

lisenssijärjestelmiä. Niissä joukkue voi nousta liigaan täytettyään lisenssiehdot. Sama voi toimia 

toiseen suuntaan, jos jokin seura ei täytä lisenssivaatimuksia, se voi joutua ulos sarjasta. Avoimessa 

liigassa sarjaan voi nousta ja sieltä voi pudota sarjaporrasta alemmaksi urheilullisin perustein. 

Sarjamalliin liittyy usein läheisesti myös sarjan omistus- tai hallinnointirakenne. Omistavatko 

sarjan jäsenet eli seurat sarjan ja päättävät siihen liittyvistä asioista, kuten esimerkiksi 
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yhtiömuotoisessa SM-liiga Oy:ssä, vai hallitseeko liigaa esimerkiksi lajiliitto? Sarja voi olla myös 

yhdistys, jota seurat hallinnoivat. Tällaisella mallilla pyörii esimerkiksi maailman paras 

jääkiekkoliiga NHL.  

Avoimen ja suljetun sarjajärjestelmän hyötyjä ja haittoja vertaillaan usein. Näin tehdään etenkin 

Suomessa, jossa jääkiekon pääsarjan suljettu sarjajärjestelmä on herättänyt valtavasti polemiikkia. 

Sitä on haukuttu urheilullisesti karmeaksi malliksi ja kritisoitu Mestis-seurojen näivettämisestä. 

SM-liigan sarjamallia on nimitetty jopa kartelliksi. Myös Ruotsin jääkiekossa keskustelua 

sarjamallista on käyty usein, mutta toistaiseksi länsinaapurissamme on pysytty avoimen 

sarjajärjestelmän mallissa. Sarjamallien vertailusta löytyy myös tieteellistä tutkimusta. Bolandin 

(2011) mukaan avoin sarja ei ole taloudellisesti yhtä kestävä jäsenseuroilleen kuin suljettu sarja. 

Tämä johtuu putoamisen pelosta, joka voi vaikuttaa negatiivisesti seuran arvoon. 

Yhteistyökumppanit, mainostajat ja esimerkiksi otteluita lähettävät televisioyhtiöt eivät uskalla tai 

voi sitoutua yhtä suurilla summilla pitkillä sopimuksilla seuroihin, joilla on realistinen uhka pudota 

sarjaporrasta alemmaksi, koska silloin näkyvyys pienenisi huomattavasti.  

Myös Goddard (2014) väittää mm. Nollin tutkimukseen pohjautuen, että putoamiseen ja 

säilymiseen perustuva sarjamalli aiheuttaa talousongelmia erityisesti niille seuroille, jotka joko 

karsiutuvat sarjaporrasta alemmaksi tai nousevat ylemmäksi. Noll (2002) tutki asiaa 

englantilaisessa jalkapallossa. Goddardin (2014) mukaan osa sarjanousua tavoittelevista seuroista 

ylikuluttaa varojaan noustakseen sarjaporrasta ylemmäksi. Sarjaporrasta ylempänä liikevaihto ja 

kulut kasvavat niin nopeasti niin paljon, että talouden hallinta muuttuu vaikeaksi.  Monien seurojen 

visiitti sarjaporrasta ylempänä jää lyhyeksi, ja putoaminen aiheuttaa jälleen suuria vaikeuksia mm. 

aiemmin solmittujen kalliiden pelaajasopimusten takia. Goddardin (2014) mukaan 

karsintasysteemi on ainakin Englannissa rakentunut taloudellisesti kestämättömäksi. Se johtuu 

osittain siitä, että taloudelliset erot eri sarjatasojen välillä ovat kasvaneet niin suuriksi. 

Sarjasysteemeitä vertailtaessa on hyvä muistaa myös urheilullinen aspekti. Jasinan ja Rotthoffin 

(2010) tutkimuksen mukaan avoimessa sarjasysteemissä seurat käyttävät enemmän resursseja 

pelaajien kehittämiseen ja parempien pelaajien hankintaan, kun paine säilyä sarjassa tai nousta 

sarjaporrasta ylemmäksi on kova. Näin ollen sarjan taso nousee. Jos ja kun katsojat arvostavat 

kovempaa pelin tasoa, sarjalla on enemmän sosiaalista pääomaa, joka on muutettavissa rahaksi 

esimerkiksi lipputulojen kautta. Myös Szymanski ja Ross (2000) ja Szymanski ja Valletti (2005) 
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mainitsevat, että avoimessa sarjasysteemissä seurat yrittävät kovemmin, mikä lisää sarjan 

sosiaalista pääomaa. Täytyy kuitenkin myös muistaa, kuten tässäkin tutkimuksessa on jo mainittu 

ja Dietl, Frack ja Lang (2008) edelleen muistuttavat, tällainen pelaajiin ja heidän kehitykseensä 

kohdistuva kehitystyö johtaa helposti ylikulutukseen, kun nousua tai säilymistä haetaan keinolla 

millä hyvänsä. Bolandin (2011) mukaan avoimet sarjat saattavat muodostaa asetelman, jossa suuret 

seurat kasvavat lähes monopoliasemaan verrattuna pienempiin seuroihin, kun televisiorahat, 

sponsorit ja sitä kautta parhaat pelaajat päätyvät suuriin seuroihin. Tämä on helppo allekirjoittaa, 

jos tuntee Euroopan suurien jalkapallosarjojen luonnetta. Barcelonan, Real Madridin, Manchester 

Cityn ja Juventuksen kaltaiset suurseurat dominoivat vuodesta toiseen.   

Szymanski ja Valletti (2005) tutkivat suljettua ja avointa sarjajärjestelmää matemaattisesti juuri 

siitä näkökulmasta, miten tulot niissä jakautuvat. Heidän johtopäätöksensä on samanlainen kuin 

Bolandilla (2011): avoimessa, karsintoihin perustuvassa sarjamallissa seurat eivät mielellään jaa 

tuloja keskenään. Tästä seuraa urheilullisesti ja taloudellisesti epätasaisempi sarja. 

Teoriakirjallisuudessa yleisesti hyväksytyn hypoteesin mukaan urheilukatsojat pitävät enemmän 

tasaisista otteluista ja tasaisesta sarjasta. Tätä hypoteesia kutsutaan englanniksi The uncertainty of 

outcome –hypoteesiksi, josta käytän jatkossa suomennosta lopputuloksen epävarmuuden 

hypoteesi. Hypoteesista puhui ensimmäisen kerran Rottenberg (1956) baseball-liiga MLB:tä 

koskevan tutkimuksensa yhteydessä, ja sen jälkeen sitä on käytetty laajalti urheilututkimuksissa. 

Tähän hypoteesiin pohjautuen Szymanski ja Valletti (2005) väittävät, että karsintasysteemi 

vähentää urheilusarjan sosiaalista pääomaa tekemällä siitä epätasaisemman. Aiemmin Buzzacchi, 

Szymanski & Valletti (2003) todellakin päätyivät matemaattisissa analyyseissään siihen tulokseen, 

että suljetut sarjat ovat tasaisempia kuin avoimet sarjat, osin edellä mainituista syistä. He kuitenkin 

muistuttavat, etteivät Euroopan jalkapallosarjat häviä kiinnostuksessa esimerkiksi Pohjois-

Amerikan suljetuille sarjoille. Siksi he kehottivat suhtautumaan kyseenalaistaen lopputuloksen 

epävarmuuden hypoteesiin ja tutkimaan tarkemmin fanien kiinnostuksen kohteita.  

Lopputuloksen epävarmuuden hypoteesia onkin tutkittu viime vuosina melko paljon, ja tulokset 

ovat kääntyneet melko varmana pidettyä hypoteesia vastaan: Ainakaan otteluissa paikan päällä 

käyvät katsojat eivät välttämättä arvostakaan epätasaisia lähtökohtia, oikeataan päinvastoin. Tämä 

on merkittävää sarjajärjestelmäkeskustelussa, sillä suljettujen sarjojen tasaisuutta on pidetty 

nimenomaan yleisöä kosiskelevana elementtinä. Esittelen seuraavaksi lyhyesti muutamia 
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tutkimuksia lopputuloksen epätasaisuuden hypoteesin tiimoilta. Buraimo (2014) väittää 

tutkimuksensa perusteella, että ainakin Englannin korkeimmilla sarjatasoilla tilanne on itse asiassa 

juuri niin päin, että katsojat tulevat paikan päälle katsomaan mieluummin ottelua, jonka he tietävät 

päätyvän kotijoukkueen voittoon. Buraimo (2014) perustaa väitteensä tutkimukseensa, jossa hän 

vertaili otteluiden yleisömääriä ja vedonlyöntiyhtiöiden kertoimia. Mitä suurempi todennäköisyys 

kotijoukkueella oli voittaa ottelu, sitä enemmän katsomossa oli väkeä. Sama päti myös silloin, kun 

vierasjoukkue oli vedonlyöntiyhtiöiden perusteella suuri suosikki. Tulokset ovat melko yllättäviä. 

Buraimon (2014) mukaan näytön perusteella jalkapallopäättäjien ei kannata tehdä suin päin 

toimenpiteitä, joilla tasoitetaan keinotekoisesti sarjoja. Hän kuitenkin muistuttaa, että 

tutkimuksessa ei otettu huomioon televisiokatsojien näkemyksiä, jotka aikaisemman tutkimuksen 

valossa ovat aavistuksen kiinnostuneempia tasaisista otteluista. Tämä voi johtua kenties siitä, että 

televisiosta otteluita katsovat enemmän myös ”neutraalit katsojat”, jotka nauttivat ennemmin 

tasaisesta ottelusta kuin toisen joukkueen voitosta. Buraimo ja Simmons (2009) löysivät täysin 

samanlaisia tuloksia myös Espanjan La Ligan katsojien käyttäytymisestä. 

Schreyer, Schmidt ja Torgler (2016) tutkivat televisioaspektia vertaamalla saksalaisten 

televisiokatsojien kiinnostusta ennakolta tasaisien ja epätasaisten otteluiden välillä. Heidän 

kahdelta kaudelta kaikki ottelut kattaneen tutkimuksensa perusteella televisiokatsojat olivat 

selvästi kiinnostuneempia ennakolta tasaisista kuin epätasaisista otteluista. Myös Coxin (2018) 

tutkimuksen havainnot osoittavat, että Valioliigassa stadionkatsojat ovat kiinnostuneempia 

epätasaisista ja brittiläiset televisiokatsojat tasaisista otteluista. Pawlowski ja Anders (2012) 

perehtyivät asiaan Bundesliigan osalta. Hekin löysivät negatiivisen yhteyden katsojamäärien ja 

epätasaisten otteluiden välillä. Sen sijaan heidän tutkimuksensa mukaan ihmiset menevät mieluusti 

katsomaan seuroja, joilla on vahva brändi. Kuten mainitsin aiemmin, tulokset ovat yllättäviä, kun 

yleensä urheilussa ja etenkin palloiluotteluissa tasaisen kilpailun on oletettu olevan urheilun suola. 

Palloilun osalta asiaa saattaa vääristää se mielikuva, että niin sanotuissa suurseurojen välisissä 

huippuotteluissa katsomot pullistelevat yleisöstä. Lisäksi ne ovat suuria mediatapahtumia. Sarjan 

johtoportaille asia voi olla vaikea pureskeltavaksi, sillä monissa suurissakin jalkapallosarjoissa on 

jo pitkään puhuttu tulojen ja sitä kautta urheilullisen kilpailun tasoittamisesta. Vaikka hypoteesi 

tasaisen urheilun kiinnostavuudesta on monissa empiirisissä tutkimuksissa osoitettu vääräksi 

stadionkatsojien osalta, se näyttäisi pätevän televisiokatsojiin. Suurissa sarjoissa televisiorahat ovat 

suurempia ja seuroille merkittävämpiä tulonlähteitä kuin ottelutuotot. 
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Edellä esitetyille havainnoille löytyy mahdollinen selitys Kahnemanin ja Tverskyn (1979) 

kehittämästä käyttäytymistaloustieteellisestä teoriasta nimeltään prospektiteoria. Prospektiteorian 

yksi keskeisimmistä väitteistä on se, etteivät ihmiset tee rationaalisia päätöksiä todennäköisyyksien 

mukaan, vaan päätöksiä ohjaavat myös tunteet. Ihmiset tavoittelevat varmuutta, koska kokevat 

epävarmuuden epämiellyttävänä. Tämän takia katsojat, erityisesti kotijoukkueen fanit, valitsevat 

mieluummin ottelun, jonka kotijoukkue todennäköisesti voittaa kuin ottelun, jonka lähtökohdat 

ovat epätasaisemmat. Näin siitä huolimatta, että ennakolta tasaisen ottelun voitettuaan koettu ilo 

saattaisi olla vielä suurempi kuin varmana pidetyn ottelun voittamisen jälkeen. Prospektiteoria 

selittää edellisessä kappaleessa esittelemiäni tutkimustuloksia myös toisella tavalla: Teorian 

mukaan ihmiset ovat usein valmiita pitämään toivosta kiinni vääjäämättömänkin tappion uhatessa. 

Tämän väitteen mukaan ihmiset saattaisivat olla hanakoita ostamaan lippuja otteluihin, joihin oma 

joukkue lähtee suurena altavastaajana. Prospektiteoriaa ja riskien välttämistä on esitetty monissa 

tutkimuksissa vastapainoksi lopputuloksen epävarmuuden hypoteesille. (ks. esim. Vox 2018, 

Buraimo & Simmons 2008 & 2009) 

 

5.3 Akateeminen sarjajärjestelmätutkimus ja Suomi-kiekko 

 

Edellä esittelemistäni tutkimuksista voi laskea yhteen johtopäätöksen, että suljettu sarjajärjestelmä 

on parempi talouden ja sarjan tasaisuuden näkökulmasta. Taloustutkijat Troelsen & Dejonghe 

(2006) menivät jopa niin pitkälle, että suosittelevat Euroopan suurille jalkapallosarjoille 

suljettuihin sarjoihin siirtymistä, tai ainakin karsintasysteemin muuttamista. Lisäksi he 

suosittelevat muitakin Pohjois-Amerikan sarjoista tuttuja keinoja, joilla urheilullista ja taloudellista 

kilpailua voitaisiin tasoittaa ja seurojen taloustilannetta parantaa. On kuitenkin hyvä muistaa myös 

tutkimukset, joissa lopputuloksen epävarmuuden hypoteesi kumotaan tehokkaasti. On hyvin 

selvää, ettei pääosin eurooppalaisia jalkapallosarjoja ja Pohjois-Amerikan ammattilaissarjoja 

vertailevista tutkimuksista voi vetää johtopäätöksiä siitä, miten suomalaisessa jääkiekossa 

kannattaisi toimia. Vaikka monet esittelemistäni tutkimuksista perustuvat kylmän matemaattiseen 

dataan, ne eivät ota huomioon monia sarjasysteemin kannalta olennaisia asioita. Mielestäni yksi 

tällainen perustavanlaatuinen asia liittyy kilpaurheilun perusytimeen, kilpailuun. Mahdollisuutta 

nousta tai voidaan pitää yhtenä avoimen kilpailun kulmakivenä, kuten esimerkiksi 

naapurimaassamme Ruotsissa tällä hetkellä tehdään. 
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 On kilpaurheilulle paradoksaalista, että toiseksi korkeimmalla sarjatasolla pelaava joukkue ei voi 

nousta korkeimmalle sarjatasolle, tekipä se asioita miten hyvin tahansa. Tämä ongelma toki liittyy 

laajempaan problematiikkaan urheilun perusarvojen ja viihdebisnekseksi kasvaneen 

ammattilaisurheilun välillä. Lisäksi edellä esittelemäni tutkimukset eivät sinällään huomioi 

kulttuurisia eroja siinä, millainen rooli sarjoilla ja seuroilla on eurooppalaisissa 

jalkapalloyhteiskunnissa ja ammattilaisurheilulla Pohjois-Amerikassa. Siinä missä Euroopassa 

etenkin jotkut suuret seurat saattavat pyöriä ja rahoittaa toimintaansa rikkaiden omistajien ja 

mesenaattien rahoilla, Pohjois-Amerikassa ammattilaisurheilu on enemmän tuottoisan 

liiketoiminnan ja markkinatalouden ehdoilla toteutuvaa. Oma lukunsa ovat vielä eurooppalaiseen 

jalkapalloon rantautuneet ökyrikkaat ulkomaalaisomistajat. Molemmista urheilukulttuureista 

löytyy toki paljon poikkeuksia edellä mainittuihin yleistyksiin. Sarjajärjestelmiä vertailtaessa 

talouden ja kilpailun näkökulmasta olisi hyvä huomioida myös urheilusosiologiset aspektit.  

Lisäksi edellä käsittelemäni tutkimukset tarkastelevat asiaa oikeastaan vain pääsarjajoukkueiden – 

tai sinne kovasti hamuavien kärkipään divisioonajoukkueiden osalta. Tutkimuksissa ei oteta 

huomioon, mitä vaikutuksia pääsarjan sarjajärjestelmällä on koko lajille: pelaajamassalle, 

junioreille, alempien sarjatasojen pelilliselle tasolle ja lajin kiinnostavuudelle muun kuin pääsarjan 

osalta. Suomessa suljettua sarjajärjestelmää on kritisoitu nimenomaan siitä, ettei se ole paras 

mahdollinen vaihtoehto koko Suomi-kiekon kannalta. 

Suomalainen jääkiekko ja SM-liiga ovat toki melko kaukana eurooppalaisesta huippujalkapallosta 

valtavine seuroineen ja pelaajapalkkioineen. Yhtä kaukana SM-liiga on myös esimerkiksi NHL:n 

toimintalogiikasta, joka kylläkin on SM-liigan tavoin suljettu sarja, mutta pitää sisällään hyvin 

monia poikkeuksia, kuten palkkalattian, palkkakaton ja mahdollisuuden varata pelaajia. Eroista 

huolimatta suomalaista sarjajärjestelmäkeskustelua seuranneen lukijan on helppo tunnistaa 

molempien leirien kannattajien argumentteja juuri edellä mainituista teemoista: seurojen 

taloudesta, tasaisemmasta kilpailusta ja pelin tasosta sekä pelaajien kehittymisestä. Kun SM-

liigasta lopetettiin karsinnat ja otettiin käyttöön lisenssijärjestelmä, pääsarjasta tuli niin kutsuttu 

suljettu sarja. Silloin päätöstä perusteltiin sarja- ja seuratoiminnan pitkäjänteisellä kehittämisellä 

(SM-liiga 2013). Kun SM-liigaseurojen toimitusjohtajia haastateltiin päätöksen jälkeen, yhdeksän 

kymmenestä vastanneista suhtautui positiivisesti karsintojen poistamiseen. Perusteluissa korostui 

talousnäkökulma: kun karsintoja ei ole, ei synny yksittäisiä taloudellisia epäterveitä ilmiöitä. 

Ässien silloinen toimitusjohtaja Jukka Hirsimäki tiivisti asian näin: ”Tolppa sisään ja tolppa ulos 
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– aika isoja asioita ratkaistaan. Mielestäni sitä ei voi ratkaista pelkästään pelaamalla. Se on isompi 

kokonaisuus, johon kuuluvat urheilullinen puoli, talous, hallinto ja markkina-alue” (Palomäki 

2013). SM-liigassa siis selvästi pyrittiin välttämään sarjajärjestelmätutkimuksista tuttu 

taloudellinen tilanne, jossa rahaa ylikulutetaan riskilläkin sarjassa säilymisen tai nousemisen takia. 

Lisenssijärjestelmällä pyritään myös vuosittain tarkkailemaan seurojen taloutta ja pyrittiin 

varmistamaan sarjanousijoiden taloudellinen kestävyys. Kun näitä asioita peilaa 

teoriatutkimukseen, päätös näyttää tässä suhteessa järkevältä. Tutkimuksista kun kävi vahvasti 

ilmi, että karsintasysteemi lisää taloudellista riskiä ja vähentää mahdollisuutta pitkäjänteiseen 

strategiatyöhön. 

 Samassa Palomäen (2013) haastattelussa toimitusjohtajilta kysyttiin myös mielipidettä siihen, että 

SM-liigan joukkuemäärää aiottiin kasvattaa 16 joukkueeseen. Tähän ajatukseen toimitusjohtajat 

suhtautuivat skeptisemmin, sillä ainakin puolet vastaajista piti ajatusta 16 joukkueen sarjasta 

huonona ja liputtivat esimerkiksi 14 tai 13 joukkueen sarjan puolesta.  Arvostetun ja pitkän uran 

Oulun Kärpissä tehnyt Juha Junno tiivisti mielipiteensä sanomalla, ettei laadukkaita pelaajia riitä 

16 joukkueeseen, joten sarjan taso laskee. (Palomäki 2013) Nykyään SM-liigaa pelataan 15 

joukkueen voimin. Sarjaa on kritisoitu juuri Junnon esiin nostamista teemoista (ks. esim. 

Parviainen 2017). Asetelma on mielenkiintoinen, kun sitä peilaa äskettäin esittelemiini 

tutkimuksiin sarjajärjestelmien vaikutuksesta katsojien kiinnostuksiin. Tutkimuksista kun kävi 

ilmi, että paikan päälle katsomoihin löytää tiensä enemmän katsojia silloin, kun ennakkoasetelmat 

ovat selvästi kotijoukkueen eduksi. 

 Asiaa olisi mielenkiintoista tutkia myös SM-liigassa sekä katsojilta itseltään kysymällä että 

esimerkiksi vedonlyöntiyhtiöiden kertoimia ja yleisömääriä vertailemalla. Yksi näkökulma on 

tarkastella asiaa koko sarjan eri vuosien yleisömääriä vertailemalla. Kun SM-liigassa kaudella 

2014–2015 pelasi 14 joukkuetta, kotiottelukohtainen yleisökeskiarvo oli 4 336 katsojaa. Kaudella 

2018–2019 16 joukkueen sarjassa luku oli 4 231 katsojaa. Trendi kauteen 2019–2020 on ollut 

aavistuksen laskeva, mutta merkittävästä laskusta ei voida puhua. (Grönroos ym. 2019) Kausi 

2014–2015 on hyvä vertailukohta siksi, että silloin Jokerit, sarjan suurin yleisömagneetti oli 

siirtynyt KHL:ään eikä väärennä tilastoja. Isossa kuvassa SM-liigan yleisömäärät toki ovat olleet 

loivassa laskussa jo 20 vuoden ajan huippuvuodesta 1997–1998, jolloin keskiarvo oli peräti 5 113 

katsojaa. Tähän vaikuttavat kuitenkin lukuisat eri tekijät, kuten Jokerien lähtö ja urheilun 
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kuluttamisen pirstaloituminen moniin eri digitaalisiin kanaviin. Tästä huolimatta lopputuloksen 

epävarmuuden hypoteesia olisi mielenkiintoista ja päätöksenteon kannalta hyödyllistä testata SM-

liigassa ja Mestiksessä. Sarjajärjestelmäkeskustelu on Suomessa saanut paljon muitakin 

ulottuvuuksia kuin sen suorat vaikutukset pääsarjan yleisön kiinnostukseen ja seurojen talouteen. 

Tutustun seuraavaksi lyhyesti mielipiteisiin ja näkemyksiin, joita suljetun sarjajärjestelmän 

vaikutuksista on esitetty. 

 

5.4 Näivettyykö Mestis ja suomalainen pelaajapolku? 

 

SM-liigan sulkemista on perusteltu alusta alkaen seurojen horjuvan talouden tasapainottamisella. 

Jos asiaa tarkastelee SM-liigan näkökulmasta, niin viime vuosina liigaseurojen taloudet ovat 

kiistatta osoittaneet positiivisia vakauden merkkejä, kuten tässäkin tutkimuksessa on käynyt ilmi 

viitaten esimerkiksi Grönroosin ym. (2019) katsaukseen. Täytyy toki muistaa, ettei liigaseurojen 

talouden positiivisella kehittymisellä voi aukottomasti sanoa olevan yhteyttä suljettuun 

sarjajärjestelmään, vaan kyse voi olla liiketoiminnan ja taloudenpidon kehittymisestä. Grönroos 

ym. (2019) tulkitsevat kuitenkin tilinpäätösanalyysinsä pohjalta, että suljettu SM-liiga antaa 

pienemmille seuroille taloudellista turvaa.  Asiaa on hyvä tarkastella myös Mestiksen 

näkökulmasta, mihin palaan myöhemmin tässä tutkielmassa. Yksi näkyvimmistä suljetun 

sarjajärjestelmän ”lieveilmiöistä” ovat jokakeväiset tyhjennysmyynnit.  

Tyhjennysmyynnit tarkoittavat tilannetta, jossa pudotuspelipaikkansa menettäneet seurat myyvät 

tai vuokraavat parhaita pelaajiaan mestaruudesta taisteleviin toisiin SM-liigan seuroihin tai 

ulkomaille. Ilmiötä on kuvailtu irvokkaaksi, ja esimerkiksi nykyisin Porin Ässien kehitysjohtajana 

työskentelevä Tommi Kerttula on sanonut, että tyhjennysmyynnit nakertavat koko sarjan 

uskottavuutta. Hänen mukaansa SM-liigan brändi murenee, kun osa joukkueista pelaa keväällä 

otteluita ilman minkäänlaista panosta tai putoamisen pelkoa. (Kerttula 2018). Vaasan Sportin 

ruotsalaismaalivahti Stefan Steen nosti asian jälleen julkiseen keskusteluun keväällä 2020 

sanomalla, että puolet Sportin pelaajista löivät hokkarit naulaan jo puolessa välissä kautta, kun 

liigasta ei voi pudota sarjaporrasta alemmaksi. Hän hämmästeli asiaa suuresti. (Kågström 2020).  

Koska yksi suurimmista riskeistä taloudellisista riskeistä liigaseuroille edelleen Grönroosin ym. 

(2019) mukaan on taloudellinen menestymättömyys, on kuitenkin hyvä muistaa, että 
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tyhjennysmyynnit antavat selkänojaa pienemmille seuroille kovan kilpailun keskellä. Vaasan Sport 

antoi toimintakertomuksessaan kaudelta 2018–2019 oivaltavan esimerkin aiheesta. Tuolla kaudella 

seura taisteli pudotuspelipaikasta parhaalla kokoonpanollaan viimeiselle kierrokselle asti jääden 

lopulta jatkopelien ulkopuolelle. Tämä jätti seuran talouteen 600 000 euron aukon. (Grönroos ym. 

2019) Heti perään on toki paikallaan kysyä, että onko joukkueen kulurakenne budjetoitu silloin 

terveelle pohjalle, jos täpärästi pudotuspelien ulkopuolelle jääminen ja tyhjennysmyyntien väliin 

jääminen aiheuttaa noin suuren loven taloteen. Median ja fanien jokakeväinen kova kritiikkivyöry 

tyhjennysmyyntejä kohtaan on perusteltua ainakin kilpailullisuuden näkökulmasta. Jos 

tyhjennysmyynnit estettäisiin esimerkiksi aikaistamalla siirtorajaa, vahingoittaisiko se pienempien 

seurojen mahdollisuutta koota jo syksyllä kilpailukykyinen joukkue? Tekisikö se lopulta liigalta 

entistä epätasaisemman? Tätäkin asiaa voi tarkastella monesta eri näkökulmasta. 

Kovin sanoin suljettua SM-liigaa kritisoidaan usein siitäkin, että päätös on näivettänyt Mestiksen 

ja tehnyt siitä sekä taloudellisesti että urheilullisesti heikomman sarjan. Vuonna 2019 Mestis oli 

katsojaluvuilla mitattuna vasta Suomen kuudenneksi houkuttelevin palloilusarja 771 katsojan 

yleisökeskiarvolla (Laiho 2020). Yleisömäärät ovat osoittaneet selkeää laskua viime vuosien ajan. 

Kauden 2013–2014 1 173 katsojan yleisökeskiarvosta kaudella 2017–2018 pudottiin 762 

katsojaan. (Mestis 2020a) Yleisömäärän kehitys käy ilmi Excel-taulukosta, jonka sain haltuuni 

Mestiksen operatiiviselta johtajalta Olli Arolta. Täytyy toki muistaa, että katsojakeskiarvoa 

pudottaa suurten seurojen Jukurien, KooKoon ja Mestiksen nostaminen SM-liigaan. Pureudun 

Mestiksen yleisömääriin ja taloudellisiin muuttujiin myöhemmin. Mestiksen oman tiedotteen 

mukaan kiinnostavuus sarjaa kohtaan on kuitenkin kasvanut vuonna 2020. (Mestis 2020) Sponsor 

Insightin vuosittaisen Sponsor Navigator -tutkimuksen mukaan Mestis on Suomen kolmanneksi 

kiinnostavin sarja vuonna 2020 SM-liigan ja Veikkausliigan jälkeen. Mestis oli kasvattanut 

kiinnostavuuttaan kolme prosenttiyksikköä ja kivunnut lentopallon pääsarjan ohi. (Mestis 2020) 

Sponsor Insightin tuloksia voi pitää suuntaa antavina. Heidän tutkimuksessaan täysi-ikäisiä 

suomalaisia haastatellaan nettipaneelin kautta. 

Isossa kuvassa Mestiksen näivettyminen on nähty uhkakuvana, joka voi vaarantaa koko 

suomalaisen pelaajapolun ja sitä kautta Suomi-kiekon tulevaisuuden lajin mahtimaana. Mestis-

seura Joensuun Jokipoikien hallituksen puheenjohtaja Jarkko Immonen kirjoitti vuonna 2017 SM-

liigan puheenjohtajalle Heikki Hiltuselle avoimen kirjeen. Kirjeessä hän toi ilmi yleisön 
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kiinnostumattomuudesta johtuvat Mestiksen liiketoiminnalliset mahdollisuudet SM-liigan 

farmisarjana. ”Jääkiekkojoukkueen liiketoiminnan kasvu vaatii moottorikseen uskottavan, 

kiinnostavan ja tasokkaan sarjan, jonka myötä seurat saavat uusia faneja ja mediapinta-alaa. 

Markkinointiarvon kasvaessa myös yritykset kiinnostuvat yhteistyöstä paremmin saadessaan 

enemmän vastinetta rahoilleen. Ei se sen kummempi yhtälö ole” Immonen (2017) kirjoitti. Lisäksi 

kirjoituksessaan hän toi ilmi huolensa koko suomalaisen jääkiekon tulevaisuudesta 

argumentoimalla, ettei Suomen kokoisessa maassa ole varaa tuhlata pelaajalahjakkuuksia ja 

resursseja näivettämällä toiseksi korkeimman sarjatason ja pilaamalla siten tuhansien juniorien 

pelaajapolun.  

Samasta asiasta ovat puhuneet monet pitkän uran jääkiekkoilussa tehneet kiekkovaikuttajat, kuten 

Veli-Pekka Ketola (Parviainen 2018) ja Ismo Lehkonen (Lehkonen & Suvinen 2019). Erityisesti 

Lehkonen ilmaisi huolensa Mestiksen näivettymisen kerrannaisvaikutuksista. Kun Mestiksen taso 

on heikentynyt monesta edellä mainitusta syystä, A-nuorista mahtuu yhä enemmän pelaajia 

Mestikseen. B-nuorista nousee sitten paikkaajia A-nuoriin ja niin edelleen. A-nuorten SM-liigan 

taso on jo kirjava eikä välttämättä ole paras vaihtoehto urallaan huipulle pyrkiville pelaajille saati 

niille, jotka eivät vielä 18-vuotiaina ole aivan valmiita miesten peleihin. Molemmat asiantuntijat 

toki muistuttavat myös nykyisen 15 joukkueen suljetun SM-liigan hyvästä puolesta. SM-liigassa 

riittää nyt paremmin pelipaikkoja nuorille superlupauksille, jotka ovat ottaneet aimo harppauksia 

urallaan nopeasti. Osittain tästä syystä Suomesta on saattanut nousta viime vuosina paljon nuoria 

pelaajia NHL:ään ja maajoukkueet ovat nauttineet menestyksestä. Jos miettii isoa kuvaa, niin onko 

muutaman kärkivarauksen kehittyminen yhtä tärkeää kuin heidän ulkopuolelleen jäävän valtavan 

pelaajamassan kehittyminen? Asiaa on vaikea tieteellisesti arvioida, koska esimerkiksi sarjan 

pelillisen tason vertailu aika-akselilla tai muihin sarjoihin verrattuna on vaikeaa. 

 

5.5 Miksi SM-liigaa ei vain avata? 

 

Edellä esittelin lyhyesti, millaisista asioista 15 joukkueen suljettua SM-liigaa kritisoidaan. Kritiikki 

on kovaa ja jatkuvaa, mutta siitä huolimatta sarja pidetään edelleen samassa muodossaan vuonna 

2018 solmitun toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen turvin. (Kauppinen 2018) Sopimuksessa 

SM-liiga toki sitoutui maksamaan rahallista tukea Mestikselle. Summaa ei ole kerrottu 
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julkisuuteen, mutta se on puheenjohtaja Heikki Hiltusen mukaan kasvanut aiemmasta 370 000 

euron kausittaisesta tukipotista. (Rantalainen 2018) Miksi kritiikistä huolimatta sarjasysteemin ei 

ole tehty muutoksia? SM-liigan puheenjohtaja Heikki Hiltunen on saanut vastata tähän 

kysymykseen useissa haastatteluissa. Hiltunen on usein muistuttanut, ettei SM-liiga ole 

edelleenkään suljettu, vaan sarjaan voi nousta lisenssimenetelmän kautta. Näin toki teoriassa onkin. 

Hiltunen on perustellut nykyisessä sarjamallissa pysymistä valtavalla erolla, joka pääsarjan ja 

toiseksi korkeimman sarjatason välillä on. Esitetään seuraavaksi Hiltusen suoran lainauksen 

Jatkoaika-verkkolehden haastattelusta. ”Tuntuu välillä siltä, että Mestiksessä koetaan, että Liigan 

avaaminen ratkaisisi kaikki ongelmat. --- Pitää myös pohtia, riittääkö Suomessa talousalueet sekä 

kaupungit, joihin rakentaa tällaisia kokonaisvaltaisesti pärjääviä seuroja. Keskiarvoinen Liiga-

seuran vuosibudjetti on kuusi miljoonaa euroa.” (Rantalainen 2018) Samassa haastattelussa 

Hiltunen nostaa esiin varoittavat esimerkit muista lajeista, jos pääsarjaseura putoaa 

hallitsemattomasti sarjaporrasta alemmaksi. Se voisi Hiltusen mukaan tuhota koko alueen 

junioripolun.  

Hiltunen viittaa usein juuri kahden korkeimman sarjatason välille kasvaneeseen kuiluun, kun 

häneltä kysytään SM-liigan mahdollisesta avaamista. Hän on argumentissaan taatusti oikeassa, kun 

vertaa esimerkiksi seurojen talousresursseja nykyisessä järjestelmässä. Mutta on myös selvää, että 

kuilu on kasvanut nimenomaan SM-liigan tekemien päätösten seurauksena. Kun SM-liiga suljettiin 

ja parhaat joukkueet Mestiksestä nostettiin sinne, ero sarjojen välillä on kasvanut kasvamistaan. 

Hiltunen ei toki itse ole ollut johdossa silloin, kun näitä päätöksiä on tehty. Suomalaisen jääkiekon 

kannalta olennainen kysymys – johon Hiltunenkin saa usein vastata, koskee SM-liigan 

joukkuemäärää. Onko 15 joukkueen SM-liiga suomalaisen jääkiekon etu? Esimerkiksi Ruotsissa 

joukkueita on tällä hetkellä pääsarjassa yksi vähemmän, vaikka talousalueeltaan maa on Suomea 

isompi. Jopa SM-liigan seurojen omistajien tahtotila olisi, että pitkässä juoksussa sarjan 

joukkuemäärä vähenisi. (Rantalainen 2018) Muutoksia on kuitenkin tällä hetkellä vaikea tehdä 

liigaosakkeen takia. Kaikki SM-liigan joukkueet ovat SM-liiga Oy:n osakkaita. Omistajia on 

vaikea pudottaa pois ilman omaa tahtoaan. Tämä asettaa reunaehdot myös karsinnoille. Hiltunen 

itsekin hieman ihmetteli Urheilulehden haastattelussa, miksi liigaosakejärjestelmä on aikoinaan 

hyväksytty. Liigaosakkeen kallis hinta karsii nousijaehdokkaita Mestiksestä. (Koivunen 2018) On 

toki teoreettisesti mahdollista, että joku seura luopuisi liigapaikastaan mutta pysyisi omistajana. 

Tämä kuitenkin kuulostaa hyvin teoreettiselta vaihtoehdolta. 
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 Liigaosakkeesta luopuminen aiheuttaisi SM-liigan seuroille mitä todennäköisimmin suuria 

talousvaikeuksia. Kauppalehti huomasi SM-liigan tilinpäätöstietoja tarkastellessaan, että useat 

seurat ovat tehneet arvonkorotuksen 1,8 miljoonan euron arvoiseen liigalisenssiin kaunistellakseen 

oman pääomansa tunnuslukuja. Jos oma pääoma ilman esimerkiksi liigalisenssin tuomaa arvoa 

menisi negatiiviseksi, joutuisi yhtiö tekemään ilmoituksen kaupparekisteriin. (PRH 2019) Tämä ei 

vielä estäisi toimintaa mutta voisi vaikuttaa huomattavasti sidosryhmiin, kuten rahoittajiin. Tästä 

näkökulmasta SM-liigan konkreettinen avaaminen tai joukkuemäärän supistaminen vaatisi 

nykyisten rakenteiden järisyttämistä tavalla, johon kaikki liigaseurat suostuisivat oman etunsa 

hyläten. Vaihtoehtoisiksi sarjamalleiksi on ehdotettu monenlaisia ideoita. Yksi usein 

keskusteluissa esiintyvä malli on niin sanottu kahden sarjatason malli, jollaista ehdotti esimerkiksi 

Nuorten Leijonien päävalmentajana aloittava Antti Pennanen. Siinä saman osakeyhtiön alla olisi 

10–12 joukkueen pääliiga ja 10–12 joukkueen kakkosliiga. (Hellanto & Innanen 2020) Aika ajoin 

keskusteluihin nousee myös Pohjoismainen huippuliiga. On selvä, että uusiin sarjajärjestelmiin 

siirtyminen vaatisi todella tarkkaa analyysiä, harkintaa, kannattavuuslaskentaa ja rakenteiden 

muokkaamista.  Ehdotuksissa on usein melko vähän konkretiaa siitä, miten tällaiseen järjestelmään 

konkreettisesti voitaisiin siirtyä esimerkiksi taloudelliset realiteetit huomioiden. 

 

5.6 Suljettua SM-liigaa on väitetty jopa laittomaksi 

 

Vielä sarjajärjestelmäosion lopuksi esiin tuodaan yksi keskustelunaihe suljetusta SM-liigasta. 

Urheiluoikeuden asiantuntijana tunnetuksi tullut lakimies Olli Rauste väläytti keväällä 2020 MTV 

Urheilulle, että suljettu sarja on Suomessa lähtökohtaisesti kilpailulain vastainen (Innanen & 

Shemeikka 2020). Rauste perusti väitteensä kilpailuviraston päätöksen vuodelta 1995. Tuolloin 

kilpailuvirasto totesi selvityksessään suljetun sarjan lähtökohtaisesti kilpailulain vastaiseksi ilman 

erityisen painavia perusteluja tutkiessaan koripallon pääsarjan tapausta. Joensuun Kataja oli 

tuolloin valittanut Koripalloliiton päätöksestä muuttaa pääsarjan pääsyn kriteerejä liian nopeasti ja 

koki tulleensa syrjityksi. En löytänyt tätä tutkielmaa varten kilpailuviraston vuoden 1995 päätöstä 

käsiini, mutta löysin siihen Rausteen lisäksi muitakin luotettavia viittauksia. Helsingin Sanomat 

referoi tuolloista päätöstä laajalti. Lehden mukaan Koripalloliitto menetteli kilpailunrajoituslain 

vastaisesti uudistaessaan SM-sarjajoukkueiden valintaperusteita liian nopeasti ja syyllistyi 

määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön 1-divisioonan joukkueita kohtaan, koska ei antanut 
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näille riittävästi aikaa valmistautua muutokseen. Samassa yhteydessä kilpailuvirasto otti jyrkän 

kannan suljettuun sarjaan. Yleisohjeena kilpailuvirasto painotti, että valintaperusteiden on 

koskettava yhdenmukaisesti kaikkia potentiaalisia pääsarjatason joukkueita. Kilpailuviraston 

päätöstä voidaan pitää ennakkotapauksena. (HS 1995)  

Tässä vaiheessa on hyvä painottaa, ettei tämän tutkielman tarkoitus ole tutkia suomalaista 

sarjajärjestelmää juridisesta näkökulmasta, joten tätä näkökulmaa käsitellessäni nojaan vain 

mediassa ja muissa tutkimuksissa esitettyihin näkemyksiin, joihin täytyy suhtautua kriittisesti. Kun 

Rausteelta myöhemmin kysyttiin tarkennuksia kohulausuntoonsa, hän painotti, että jos SM-liigalla 

on kriteerit, jotka täyttämällä sarjaan voi nousta, sarja ei periaatteessa ole suljettu. SM-liigan ja 

Jääkiekkoliiton vuonna 2018 solmimassa sopimuksessahan sanotaan, että ”Liigan joukkuemäärä 

pysyy sopimuksen ollessa voimassa lähtökohtaisesti ennallaan. Karsintoja ei järjestetä eikä 

Liigasta voi näin ollen pudota” (Kauppinen 2018). Jos suljettuna pidetty SM-liiga haluttaisiin 

esimerkiksi kilpailuviraston tutkittavaksi, jonkin Mestis-seuran olisi tehtävä aloite. 

Opetusministeriö on teettänyt julkaisun suljetusta sarjasta jääkiekossa vuonna 1997. SM-liiga ei 

tuolloin ollut suljettu. Selvityksellä pyrittiin ottamaan kantaa yhdistysoikeuslakiin ja kilpailulakiin 

perehtymällä kantaa siihen, olisiko sulkeminen mahdollista. Tutkielma päätyi tuolloin 

lopputulokseen, että sarjan sulkemista useaksi vuodeksi olisi pidettävä mitä ilmeisimmin 

kilpailunrajoituslaissa kiellettynä määräävän markkina-aseman väärinkäyttönä. Tutkielman 

mukaan kilpailuviranomaisissa suljettu sarjajärjestelmä todettaisiin todennäköisesti laittomaksi. 

(Kunnas 1999) Tutkielmassa kuitenkin muistutetaan, ettei kaikkia halukkaita voida ottaa mukaan 

pääsarjaan, joten kriteereitä tarvitaan, ja kriteereitä täytyisi tarkastella vuosittain. (Kunnas 1999) 

Samoin Kunnas (1999) huomauttaa, että SM-liiga saattaa tosiasiassa muodostua suljetuksi sarjaksi, 

jos kriteerit asetetaan sellaisiksi, että vain tietyillä joukkueilla on mahdollisuus ne täyttää. Kun 

asiaa katsoo nyt yli 20 vuotta myöhemmin, kenties juuri niin on käynyt. Toisaalta SM-liiga edelleen 

tarkastaa vuosittain liigalisenssit ja myöntää ne vuodeksi kerrallaan. On myös syytä muistaa, että 

Kunnaksen (1999) tutkielman jälkeen SM-liiga on muuttunut valtavasti – esimerkiksi 

yhdistyksestä osakeyhtiöksi. Tarkemmat analyysit sarjajärjestelmiä koskevasta juridiikasta on 

syytä jättää oikeustieteilijöille, mutta tämäkin toistaiseksi teoreettinen näkökulma on keskustelussa 

syytä ottaa huomioon. 
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6 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

6.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymykset 

 

Suomalaisen jääkiekon sarjajärjestelmä on kuuma puheenaihe. Suljetun sarjajärjestelmän on 

monissa yhteyksissä sanottu tuhoavan toiseksi korkeimman sarjatason eli Mestiksen ja vaarantavan 

sen takia koko suomalaisen pelaajapolun. Tässä tutkielmassa on esitetty, että Mestis-seuroilla on 

tilastojen valossa esimerkiksi vaikeaa kilpailla pelaajista kasvavien Keski-Euroopan sarjojen 

kanssa.  Tämän tutkimuksen tarkoitus on selvittää, mitkä ovat Mestis-seurojen urheilulliset ja 

liiketoiminnalliset toimintamahdollisuudet suomalaisen jääkiekon nykyisessä 

toimintaympäristössä sekä kartoittaa toimintamahdollisuuksissa mahdollisesti ilmenneitä 

muutoksia. Kyselyssä selvitettiin myös koronaepidemian vaikutusta seurojen toimintaan. 

Keskeisimmät tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

Mitkä ovat Mestis-seurojen toimintamahdollisuudet nykyisessä sarjajärjestelmässä ja millaisiksi 

he itse kokevat toimintamahdollisuutensa? 

Millaisia muutoksia Mestis-seurojen ammattimaisen toiminnan mahdollisuuksissa on tapahtunut 

viime vuosien aikana? 

Mitkä tekijät nyt ja lähitulevaisuudessa estävät ammattimaista toimintaa ja mitkä puolestaan 

mahdollistavat sitä? 

Näihin kysymyksiin pyritään vastaamaan sekä Mestiksen operatiiviselta johtajalta Olli Arolta 

saatujen talous- ja yleisömääräaineistojen sekä kyselylomakkeen perusteella. Tutkimuksen pohjana 

toimii ajatus, että mitä ammattimaisempaa toiminta on Mestiksessä, sitä paremmat mahdollisuudet 

suomalaisilla pelaajilla on pärjätä ammattilaiskentillä ja lopulta Suomen maajoukkueen 

arvoturnauksissa. Kyse on siis koko lajin edusta. Ammattimaistuminen on koko suomalaiseen 

urheilukenttään vaikuttava liike. On mielenkiintoista tarkastella, millainen suuntaus on 

Mestiksessä. Jääkiekkomaailmassa yleisesti on arvioitu, että ainakaan Mestiksen pelaajapalkkiot 

eivät ole nousseet vaan pikemminkin laskeneet, kenties sarjajärjestelmästä aiheutuvien välillisten 

seurausten takia. Suomi-kiekon nykyinen sarjajärjestelmä on tutkielman kannalta oleellinen asia. 

Aloitan empiirisen osion vertailemalla suljettua pääsarjaa (SM-liiga) avoimeen pääsarjaan (Ruotsin 

SHL). Tämä on perusteltua, sillä juuri Ruotsiin julkisessakin keskustelussa usein viitataan 

sarjajärjestelmästä keskusteltaessa.  
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6.2 Tutkimusstrategia ja metodologiset valinnat 

 

Tutkimukset voidaan jakaa teoreettisiin ja empiirisiin. Tässä kahtiajaossa tämä tutkimus sijoittuu 

jälkimmäiseen kategoriaan, sillä empiirinen tutkimus perustuu eri menetelmien avulla tehtyihin 

havaintoihin. (Valli 2018) Pääasialliseksi tutkimusotteeksi valittiin kvantitatiivinen eli määrällinen 

tutkimusote, joka perustuu valitun kohteen kuvaamiseen ja tulkitsemiseen numeerisesti. 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa pystytään selvittämään esimerkiksi lukumääriin ja 

prosenttiosuuksiin liittyviä kysymyksiä. (Heikkilä 2014, 15). Kvantitatiivinen ote valittiin, koska 

kyselylomakkeella haluttiin juuri täsmällistä numeraalista tietoa esimerkiksi budjeteista, 

kulurakenteesta ja ammattilaisten määrästä. Tutkimuksen tarkoitus oli olla kokonaistutkimus, 

jolloin koko perusjoukko eli tässä tapauksessa kaikki Mestiksen seurajohtajat ja valmentajat 

tutkitaan. Tämä ei kuitenkaan toteutunut, koska kaikki eivät vastanneet. Kvantitatiiviseen 

tutkimukseen päädyttiin siksikin, että perusjoukko (14 seurajohtajaa ja 14 valmentajaa) olisi suuri 

graduna toteutettavalle haastattelututkimukselle. Tässä vaiheessa on hyvä huomauttaa, että 

aineiston analyysissä hyödynnettiin hieman myös laadullisia tutkimusmenetelmiä avointen 

kysymysten kohdalla. Luonteeltaan tutkimus muistuttaa tapaustutkimusta, jossa tutkitaan 

yksittäistä tapausta tai rajattua kokonaisuutta (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006) Kyse on 

rajatusta kokonaisuudesta eli Mestiksestä. Aihe ei toki ole niin rajattu ja yksittäinen kuin 

tapaustutkimuksissa yleensä, mutta tapaustutkimuksen kirjo on moninainen. Kun tapausta 

tutkimalla pyritään lisäämään ymmärrystä jostain ilmiöstä pyrkimättä yleistettävään tietoon 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006), pätee tämä hyvin tämän tutkimuksen tarkoitukseen, 

joka oli tuottaa tietoa Mestiksen toimintaympäristöstä suomalaisen jääkiekon suuressa 

sarjajärjestelmäkokonaisuudessa.  

Tutkimuksessa käytettiin mittausvälineenä strukturoitua kyselytutkimusta, joskin sekaan oli 

laitettu myös avoimia kysymyksiä. Kyselylomakkeella kerättiin tutkimuksen primaariaineisto. 

Jotta ilmiöstä – Mestiksestä suomalaisessa sarjajärjestelmässä – pystyttiin luomaan 

mahdollisimman tarkka kuva, aineistona hyödynnettiin myös valmiita asiakirjoja eli 

sekundaariaineistoja, kuten tilinpäätös- ja yleisömäärätietoja. Aineiston keruusta kerron lisää 

luvussa 6.3. 
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Seuraavaksi kuvaan tutkimusprosessia. Tutkimuksen tekeminen alkoi tiedonkeruulla ja 

lähdekirjallisuuteen tutustumisella. Perehtymällä suomalaisen jääkiekon historiaan ja lajin 

tärkeimpiin vaiheisiin sekä muutossuuntiin luotiin vahva pohja tuoreiden ilmiöiden, kuten 

ammattimaistumisen, viihteellistymisen, globalisaation ja Mestiksen näivettymisen tarkastelulle. 

Tutkimukselle siis luotiin viitekehys, joka myöhemmin täydentyi vielä SM-liigan ja SHL:n 

tilastolukujen vertailulla. Tutkimusaihetta määritti vahvasti tutkijan oma tausta lajin parissa niin 

pelaajana, toimittajana kuin seuratoimijanakin. Kirjallisuuteen tutustumisen jälkeen määriteltiin 

tutkimuskysymykset, jotka pohjautuivat aiempaan liikuntatieteelliseen tutkimukseen ja 

ennakkotietoihin Mestis-seurojen taloustilanteesta ja toimintaympäristöstä. Lisäksi otettiin 

huomioon, että ilmiö on lajin kannalta merkittävä. Laji puolestaan on Suomen suosituin, ja siksi 

aihe on yhteiskunnallisestikin tärkeä.  

Kun taustakäsitys aiheesta oli muodostettu ja tutkimuskysymykset olivat hahmottuneet, alkoi 

suunnitteluvaihe. Tässä vaiheessa päätettiin tutkimusmetodeista ja myöhemmin suunniteltiin 

kyselylomakkeen kysymykset. Teoriaosuuden työstäminen jatkui edelleen. Kenttätyövaiheessa 

kyselylomake lähetettiin kohdejoukolle, ja tietyin väliajoin heitä muistutettiin kyselyyn 

vastaamisesta. Kun lopullinen määrä vastauksia oli kasassa, tiedot käsiteltiin SPSS:ssä ja Excelissä 

ennen tietojen analysointia ja raportointia. Tulosten analysoinnista kerron lisää myöhemmin. 

Tutkimusprosessi mukaili yleistä kvantitatiivisen tutkimuksen tutkimusprosessia, jonka Valli 

(2015) jakaa tutkimusongelman muodostamiseen, aihepiiriin tutustumiseen esitutkimukseen, 

aineiston keräämiseen, aineiston analyysiin, tulosten tulkintaan ja raportointiin. Heikkilän (2014, 

23) jako on hyvin samanlainen. 

 

6.3 Aineiston keruu 

 

Kyselytutkimus on toteutettu yhteistyössä Mestiksen operatiivisen johtajan Olli Aron kanssa. 

Matkan varrella käytyjen puhelinkeskusteluiden perusteella Olli Aro otti kyselylomakkeen 

puheeksi seurojen edustajien kanssa huhtikuussa 2020 Mestis-seurojen palaverissa. Seurat 

suhtautuivat positiivisesti kyselyyn vastaamiseen, vaikka huhtikuussa elettiin keskellä 
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koronaepidemiaa, joka Mestis-seuroillekin tarkoitti taloudellisia vaikeuksia. Koronaepidemian 

takia kyselylomaketta jouduttiin muokkaamaan kesken prosessin, sillä runko oli valmiina jo ennen 

epidemian puhkeamista.  

Ennen kyselylomakkeen laatimista perehdyttiin mm. suomalaisen jääkiekon historiaan, 

sarjajärjestelmään ja alustavasti myös suomalaisten jääkiekkoseurojen taloustilanteisiin. 

Kirjallisuuskatsauksen perusteella suunniteltiin kyselylomake, jonka tekemisessä auttoi myös 

tutkijan lajitausta jääkiekon parissa. Kyselylomake toteutettiin internetpohjaisella Webrobol-

kyselyohjelmalla. Mestiksen operatiivinen johtaja Olli Aro hoiti viestinnän Mestis-seurojen 

suuntaan ja jakoi suoran nettilinkin seuran edustajille. Kyselystä tehtiin kaksi eri versiota. Laajempi 

kysely lähetettiin seurojen johtoportaalle. Vastaajina on hallituksen puheenjohtajia ja toimitus- tai 

toiminnanjohtajia. Valmentajille lähetettiin riisuttu kysely, jossa kysyttiin vain urheilullisia asioita. 

Internet-kyselyn käyttäminen on hyvä tapa kerätä tietoa etenkin silloin, kun vastaajien 

sähköpostiosoitteet ovat tiedossa (Heikkilä 2014, 67). Tässä tapauksessa näin oli, sillä Mestiksen 

operatiivinen johtaja välitti kysymykset eteenpäin. 

Molemmat kyselylomakkeet perustuivat strukturoitujen kysymysten varaan. Lisäksi molemmissa 

kyselyissä oli avoimia kysymyksiä, joilla joko täydennettiin strukturoitujen kysymysten vastauksia 

tai haluttiin laajempia näkemyksiä monimutkaisiin asioihin. Molemmat kyselylomakkeet ovat 

tutkielman liitteenä. (liitteet 1 ja 2) Seurojen johtohenkilöille lähetetty kysely jakautui viiteen 

osaan: pelaajaresursseihin ja -rekrytointiin, talouteen, työvoimaresursseihin, sarjajärjestelmään ja 

vapaaehtoistoimintaan. Lopuksi vastaajille annettiin vielä ”vapaa sana” -osiossa mahdollisuus 

kertoa, mitkä tekijät edistävät ja mitkä hidastavat ammattimaisen toiminnan kehittymistä. 

Valmentajille suunnatussa kyselyssä kysyttiin mielipiteitä pelaajaresursseista- ja rekrytoinneista 

sekä sarjajärjestelmästä. Myös heille annettiin sama mahdollisuus ”vapaa sana” -osiossa kuin 

seurajohtajille. Valmentajille lähetettiin oma kysely, koska on mielenkiintoista tarkastella, 

esiintykö vastauksissa silmiinpistäviä eroja valmentajien ja seurajohtajien välillä.  

Kyselyiden linkit lähetettiin Mestiksen operatiivisen johtajan Olli Aron edelleenvälitettäväksi 25. 

huhtikuuta. 11. toukokuuta mennessä molempiin kyselyihin oli tullut kolme vastausta. Seuraavana 

päivänä Olli Aro lähetti muistutusviestin seuroille. 26. toukokuuta vastauksia oli tullut kymmenen 

johtoportaalta ja seitsemän valmentajilta. Olli Aro muistutti vielä seurojen edustajia palaverissa, 

mutta vastauksia ei tullut enää lisää. Tämä saattaa johtua esimerkiksi koronaepidemian 
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aiheuttamisista lomauttamisista ja lomista. Katoanalyysiin palataan osiossa, jossa tarkastellaan 

tutkimuksen luotettavuutta.  

Kyselylomakkeen lisäksi käytettiin muutakin aineistoa, niin kutsuttua sekundaariaineistoa. SM-

liigan ja SHL:n talouslukuja vertailin konsulttiyhtiö Ernst & Youngin tekemien talousraporttien 

perusteella, jotka ovat erittäin luotettavia ja rakenteeltaan molemmissa sarjoissa hyvin samanlaisia. 

Samanlaisuus teki raporteista oikein vertailukelpoisia. Samojen tietojen kerääminen muuta kautta 

ei olisi ollut resurssien puitteissa tämän tutkielman kannalta tarkoituksenmukaista. Lisäksi sain 

Mestiksen operatiiviselta johtajalta Olli Arolta käyttööni Excel-tiedoston, johon on kerätty dataa 

Mestis-seurojen taloustilanteesta: liikevaihdoista, tuloksista ja omasta pääomasta monien vuosien 

ajalta. Aineisto ei ollut aivan täydellinen vaan sieltä puuttui joitain tietoja. Siksi jouduin hieman 

soveltamaan aineistoa sitä käsitellessäni. Aineisto oli erittäin hyödyllinen, ja sen avulla saatiin 

luotua yleiskuvan Mestiksen taloustilanteesta ja toimintaympäristöstä. 

6.4 Aineiston analysointi 

 

Kuten aiemmin kerrottiin, sekundaarisena aineistona käytettiin valmiita tiedostoja, kuten SM-

liigan, SHL:n ja Mestiksen taloustietoja. SM-liigan ja SHL:n taloustiedot saatiin melko valmiiksi 

pureskeltuna konsulttiyhtiö EY:n tekemistä julkisista raporteista, jotka olivat muodoltaan hyvin 

samanlaisia. Molemmista raporteista poimittiin seurojen taloustilanteista olennaisimmat tiedot 

taulukko-ohjelmaan, jossa niitä oli kätevä tarkastella rinnakkain. Havaintoja ja tuloksia esiteltiin 

sanallisesti ja kuvioiden avulla. Aineistoksi saatiin myös Mestiksen operatiiviselta johtajalta Excel-

tiedostossa tietoja Mestis-seurojen taloustilanteesta ja yleisömääristä sekä niiden kehittymisestä 

edellisten vuosien aikana. Näistä tiedoista tarkasteltiin tilikauden tuloksia ja oman pääoman 

suuruutta taseessa. Aineiston analyysissä piti käyttää tarkkaa harkintaa esimerkiksi keskiarvoja 

laskiessa, sillä aineistoista puuttui joitain tietoja esimerkiksi sarjatasovaihteluiden tai konkurssien 

takia. Aineiston kuudesta seurasta muodostettiin ”esimerkkikuusikko”, jonka tiedot aineistossa 

olivat täydellisiä tai liki täydellisiä. Näin toimittiin, jotta voitiin luotettavasti tarkastella esimerkiksi 

taloustietojen keskiarvollisia kehittymissuuntia. Esimerkkikuusikon lisäksi talouslukuja 

tarkasteltiin koko sarjan osalta ottaen huomioon mahdolliset puutteet tiedoissa selittävinä tekijöinä. 

 Kyselylomakkeen kohdalla toimittiin niin, että kyselyn sulkemisen jälkeen tulokset siirrettiin 

SPSS-ohjelmaan (Statistical Package for the Social Sciences) tilastollista analysointia varten. 
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Joskin tämän tutkielman kohdalla, aineiston pienen koon vuoksi, tyypillisiä tilastollisia 

analysointitapoja ei voitu käyttää. Aineistolle tehtiin ristiintaulukointi ja sekä seurajohtajille että 

valmentajille lähetettyjen kysymysten vastauksista etsittiin mediaaneissa olevia eroja Mann-

Whitneyn U-testillä, mutta tuloksia käytettiin vain tutkijaa ohjaavana taustatietona. Aineiston 

analysointimenetelmänä käytettiin jakaumien vertailuja ja Likert-asteikkoon pohjautuvia 

diagrammeja.  

6.5 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Kvantitatiivisella tutkimuksella on aina tiettyjä perusvaatimuksia, jotta sitä voidaan pitää 

laadukkaana ja luotettavana. Luotettavuutta on tärkeää pohtia koko tutkimuksen ajan, sillä 

jälkikäteen sen analysoiminen voi olla vaikeaa. Tutkimuksen validiteetilla tarkoitetaan 

tutkimuksen pätevyyttä eli käytännössä tutkimuksen kykyä mitata sitä, mitä sillä oli tarkoituskin 

selvittää. Tämän tutkimuksen kohdalla validiteettia pyrittiin parantamaan esimerkiksi 

kyselylomakkeen huolellisella suunnittelulla niin, että kaikki kysymykset ovat mahdollisimman 

yksiselitteisesti ymmärrettävissä. Tutkielman validiteettia parantaa sekin, että aihealueeseen on 

perehdytty riittävän hyvin ennen kyselylomakkeen laatimista. Tässä tapauksessa aihealue oli 

tutkijalle hyvin tuttu. Tällä tutkimuksella ei ollut ongelmaa validiteetin suhteen siinä, että onko 

kysely varmasti suunnattu oikealle otosjoukolle. Seurajohtajat ja valmentajat ovat varmasti oikeita 

henkilöitä kertomaan seurojensa tilanteesta. Perusjoukko oli tarkasti määritelty: seurajohtajat 

kaikista Mestis-seuroista ja valmentajat kaikista Mestis-seuroista. Joukko oli siis taatusti 

ryhmäänsä edustava, mutta odotettua pienempi vastausprosentti heikentää tietysti tutkimuksen 

validiteettia. (ks. esim. Heikkilä 2014, 28). 

Tutkimuksen realibiteetilla eli luotettavuudella tarkoitetaan esimerkiksi tulosten tarkkuutta. 

Tutkijan on oltava kriittinen ja tarkka koko tutkimuksensa ajan: virheitä voi sattua monissa eri 

vaiheissa, esimerkiksi tuloksia käsitellessä. Tutkimus on luotettava silloin, jos se on toistettavissa 

samanlaisin tuloksin. Tässä tutkielmassa realibiteetti pyrittiin takaamaan käyttämällä luotettavia ja 

tarkkoja tilasto-ohjelmia tulosten analysoinnissa. Kyselylomakkeesta pyrittiin luomaan 

mahdollisimman selkeä ja kysymyksissä suosittiin valmiita vastausvaihtoehtoja. Aina on olemassa 

riski, että vastaajat johtavat tahallaan harhaan tai antavat vääristyneitä tuloksia. (Vilkka 2007, 153) 

Tässä tutkielmassa mikään ei viitannut siihen. Ja tuskin kenelläkään seurajohtajalla oli syytä 
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vääristellä tietoja, koska tulokset luvattiin julkaista yksilöimättä joukkuetietoja. Tämän 

kyselytutkimuksen luotettavuutta nakertaa valitettavasti poistuma eli kato. Viisi seurajohtajaa ja 

seitsemän valmentajaa jätti vastaamatta kyselyyn. Tämä saattaa johtua esimerkiksi 

koronaepidemian aiheuttamisista lomauttamisista ja lomista. Lisäksi syynä voi olla se, että 

koronaepidemian takia kiekkokausi oli keskeytynyt jo maaliskuussa, joten vastaajat eivät kenties 

juuri sillä hetkellä halunneet ajatella sarjajärjestelmää tai muita työhönsä liittyviä asioita. Sekin on 

mahdollista, että osa Mestiksen seuratoimijoista on jo kyllästynyt puhumaan sarjajärjestelmästä ja 

toimintaympäristöstä. Asiasta on nimittäin riittänyt paljon puhetta mediassa – mutta tekoja ei ole 

nähty. Joillain seuratoimijoilla saattoi olla kova kiire päivittäisten askareiden parissa, sillä 

koronaepidemia aiheutti taloudellisia haasteita Mestiksenkin seuroille. Mietittävää riitti varmasti: 

miten ensi kausi viedään läpi, mitkä ovat mahdolliset skenaariot ja niin edelleen. Joka tapauksessa 

emme saaneet kasaan toivottua kokonaisaineistoa. Tietyt tutkimustulokset olivat kuitenkin niin 

selkeitä, että niistä on hahmotettavissa suuntaviivoja Mestiksen toimintaympäristöstä. Kyselyn 

luotettavuutta nakertaa hieman myös koronavirusepidemian vaikutukset, jotka voivat muuttaa 

esimerkiksi seurojen taloustilanteita tai olosuhteita nopeastikin. Siksi tutkimustulokset voisivat olla 

toisenlaisia, jos tutkimus tehtäisiin ensi keväänä. 
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7 AVOIN VAI SULJETTU? SM-LIIGAN JA SHL:N VERTAILUA YLEISÖMÄÄRÄN 

JA TALOUSLUKUJEN VALOSSA 

 

Kun suomalaisen jääkiekon sarjajärjestelmästä keskustellaan, vertailukohtana käytetään usein 

naapurimaata Ruotsia, jossa sarjat on pidetty auki. Avointa sarjajärjestelmää puolustavat 

kehottavat katsomaan SHL:n suuntaan, jossa karsinnat ovat olleet jokakeväisiä spektaakkeleja ja 

molemmat pääsarjat pesevät katsojamäärissä Suomen vastaavat sarjat.  On kuitenkin hyvä 

huomata, että Ruotsin kahden korkeimman sarjatason väliset karsinnat poistetaan kaudesta 2020–

2021 alkaen. Ruotsi on eittämättä ihan kelvollinen vertailukohta. Maa on toki väestömäärältään 

noin puolet Suomea isompi, ja urheilukulttuurit katsomokäyttäytymisestä sponsorointiin eroavat 

toisistaan. Molemmissa maissa jääkiekko nauttii suuresta suosiosta niin medianäkyvyydellä kuin 

yleisömäärillä mitattuna, joskin Ruotsissa myös jalkapallo nauttii valtavasti suurempaa suosiota 

kuin Suomessa. Tämäkin tutkielma osallistuu suomalaisen ja ruotsalaisen jääkiekon vertailuun 

tekemällä pienimuotoisen katsauksen kahden suurimman sarjatason oleellisiin tunnuslukuihin, 

kuten yleisömäärän kehitykseen ja taloudellisiin lukuihin. Vertailen ensin SM-liigaa ja Ruotsin 

pääsarjaa SHL:ää. Mestistä ja Allsvenskania vertailen myöhemmin Mestistä tarkemmin 

käsittelevässä kappaleessa. 

Helpoin ja yleisin vertailukohde on yleisömäärät. Ruotsin pääsarjassa paikan päällä käy enemmän 

katsojia kuin SM-liigassa, kuten alla olevasta kuviosta 3 käy ilmi. Kuviossa näkyvät Ruotsin ja 

Suomen pääsarjojen kotiotteluiden yleisömäärät kaudesta 2010–11 kauteen 2019–2020 saakka. 

Tilastot on kerätty molempien sarjojen virallisilta verkkosivuilta. Huomionarvoista on, että SM-

liigassa tuoreimman eli kauden 2019–2020 yleisökeskiarvo on huonoin koko tarkastelujaksolla, 

kun taas SHL:ssä yleisökeskiarvo nousi pitkästä aikaa kuuden tuhannen katsojan paremmalle 

puolelle. Edellisen kerran näin oli kaudella 2014–2015. Ero tuoreimmalla kaudella sarjojen välillä 

oli peräti 1881 katsojaa. Tätä lukua voi pitää merkittävänä maiden talousalueelliset ja kulttuuriset 

erotkin huomioiden. On kuitenkin syytä edelleen muistaa, että SM-liigan laskusuuntaisiin 

yleisömääriin vaikuttaa Jokerien poistuminen KHL:ään ja kolmen Mestiksessä pelanneen 

joukkueen nostaminen pääsarjaan. Ruotsissa heilahtelua aiheuttavat mm. sarjanousijat ja tippujat: 

jonkin verran riippuu siitä, minkäkokoisissa halleissa sarjanousijat pelaavat verrattuna tippuneisiin 

joukkueisiin ja miten suurelta talousalueelta seurat ovat. 
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KUVIO 3. Ruotsin ja Suomen pääsarjojen kotiotteluiden yleisömäärät kaudesta 2010–2011 

kauteen 2019–2020. 

 

Olisi mielenkiintoista verrata sarjojen kiinnostavuutta myös televisiokatsojien ja muiden 

digialustoilla otteluita seuraavien katsojien lukumäärillä, mutta sellaisista ei ole saatavilla täysin 

luotettavaa dataa. Jatkoaika uutisoi maaliskuussa 2019 Telia Finlandin toimitusjohtajan kertoneen, 

että kaudella 2018–2019 Telialla oli 138 000 Liiga-pakettia. Siinä joukossa oli mukana 48 000 

tilaajaa, joiden sopimus ei ollut kertomishetkellä voimassa. (Liljaniemi 2019) Jotain osviittaa 

sarjojen arvosta etäseuraajien keskuudessa antavat myös televisiosopimusten arvot. Ruotsissa 

televisiosopimus SHL:n ja C Moren välillä on Aftonbladetin tietojen mukaan arvoltaan peräti 520 

miljoonaa kruunua eli noin 48 miljoonaa euroa kaudessa. Sopimus kestää vuoteen 2023 saakka. 

Tästä summasta SHL:n seurat saavat Aftonbladetin tietojen mukaan 42–48 miljoonaa kruunua 

kaudessa eli yli 3,8 miljoonaa euroa! (Abrahamsson 2017) Suomestakaan saatavilla ei ole virallisia 

lukuja televisiosopimusten arvosta. SM-liiga aloitti uuden televisiosopimuksen ruotsalaisen 

teleoperaattorin Telian kanssa kaudella 2018–2019. Helsingin Sanomien tietojen mukaan Telia 

maksaa oikeuksista 23 miljoonaa euroa vuodessa (Räisänen 2017). OP:n analyytikot arvioivat 

summaksi 20 miljoonaa euroa (Rantalainen 2018) SM-liigan aiempi televisiokumppani Sanoma 
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maksoi HS:n mukaan tv-oikeuksista noin 14 miljoonaa kaudessa. HS perusti arvionsa seurojen 

tilinpäätöslukuihin. (Räisänen 2017) Siitä ei ole julkista tietoa, kuinka paljon SM-liiga jakaa 

uudesta televisiosopimuksestaan rahaa seuroille, mutta Grönroosin ym. (2019) raportin mukaan 

seurojen kasvaneisiin liikevaihtoihin vaikutti tuore televisiosopimus. Kuten huomataan, SHL:n 

televisiosopimus on medioiden tietoihin pohjautuen yli puolet arvokkaampi kuin SM-liigan 

sopimus. C More ei ole luovuttanut tietoja SHL:n televisiokatsojamääristä. 

SM-liigaa ja SHL:ää on antoisaa verrata hieman myös talousnäkökulmasta. Tässä työvälineenä 

käytetään luotettavan konsulttiyhtiön Ernst & Youngin tekemiä samankaltaisia katsauksia sarjojen 

taloustilanteisiin kaudelta 2018–2019. Niistä tarkastellaan yleisimpiä talouslukuja, kuten 

liikevaihtoa, liikevoittoa ja seurojen omaa pääomaa. Aikaisemmin jo kerrottiin, että Grönroosin 

ym. (2019) raportin mukaan SM-liigaseurojen taloustilanne näytti kauden 2018–2019 jälkeen 

olevan matkalla parempaan suuntaan, kun vain neljä joukkuetta teki negatiivisen liiketuloksen ja 

omavaraisuusastekin näyttää tervehtymisen merkkejä. EY:n Bergstenin ja Esterlingin (2019) 

mukaan myös SHL-seurojen taloustilanne oli matkalla huomattavasti parempaan suuntaan, vaikka 

ei naapurimaassammekaan puhdas jääkiekkobisnes ole ruusuilla tanssimista. SHL:n 14 seurasta 

kuusi teki tappiollisen liiketuloksen kaudella 2018–2019, kun tuloksesta siivotaan pois 

kertaluontoiset erät. Jos kertaluontoiset erät lasketaan mukaan, tappiollisen tuloksen teki neljä 

seuraa. Tässä tutkielmassa SHL-seuroista käytetään lukuja, joissa kertaluontoiset erät on siivottu 

pois, koska niihin lukuihin EY:n asiantuntijatkin analyysinsa pohjaavat. 

Liiketulos antaa kuvan yhtiön varsinaisesta liiketoiminnasta. Sen perusteella molempien maiden 

pääsarjoissa pelaa joukkueita, joiden ydinliiketoiminta ei ole kannattavaa. Kuten SM-liigassa, 

myös SHL:ssä uusi voimaantullut televisiosopimus nosti huomattavasti seurojen liikevaihtoa. 

Rahakkaan tv-sopimuksen myötä SHL-seurat ovat kuitenkin käyttäneet rahaa pelaajien 

palkkaamiseen menestyäkseen paremmin, keskimäärin palkkakulut syövät jopa 60 prosenttia 

kaikista SHL-seurojen kuluista. Siitä huolimatta ensimmäistä kertaa neljään vuoteen SHL-seurojen 

kumulatiivinen liiketulos ylsi positiivisen puolelle. Analyytikot kuitenkin ilmaisivat huolensa 

kasvaneista palkkakuluista. (Bergten & Esterling 2019) Kun SM-liigan ja SHL:n talouslukuja 

vertailee, on hyvä muistaa, että raportointikäytännöissä on jonkin verran eroja maiden ja myös 

seurojen välillä. SM-liigassa esimerkiksi Lukon tilikausi on poikkeuksellisesti kalenterivuosi, kun 
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muilla seuroilla se kestää huhtikuusta toukokuuhun. Kärppien kohdalla on käytetty 

konsernitilinpäätöksen lukuja. 

 

7.1 Liikevaihto 

 

Liikevaihtojen vertailu paljastaa kylmästi mittakaavaerot sarjojen välillä: Ruotsin SHL:n seurat 

pyörittävät suurempaa bisnestä (kuviot 4 ja 5). Jo tähän mennessä tiedämmekin, että SHL:n 

yleisömäärät ja televisiosopimus ovat suurempia kuin SM-liigalla, mikä tietenkin näkyy 

liikevaihdossa. Kun SHL:llä on enemmän seuraajia kuin SM-liigalla, myös yhteistyösopimukset 

ovat yksinkertaisella bisneslogiikalla ajateltuna suurempia. On myös hyvä muistaa Ruotsin 

kaksinkertainen väestö Suomeen verrattuna sekä Ruotsin vahvat perinteet urheilusponsoroinnissa 

(ks. esim. Lämsä 2004, 63). Kärpät erottuu poikkeuksena suomalaisseurojen joukossa peräti 18,6 

miljoonan euron liikevaihdollaan. On kuitenkin syytä muistaa, että Kärppien kohdalla on käytetty 

konsernitilinpäätöksen lukuja. Kärppien vertailtavissa oleva urheiluliiketoiminnan 

kokonaisliikevaihto oli 12 miljoonaa eli silti suurin SM-liigan seuroista. Ero SHL-seuroihin on 

kuitenkin merkittävä. Liikevaihdolla mitattuna SHL:n suurimmaksi seuraksi profiloituva Färjestad 

operoi kaudella 2018–2019 5,8 miljoonaa suuremmalla liikevaihdolla kuin SM-liigan suurin eli 

Kärpät. Liikevaihdolla mitattuna Kärpät olisi SHL:ssä vasta 12. suurin seura. Liikevaihdon suuruus 

korreloi tietenkin myös pelaajabudjettien kanssa. On yleisesti tiedossa, että Ruotsissa pelaa ainakin 

palkoilla mitattuna parempia pelaajia kuin Suomessa. Ei ole ihme, että SM-liigan kärkipelaajia 

siirtyy säännöllisesti Ruotsiin. 

SHL-seurojen liikevaihtojen keskiarvo on 13 miljoonaa euroa, kun SM-liigassa vastaava luku on 

7,3 miljoonaa euroa. Mediaanit ovat 12,9M€ (SHL) ja 7M€ (SM-liiga). Yksi mielenkiintoinen 

tilasto vertailtavaksi sarjojen välillä on vaihteluväli suurimman ja pienimmän liikevaihdon välillä. 

SHL:ssä ero suurimman (17,8M€) ja pienimmän (7,2M€) välillä on 10,6 miljoonaa euroa. SM-

liigassa vastaava luku on kahdeksan miljoonaa. Ero on Ruotsin pääsarjassa siis suurempi, mikä 

johtunee erittäin todennäköisesti sarjanoususta. Pienimmällä liikevaihdolla kaudella 2018–2019 

pelannut Timrå pelasi vielä edellisellä kaudella toiseksi korkeimmalla sarjatasolla Allsvenskanissa. 

SM-liigassakin liikevaihdolla mitattuna perää pitävät edelleen Jukurit, Sport ja Kookoo, jotka ovat 

tuoreimmat SM-liigaan nousseet joukkueet. SHL-seurojen liikevaihdoissa tapahtui merkittävää 
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kehitystä uuden televisiosopimuksen ansiosta. Kun liikevaihtoja muutettiin Ruotsin kruunuista 

euroiksi, käytettiin keskikurssia ajanjaksolta 1.5.2018–30.4.2019, koska ajanjakso toukokuusta 

huhtikuuhun on yleensä seurojen tilikausi. 

 

KUVIO 4. SM-liigan seurojen liikevaihdot kaudella 2018–2019. (Grönroos ym. 2019) 

 

KUVIO 5. SHL-seurojen liikevaihdot kaudella 2018–2019. (Bergsten & Esterling 2019) 
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7.2 Liiketulos 

 

Usein kuulee sanottavan, että Ruotsissa pääsarjatason jääkiekkobisnes on tehokkaampaa ja 

tuotteliaampaa kuin Suomessa. Jos pysähtyy tarkastelemaan kauden 2018–2019 tilinpäätösten 

lukuja, niin puhtaasti näiden tietojen valossa ero ei ole ainakaan suuri, jos sitä on ollenkaan. (Kuviot 

6 ja 7) Ensinnäkin Ruotsissa peräti kuusi 14 seurasta teki miinusmerkkisen liiketuloksen kaudella 

2018–2019, kun tuloksesta on miinustettu kertaluontoiset erät. Jos kaikki tuotot lasketaan mukaan, 

neljä seuraa teki tappioita. Miljoonatappioita ei nähty, mutta Växjön 856 000 euron ja Skellefteån 

729 00 euron liiketappiot ovat jo liikevaihtoihin (11,8M€ Växjö ja 12,1M€ Skellefteå) 

suhteutettuna merkittäviä lukuja. SM-liigassa suurimman liiketappion teki Rauman Lukko 

ottaessaan takkiin yli miljoona euroa. On hyvä muistaa, ettei Lukko ole täysin vertailukelpoinen 

muihin seuroihin verrattuna paristakin syystä. Yksi on se, että Lukon tilikausi on muista seuroista 

poiketen kalenterivuosi eikä pelikausi. Toinen syy on, että konserniavustusten avulla Lukko on 

tavallaan ”varautunut” tekemään tappiota urheiluliiketoiminnallaan. Suuret liiketappiot kirjauttivat 

myös TPS 744 000 euroa ja JYP 644 000 euroa. Liikevaihtoihin (TPS 7,4 m€ ja JYP 7,9 m€) 

verrattuna tappiot ovat suuret. JYPinkin tilanteessa on hyvä huomioida, että seuran tilikauden 

kokonaistulos oli pakkasella peräti yli 2,6 miljoonaa euroa merkittävän alaskirjauksen vuoksi. Kun 

liiketuloksia muutettiin Ruotsin kruunuista euroiksi, käytettiin keskikurssia ajanjaksolta 1.5.2018–

30.4.2019, koska ajanjakso toukokuusta huhtikuuhun on yleensä seurojen tilikausi. 
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KUVIO 6. SM-liigan seurojen liiketulos kaudella 2018–2019. (Grönroos ym. 2019) 

 

 

KUVIO 7. SHL-seurojen liiketulos kaudella 2018–2019. (Bergsten & Esterling 2019) 

 

Liikevoittoa teki useampi seura SM-liigassa kuin SHL:ssä, mutta SHL:n kannattavimpien seurojen 

liiketulokset ovat suuria verrattuna liigaseurojen tuloksiin. Luleå takoi kaudella 2018–2019 peräti 
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yli kahden miljoonan euron liikevoiton 15,7 miljoonan euron liikevaihdolla, ja Frölundankin 

liikevoitto oli lähes 1,5 miljoonaa euroa 16,6 miljoonan euron liikevaihdolla. Kärpät pääsi lähelle 

SHL:n kärkiseuraa yli 1,6 miljoonan euron liiketuloksellaan, mutta jälleen on muistettava, että kyse 

on konsernitilinpäätöksen luvusta. Muiden liikevoittoa tehneiden liigaseurojen tulokset ovat 

maltillisempia. Yli puolen miljoonan liikevoittoon ylsivät Tappara (718 000€) ja Ilves (575 000€). 

SHL:stä yli puolen miljoonan liikevoittoon ylsi kuusi seuraa. SHL:n liiketuloksissa näyttäisikin 

olevan suurempaa hajontaa menestyneiden ja tappiota tekevien seurojen välillä. Kyse on kuitenkin 

vain yhden kauden tilinpäätöksestä, ja SHL-seuroillakin saattaa olla organisatorisia ja 

kirjanpidollisia järjestelyjä, jotka eivät käy ilmi näistä luvuista. 

 

7.3 Oma pääoma 

 

Tilikauden tuloksen tai liikevoiton määrä ei välttämättä kerro paljoakaan yrityksen, tässä 

tapauksessa seuran, taloustilanteesta. Yritysten taloustilannetta voitaisiin tarkastella syvällisesti 

tilinpäätösanalyysin keinojen avulla. Silloin saataisiin tietää tarkemmin mikä on yrityksen 

taloudellinen asema, menestys ja kuinka hyvin johto on hoitanut yritystä. (Ikäheimo ym. 2011,51) 

Tilinpäätösanalyysillä voitaisiin mitata esimerkiksi seurojen kokoa ja kasvua, kannattavuutta, 

tehokkuutta, vakavaraisuutta ja maksuvalmiutta (Ikäheimo ym. 2011). Tällainen analyysi ei 

kuitenkaan ole relevanttia tässä tapauksessa, kun tutkimuksen pääasiallinen tarkoitus ei ole 

pureutua SM-liigan ja SHL:n taloustilanteisiin. Tässä pintapuolisessa tarkastelussa käytetään 

valmiiksi laskettuja lukuja EY:n raporteista, joissa on tarkasteltu seurojen omavaraisuutta. (Kuviot 

8 ja 9) Ensin tarkastellaan seurojen pääomarakennetta vertailemalla omien pääomien määriä. 

Yrityksellä on pääasiassa kaksi tapaa rahoittaa toimintaansa. Omaa pääomaa ei tarvitse maksaa 

pois toisin kuin vierasta pääomaa, josta täytyy myös maksaa korkoa. Omaa pääomaa kasvattavat 

mm. yrityksen tekemä voitto ja osakeannit. Vierasta pääomaa puolestaan lainanotto. Mitä 

enemmän oman pääoman ehtoista rahoitusta yrityksellä on, sitä vahvempi on yrityksen 

pääomarakenne. (Ikäheimo ym. 2011, 71)  

SHL:llä kaikkien seurojen omat pääomat ovat positiivisen puolella. SM-liigassa ainoastaan JYPin 

oma pääoma oli miinuksella peräti 1,2 miljoonaa euroa. JYPin tulos olikin ollut kahdella edellisellä 

tilikaudella negatiivinen. Toisaalta JYPillä oli tilinpäätöksessään 1,5 miljoonan euron suuruinen 
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pääomalaina. Jos se lisättäisiin omaan pääomaan, tilikauden oma pääoma kipuaisi 336 000 euroa 

positiivisen puolelle. (Grönroos ym. 2019) SHL:n lisenssiehdoissa seuroilta vaaditaan vähintään 5 

miljoonan kruunun suuruista pääomaa. Tämä toteutui kaikilla muilla paitsi Malmö Redhawksilla, 

jonka oma pääoma on vain juuri ja juuri positiivisen puolella. Mora ylitti rajan nipin napin. Vahvin 

pääomarakenne on Färjestadilla, jonka oman pääoman suuruus on yli 11 miljoonaa euroa. SM-

liigassa vahvimmat pääomat ovat Kärpillä ja HIFK:lla, mutta hieman yllättäen myös nousijaseura 

KooKoon oma pääoma on reilusti plussalla. Jos SM-liigassa käytettäisiin SHL:n tavoin 5 

miljoonan kruunun eli noin 474 000 euron oman pääoman lisenssivaatimusta, kaikki muut seurat 

paitsi JYP ja Sport ylittäisivät rajan.  

SM-liigan seurojen omaa pääomaa tarkasteltaessa on muistettava, että osalla seuroista positiivinen  

pääoma ei kerro kannattavasti liiketoiminnasta. Useat SM-liigan seurat ovat tehneet 1,8 miljoonan 

euroon arvostettuun Liiga-osakkeeseen arvonkorotuksen, joka kaunistaa omaa pääomaa. Elon ja 

Rajalan (2017) mukaan tähän joukkoon kuuluivat ainakin Ilves, JYP, KalPa ja Pelicans. Lisäksi 

esimerkiksi TPS ja Ilves ovat nojanneet vahvasti omistajien rahoitukseen (Grönroos ym. 2019). 

Liiga-lisenssi toki takaa tuloja, kuten tv-rahaa ja mahdollisuuden ansaita harrastamalla 

liiketoimintaa SM-liigaa pelaamalla. SHL-seurojen yhteenlaskettu oma pääoma on hieman yli 37 

miljoonaa euroa, kun SM-liigalla vastaava luku on reilut 33 miljoonaa euroa. SHL-seurojen oman 

pääoman keskiarvo on 2,6 miljoonaa euroa, SM-liigalla 2,2 miljoonaa. SHL:n mediaaniluku on 2 

miljoonaa, SM-liigalla 1,5 miljoonaa. Näiden lukujen perusteella SHL-seurojen pääomarakenne 

on hieman paremmassa kunnossa kuin SM-liigaseuroilla. Todellisuudessa ero saattaa olla 

suurempikin edellä mainittujen arvonkorotusrahastojen vuoksi. Liian pitkälle meneviä 

johtopäätöksiä tuottavammasta liiketoiminnasta ei silti voi tehdä tutustumatta tarkemmin SHL-

seurojen tilinpäätöksiin. Kun omien pääomien suuruuksia muutettiin Ruotsin kruunuista euroiksi, 

käytettiin kurssia huhtikuulta 2019, koska seurojen tilikausi päättyy yleensä huhtikuussa. 
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KUVIO 8. SM-liigan seurojen oma pääoma tilinpäätöksissä kaudella 2018–2019. (Grönroos ym. 

2019) 

 

KUVIO 9. SHL-seurojen oma pääoma tilinpäätöksissä kaudella 2018–2019. (Bergsten & Esterling 

2019) 
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7.4 Omavaraisuusaste 

 

Sekä Grönroos ym. (2019) että Esterling & Bergsten (2019) ovat tarkastelleet seurojen 

vakavaraisuutta laskemalla omavaraisuusasteen, joka mittaa oman pääoman suhdetta taseen 

loppusumaan. Se on merkittävä vakavaraisuuden mittari (Ikäheimo ym. 2011, 72). Jo nopealla 

vilkaisulla alla oleviin kuvioihin 10 ja 11 voi havaita, että SM-liigaseurojen omavaraisuusaste 

näyttää selkeästi paremmalta kuin SHL-seurojen. Peräti neljä seuraa (HIFK, Tappara, TPS ja 

KalPa) yltävät yli 60 prosentin omavaraisuusasteeseen. Se tarkoittaa, että seuralla on vahva kyky 

selviytyä esimerkiksi mahdollisista tappioista. Ei ole olemassa mitään yksiselitteistä vastausta 

siihen, mikä omavaraisuusaste on hyvä ja huono. Melko usein yli 40 prosentin omavaraisuusastetta 

pidetään viitteellisesti hyvänä ja yli 50 prosentin omavaraisuusaste on jo erinomainen. SM-liigan 

seuroista jopa kuusi kuuluu 40–60 prosentin haarukkaan, mikä on todella hyvä merkki. Toisesta 

päästä huolestuttavasti alle 20 prosentin omavaraisuusaste on kolmella seuralla.  Jälleen on 

kuitenkin hyvä muistaa, että arvonkorotuksilla on voitu vaikuttaa oman pääoman summaan. 

Toisaalta esimerkiksi HIFK ja Kärpät eivät ole tehneet arvonkorotusta. 

 

KUVIO 10. SM-liigan seurojen omavaraisuusaste tilinpäätöksissä kaudella 2018–2019. (Grönroos 

ym. 2019) 
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SHL-seurojen omavaraisuusasteet näyttävät huomattavasti heikommilta, suorastaan hälyttäviltä, 

kun vain yksi joukkue yltää yli 20 prosentin omavaraisuusasteeseen. Luvut kuitenkin johtavat 

harhaan. SHL-seurat ovat perustaneet omat ns. eläkesäätiöt, jotka ovat seurojen omia 

eläkevakuutuslaitoksia. Pelaajat voivat rahastoida sinne osan palkastaan ja ottaa varat käyttöön 

urheilu-uran loputtua. Urheiluseuran ei tarvitse maksaa työnantajakuluja säätiöidystä palkanosasta, 

ja järjestelmä on siksi seuroille edullinen. Nämä säätiöidyt eläkevaraukset kasvattavat taseen 

vieraan pääoman osuutta ja muodostavat suuren osan taseen loppusummasta.  Siksi 

omavaraisuusasteluvut ovat SHL-seuroilla huomattavasti huonompia. Esterlingin ja Bergstenin 

(2019) mukaan SHL-seuroille pitäisikin käyttää omavaraisuusastetta tulkittaessa erilaista mittaria, 

jonka mukaan jo kymmenen prosentin omavaraisuusaste olisi hyvä. Vain kuusi SHL-seuraa ylittää 

kymmenen prosentin rajan, eli SHL-seurojen vakavaraisuus ei näytä erityisen ruusuiselta. Vielä 

lopuksi täytyy muistuttaa, että tilinpäätösanalyyseihin liittyy aina epätarkkuutta aiheuttavia 

muuttujia. Tällaisia ovat esimerkiksi harkinnanvaraisuus ja epätäsmällisyys laskentatoimessa. 

Lisäksi on syytä muistaa, että tilinpäätöksiä ei laadita yhdenmukaisella tavalla, etenkin eri maiden 

välillä voi olla erilaisia tapoja rekisteröidä asioita. Tällaiset asiat heikentävät tilinpäätösanalyysien 

vertailukelpoisuutta. (Ikäheimo ym. 2011, 54–55) 

 

KUVIO 11. SHL-seurojen omavaraisuusaste tilinpäätöksissä kaudella 2018–2019. (Bergsten & 

Esterling 2019)  
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8 MESTIKSEN KURJA TALOUSTILANNE 

 

Tätä tutkielmaa varten on saatu Mestiksen operatiiviselta johtajalta Olli Arolta käyttöön 

historiatietoa Mestis-seurojen liikevaihdon, toteutuneen tuloksen, oman pääoman ja yleisömäärien 

kehityksestä. Näitä tietoja apuna käyttäen tarkastellaan Mestis-seurojen taloudellista tilannetta 

ennen siirtymistä kyselyn tulosten analysointiin. Tutkimusta varten saatujen taloustietojen 

analysoimisen haasteena on niiden hajanaisuus. Mestiksessä pelanneet joukkueet ovat vaihdelleet 

vuosien aikana, ja syystä tai toisesta tiedot aineistossa eivät ole kaikkien seurojen osalta täydellisiä. 

Syy voi olla esimerkiksi se, että tietoja on kerätty uutta Mestis-lisenssiä haettaessa. Jos seura ei siis 

ole hakenut seuraavalle kaudelle Mestis-lisenssiä, sen ei ole kenties tarvinnut ilmoittaa taloustietoja 

lisenssin myöntäville tahoille. Jotta tilastoja eri vuosien välillä voisi vertailla järkeenkäyvällä 

tavalla, joukosta on valittu viisi ”esimerkkiseuraa”, jotka a) ovat pelanneet Mestiksessä koko 

tarkastelujakson ajan ja b) aineistosta löytyy taloustiedot (lähes) kaikilta kausilta. Tämän 

esimerkkiviisikon lisäksi esitellään toki Mestiksen taloustilanteen nykytilaa ja kehittymistä 

laajemmallakin otannalla, mutta pitkän ajanjakson huomioiva vuosien välinen vertailu viittä seuraa 

laajemmalla joukolla on tietojen hajanaisuuden takia jätetty väliin. Esimerkkiviisikkoon kuuluvat 

Kiekko-Vantaa, LeKi, Peliitat, SaPKo ja TuTo. TuTon kohdalla on käytetty konsernin 

tilinpäätöksen lukuja. Esimerkkiviisikon avulla voi tehdä vertailuja ajasta ennen SM-liigan 

karsintojen lopettamista ja ajasta sen jälkeen. 

 

8.1 Katsaus Mestis-seurojen talouslukuihin 

 

Liikevaihto 

Aineistosta käy ilmi Mestiksessä pelanneiden seurojen liikevaihdot tilinpäätöksissä. Ensimmäiset 

tiedot ovat jo kaudelta 2005–06. Mitä kauemmas ajassa mennään taaksepäin, sitä hajanaisempia 

tiedot haltuuni saamassani Excel-tiedostossa ovat. Ensin tarkastellaan aiemmin esitellyn 

esimerkkiviisikon liikevaihtoja. Kaikkein suurin kumulatiivinen liikevaihto (2,9 miljoonaa euroa) 

näillä viidellä seuralla on ollut kaudella 2013–2014 (kuvio 12). Tämä on mielenkiintoista, sillä 

kyseessä on ensimmäinen kausi SM-liigan karsintojen lopettamisen jälkeen, mutta toisaalta SM-

liigasta oli auennut paikka Jokerien lähdön jälkeen. 
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KUVIO 12. Viiden esimerkkiseuran yhteenlasketut liikevaihdot ja liikevaihtojen keskiarvot 

kaudesta 2008–2009 kauteen 2018–2019. SM-liigan karsintoja ei pelattu enää kaudella 2013–2014. 

Liikevaihto nousi viidestä esimerkkijoukkueesta kaudesta 2012–13 kaudelle 2013–14 kaikilla 

muilla paitsi Heinolan Peliitoilla. Kaudella 2012–13 viisikon kumulatiivinen liikevaihto oli 2,3 

miljoonaa euroa. Kiekko-Vantaalla liikevaihto nousi edellisen kauden 376 994 eurosta peräti 

635 580 euroon kaudelle 2013–2014. Se selittynee faktalla, että miljardiluokan korealaisyritys 

Halla Group osti Kiekko-Vantaan osake-enemmistön keväällä 2013, satsasi seuraan rahaa ja lähetti 

muutamia korealaispelaajia joukkueeseen kehittymään. Kaudella 2014–15 K-Vantaan liikevaihto 

kuitenkin tippui jo huomattavasti -237 928 euroon. Yhteistyö korealaisten kanssa loppui melko 

nopeasti. TuTon liikevaihto oli yli miljoona euroa.  

Jo seuraavalle kaudelle (2014–2015) seurojen kumulatiivinen liikevaihto putosi noin kauden 2012–

13 tasolle. Kun kumulatiivisia liikevaihtoja vertaa aikakaudella liigakarsintojen aikana ja aikana 

liigakarsintojen jälkeen, jälkimmäisellä ajanjaksolla liiketoiminta on ollut suurempaa. Karsintojen 

poistumisen jälkeen viiden seuran kumulatiivinen liikevaihto on ollut yli 2,5 miljoonaa euroa peräti 
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kolmella kaudella, kun liigakarsintojen aikakaudella 2,5 miljoonan raja ei ylittynyt kertaakaan, 

tosin 2012–13 se oli lähellä.  

Myös viiden esimerkkiseuran liikevaihtojen keskiarvot kertovat, että seurojen toiminta on ollut 

laajempaa SM-liigan karsintojen poistumisen jälkeen (kuvio 11). Kaudella 2014–2015 

liikevaihdon keskiarvo oli tosin pienempi kuin kaudella 2012–13. Kahtena viimeisimpänä 

tarkastelujakson vuotena viiden esimerkkiseuran liikevaihtojen keskiarvo nousi jo yli 900 000 

euroon, kuten huippukautena 2013–14. Tämä on positiivinen signaali. 

Periaatteessa liikevaihtoja tarkasteltaessa voisi ajatella, ettei Mestis-seurojen 

toimintamahdollisuudet ole liiketoiminnan näkökulmasta huonontuneet SM-liigan karsintojen 

poistumisen takia, sillä esimerkkikuusikon liikevaihdot ovat olleet kasvussa. Näin suoraviivaisia 

johtopäätöksiä ei kuitenkaan voi vetää, sillä liikevaihto ei vielä paljasta paljoakaan liiketoiminnan 

kannattavuudesta, mutta liikevaihdon kehitys on selvästi matkalla oikeaan suuntaan. On 

oletettavaa, että Mestis-seuroissakin on edellisten kymmenen vuoden aikana otettu askelia kohti 

ammattimaisempaa toimintaa esimerkiksi olosuhteiden, varusteiden ja myynnin ja markkinoinnin 

alueilla. Koska jääkiekko on globaalisti kehittynyt ammattimaisempaan ja viihteellisempään 

suuntaan, myös seurojen muuttuvat ja kiinteät kulut ovat kasvaneet. Tämän seurauksena 

varainhankintaa on jouduttu tehostamaan ja keksimään uusia tapoja ansaita rahaa. Liikevaihdon 

nousu ei automaattisesti tarkoita esimerkiksi sitä, että Mestis-pelaajille olisi maksettu enemmän 

palkkaa kuin aiemmin, ja sitä kautta heidän mahdollisuutensa kehittyä pelaajina Suomi-kiekon 

kokonaisuutta hyödyntävällä tavalla olisi parantunut. Edellä mainittujen johtopäätösten tekemiseen 

täytyisi tehdä tarkempia tilinpäätösanalyysejä ja mahdollisesti kerätä tietoa esimerkiksi 

haastattelemalla. Toisaalta liikevaihdon kehitys osoittaa, ettei ainakaan toiminnan kasvattaminen 

ole osoittautunut mahdottomaksi SM-liigakarsintojen poistuttua, pikemminkin päinvastoin. 

On myös hyvä muistaa, että edellä asiaa on tarkasteltu vain esimerkkiviisikon lukujen perustella. 

Jos otetaan huomioon kaikki seurat, seurojen kumulatiivinen liikevaihto ja liikevaihtojen 

keskiarvot ovat tippuneet huomattavasti SM-liigan karsintojen loppumisen jälkeen (kuvio 13). 

Vertailuun on valittu kaudet 2012–2013, 13–14, 16–17 ja 17–18, koska aineistossa oli niiltä 

kausilta riittävästi dataa. Liikevaihtojen putoaminen tässä tilastossa johtuu toki siitä, että Mestiksen 

kolme suurinta seuraa nostettiin lisenssimenettelyllä SM-liigaan. Kun koko kolmikko Sport, 

Jukurit ja KooKoo oli viimeisen kerran Mestiksessä kaudella 2013–2014, Mestiksen seurojen 
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liikevaihtojen keskiarvo oli 852 712 euroa. Sitä edellisellä kaudellakin keskiarvo oli 805 260 euroa. 

Ensimmäisellä kaudella koko suurkolmikon poistumisen jälkeen 2016–2017 keskiarvo oli 554 980 

euroa eli lähes 300 000 euroa pienempi kuin silloin, kun kaikki kolme suurta pelasivat vielä 

Mestiksessä. Kaudella 2017–2018 keskiarvo oli 529 186 euroa ja tuoreimmalla otoskaudella 2018–

2019 551 807 euroa. Tilastoihin on laskettu mukaan JYP-Akatemian luvut, vaikka joukkue erosikin 

merkittävästi toimintalogiikaltaan muista seuroista kuuluessaan liigaseuran omistukseen.  

Merkittävästi kokonaiskeskiarvon tippumiseen vaikuttaa myös Joensuun Jokipoikien liikevaihdon 

kutistuminen. Vielä kausilla 2011–2012, 12–13 ja 13–14 Jokipoikien liikevaihto oli yli miljoona 

euroa. Seura ajautui talousvaikeuksiin ja jäi ilman Mestis-lisenssiä kaudelle 2014–15. Yhden 

Suomi-sarjassa pelatun kauden jälkeen joukkue nousi takaisin Mestikseen, ja nyt seuran liikevaihto 

on pysynyt alle 700 000 eurossa.  

 

KUVIO 13. Mestis-seurojen liikevaihdot. Kausien 12–13 ja 13–14 liikevaihtojen keskiarvot on 

laskettu 11 joukkueen osalta. HC Keski-Uusimaan liikevaihtoa ei löydy aineistosta. Kauden 2016–

2017 keskiarvo on laskettu 12 joukkueen osalta. Hokin liikevaihtoa kyseiseltä kaudelta ei löydy 

aineistosta. Kauden 2017–2018 keskiarvo on laskettu 11 joukkueen osalta. Espoo Unitedin 

liikevaihtoa kyseiseltä kaudelta ei löydy aineistosta. 
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Toteutunut tulos tilinpäätöksissä 

Liikevaihtojen perusteella voi tehdä ainakin kaksi havaintoa: SM-liigan karsintojen poistaminen ei 

ole liikevaihtojen perusteella vaikuttanut ainakaan viiden perinteisen seuran toiminnan laajuuteen, 

mutta karsintojen seurauksena tapahtunut kolmen suuren Mestis-joukkueen nostaminen SM-

liigaan on pudottanut sarjan kokonaisliikevaihtoa huomattavasti. Viime vuosina liikevaihdot ovat 

kehittyneet positiiviseen suuntaan. Seuraavaksi tarkastellaan toiminnan kannattavuutta toteutuneen 

tuloksen avulla. Hajanaisen aineiston takia esimerkkiviisikkoa käytetään jälleen tarkasteluun 

(kuvio 14.) Kuviosta voi jo ensivilkaisulla tehdä nopean johtopäätöksen: Mestis-seuran 

pyörittäminen ei ole kannattavaa bisnestä – täysin päinvastoin. Viiden esimerkkiseuran 

yhteenlasketut tappiot painuvat yhtä kautta lukuun ottamatta jokaisena kautena miinuksen puolelle. 

Poikkeuskausi on 2010–2011, jolloin Kiekko-Vantaa ilmoitti peräti 154 261 euron voitollisen 

tuloksen. Edellisenä keväänä seura hakeutui yrityssaneeraukseen, joten voitollinen tulos johtuu 

varmasti ainakin osittain säästötoimenpiteistä. Tätä yhtä poikkeusta lukuun ottamatta aineistosta 

löytyvät voitolliset tulokset ovat pieniä: maksimissaan muutamia kymmeniä tuhansia euroja. 
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KUVIO 14. Esimerkkiviisikon (K-Vantaa, LeKi, Peliitat, SaPKo, TuTo) yhteenlasketut tappiot 

vuodesta 2008 vuoteen 2019. 

Ronskeimmat kumulatiiviset tappiot esimerkkiseurat tekivät kaudella 2011–2012, jolloin SM-

liigaan oli vielä mahdollista nousta karsintojen kautta. Tuolloin varsinkin TuTo teki todella suuret 

tappiot, lähes 400 000 euroa. Myös kahdella sitä seuraavalla kaudella kumulatiiviset tappiot olivat 

suuria. Massiivisia kumulatiivisia tappioita on nähty SM-liigan karsintojen poistumisen jälkeenkin, 

kahdella taulukon viimeisellä kaudella reilusti yli 300 000 euroa. TuTon yli 200 000 euron 

tappiolla on kumulatiivisessa sarakkeessa merkittävä rooli. Viiden esimerkkiseuran 

kumulatiivisten tulosten perusteella Mestis-seurojen tilikausien kannattavuus oli heikoimmillaan 

juuri ennen SM-liigan karsintojen poistumista. Tässä tutkielmassa käsitellyn teoriakirjallisuuden 

perusteella yksi selitys voisi olla se, että liiganousua tavoitellevat seurat ylikuluttavat varojaan. 

Tätä ei kuitenkaan voi sanoa varmaksi, joskin TuTon kohdalla se voisi olla ainakin osa totuutta. 

Tarkempaa analyysiä varten pitäisi pureutua tarkemmin kulurakenteeseen: onko 

henkilöstökuluissa esimerkiksi tapahtunut nousua? 

Vaikka tilanne kumulatiivisten tappioiden osalta oli surkea juuri ennen karsintojen poistumista eli 

”avoimen” SM-liigan aikana, tämän katsauksen perusteella ei voi vielä tehdä juuri johtopäätöksiä 

karsintojen poistumisen vaikutuksesta toiminnan kannattavuuteen, sillä vaihtelut ovat suuria ja 

yksittäisten seurojen keskimääräistä paremmat tai huonommat tilikaudet heilauttelevat käyrää. 

SM-liigan karsintojen poistuttua tappiot toki tippuivat kolme kautta putkeen, kunnes nousivat 

jälleen yli 300 000 euroon. Huolestuttavaa on, että viiden esimerkkiseuran koko tarkastelujakson 

2008–2019 kumulatiiviset tappiot ovat lähes 3,5 miljoonaa euroa. Jonkinlaisena positiivisena 

merkkinä voi pitää sitä, että esimerkiksi Peliittojen ja SaPKon tappiot näyttäisivät olevan 

pienenemään päin. 

Seuraavaksi tehdään selväksi, ettei esimerkkiviisikko ole poikkeus Mestis-seurojen keskuudessa, 

kun tarkastellaan tuloksia koko sarjan osalta niiltä samoilta vuosilta kuin edellisessä kappaleessa, 

Vaikka laskuihin otetaan kaikki joukkueet, toteutuneet tulokset ovat huolestuttavia, joskin aivan 

tuoreimmalla aineiston kaudella tulokset olivat verrattain siedettäviä. Aineiston perusteella 

suurimmat yhteenlasketut tappiot Mestis-seurat tekivät kaudella 2016–2017, peräti 2,1 miljoonaa 

euroa. Tuolta kaudelta aineistosta löytyy konkurssiin menneen Espoo Unitedin tulos, joka oli lähes 

1,8 miljoonaa euroa ja vaikutti täten kyseenalaiseen ennätystulokseen. Aineistosta puuttuvat tuolta 
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kaudelta vielä Hokin ja JYP-Akatemian tulokset (kuvio 15). Yhteenlasketut miljoonatappiot 

Mestis-seurat tekivät myös kausilla 2012–13 (1,5 miljoonaa) ja 13–14 (1,3 miljoonaa). Eli siis 

kaudella juuri ennen karsintojen poistumista ja ensimmäisellä kaudella karsintojen poistuttua. 

Tappioiden tekeminen on jatkunut lähivuosinakin. Kaudella 2017–2018 Mestis-seurat tekivät 

aineistoni perusteella yhteensä 733 744 euron tappiot. Aineistosta puuttuvat kyseisen vuoden osalta 

Espoo Unitedin luvut, joten todellisuudessa tappiot ovat tätäkin suuremmat. Kaudella eli 2018–

2019 seurat tekivät tappiota ”vain” 576 735 euroa eli suunta on hieman laskeva edellisestä 

kaudesta. Luku on myös pitkällä aikavälillä verrattuna oikein ”hyvä”. Peräti neljä seuraa teki 

positiivisen tuloksen kaudella 2018–2019: Hokki (3235€), KeuPa HT (2846€), Ketterä (912€) ja 

RoKi (2532€). Tämä herättää toivoa, että Mestis-toimintaa voi harjoittaa myös terveellä 

kulurakenteella. Muillakin otoskausilla on nähty joitain positiivia tuloksia, mutta ne ovat olleet 

pieniä verrattuna suuriin tappioihin.   

 

KUVIO 15. Mestis-seurojen yhteenlasketut tappiot kausilla 12–13, 13–14, 16–17, 17–18 ja 18–18. 

Kauden 2016–17 osalta aineistosta puuttuvat Hokin ja JYP-Akatemian tulokset. Kaudelta 2017–

2018 puuttuu Espoo Unitedin tulos. 
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Oma pääoma tilinpäätöksissä 

Tarkastellaan vielä Mestis-seurojen omaa pääomaa tilinpäätöksissä. Mitä suurempi oman pääoman 

osuus on seurojen taseessa, sitä vahvempi on pääomarakenne ja maksuvalmius. (ks. esim. Ikäheimo 

ym. 2011) Omaa pääomaa ei tarvitse maksaa pois toisin kuin vierasta pääomaa.  Kallungin ja 

Kytösen (2002) mukaan kannattavuuden parantuminen yleensä kasvattaa myös 

omavaraisuusastetta. Jo esimerkkiviisikon oman pääoman kehittyminen paljastaa jälleen tosiasian, 

ettei Mestis-seuran liiketoiminta ole kannattavaa (kuvio 16). Muutamaa poikkeuskautta lukuun 

ottamatta jokaisen seuran jokaisessa tilinpäätöksessä vertailujakson aikana oma pääoma on ollut 

negatiivinen. Tätä selittävät tilikausien tappiot, joita käsiteltiin edellisessä kappaleessa. 

Esimerkkiviisikon omien pääomien keskiarvot ovat jopa useita satoja tuhansia euroja miinuksella 

useimmilla kausilla. Keskiarvojen avulla tarkasteltuna tilanne näyttää kaikkein vähiten huonolta 

juuri ennen liigakarsintojen poistumista kausilla 2011–2013, kun keskiarvo on alle 90 000 euroa.  

 

KUVIO 16. Esimerkkiviisikon (K-Vantaa, LeKi, Peliitat, SaPKo, TuTo) omien pääomien 

keskiarvon kehittyminen vuodesta 2010 vuoteen 2019. Kaudelta 2018–2019 aineistosta puuttuu 

LeKin oma pääoma. 
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Huolestuttavaa on, että omien pääomien kehitys näyttää menevän entistä huonompaan suuntaan 

edellisten tilikausien perusteella. Suuri vaikutus on toki TuTolla, jonka oma pääoma kauden 2018-

2019 tilinpäätöksessä oli yli miljoona euroa miinuksella. Mutta muillakin seuroilla oma pääoma 

näyttäisi painuvan koko ajan enemmän pakkaselle, mikä on huolestuttavaa toiminnan jatkuvuuden 

näkökulmasta.  Oman pääoman menettäminen voi tarkoittaa vaikeuksia selvitä velvollisuuksistaan 

ja esimerkiksi juoksevista menoistaan. 

Tehdään vielä katsaus omien pääomien osalta laajempaan otosjoukkoon aineistosta löytyvien 

tietojen perusteella. Tulokset ovat samanlaiset kuin esimerkkiviisikolla: omat pääomat ovat 

monilla seuroilla huolestuttavasti pakkasella (kuvio 17). Aineiston tuoreimmassa eli kauden 2018–

2019 tilinpäätöksissä kolmella seuralla (Hermes 8 610€, Hokki 12 941€ ja Ketterä 12 912€) oma 

pääoma oli positiivinen. Kaikkien 12 seuran omien pääomien keskiarvo oli 252 414 euroa 

pakkasella. Keskiarvo on siis pikkaisen parempi kuin vain esimerkkiviisikon omien pääomien 

keskiarvo. Laskusta puuttuu LeKin omapääoma, jota ei löydy aineistosta. Kaudella 2017–2018 

omien pääomien keskiarvo oli 265 595 euroa pakkasella, mutta keskiarvossa ei ole mukana Espoo 

Unitedin omaa pääomaa, jota ei löytynyt aineistosta. Ennen liigakarsintojen poistumista kaudella 

2012–2013 Mestis-seurojen omien pääomien keskiarvo oli 236 401 euroa pakkasella ja 

ensimmäisellä kaudella karsintojen poistuttua 2013–2014 -336 405. 
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KUVIO 17. Mestis-seurojen omien pääomien keskiarvot kausilla 12–13, 13–14, 17–18 ja 18–19. 

Kauden 2017–2018 kohdalta aineistosta puuttuu Espoo Unitedin luku. Kaudelta 2018–2019 

puuttuu LeKin luku. 

Omien pääomien tarkastelun perusteellakaan on vaikea tehdä mitään johtopäätöksiä siitä, onko 

liigakarsintojen poistuminen vaikuttanut seurojen toiminnan kannattavuuteen, vaikka 

esimerkkiviisikon omat pääomat olivatkin hieman terveemmässä kunnossa juuri ennen karsintojen 

poistumista. Monilla seuroilla omat pääomat ovat olleet jo pitkään pakkasella ja herää kysymys 

siitä, kuinka seurat ovat pystyneet jatkamaan toimintaansa tällaisilla talousluvuilla, mutta se olisi 

jo oman tutkimuksensa aihe. Selvää on, että monissa seuroissa vakavaraisuuden kehittämiseen olisi 

kiinnitettävä paljon huomiota. Seurojen vakavaraisuutta olisi hyvä tarkastella vielä tarkemmin 

esimerkiksi omavaraisuusasteita laskemalla, mutta tätä tutkielmaa varten kerätyllä aineistolla se on 

mahdotonta – ilman taseen loppusummaa. Omien pääomien perusteella voi hyvin todeta, että 

puheet Mestis-seurojen talouskriisistä pitävät paikkaansa. 

 

8.2 Mestis vastaan Allsvenskan 

 

Olisi mielenkiintoista verrata Mestis-seurojen talouslukuja Ruotsin jääkiekon toiseksi korkeimman 

sarjatason Allsvenskanin seurojen kanssa, mutta Allsvenskanin seuroista ei ole saatavilla samalla 

tavalla taloustietoja kuin SHL:n seuroista. Se kuitenkin tiedetään, että Allsvenskaninkin seuroilla 

on ollut taloushuolia, ja esimerkiksi Allsvenskanissa pelannut malmöläinen IK Pantern meni 

konkurssiin vuonna 2019. Jonkinlaisen kuvan Allsvenskanin seurojen taloustilanteesta saa 

muodostettua luotettavien uutislähteiden avulla. Niiden perusteella voi arvioida, ettei valtaosan 

sarjan seuroista taloustilanne ole lähellekään yhtä huolestuttava kuin Mestiksessä, vaikka 

konkurssikypsiäkin seuroja on nähty. Ruotsalaiset lehdet ovat uutisoineet Allsvenskanin uusista 

talousvaatimuksista, joiden mukaan seuroilla on oltava taseessa vuonna 2020 omaa pääomaa 2,5 

miljoonaa kruunua eli karkeasti muunnettuna noin 240 000 euroa. Vuoteen 2022 mennessä luku 

nousee peräti neljään miljoonaan kruunuun. (Ros 2020) Se on toki huomautettava, että nämä 

suunnitelmat on tehty ennen koronaviruspandemiaa. Rosin (2020) mukaan tammikuussa 2020 

kahdeksan seuraa oli ”vaaravyöhykkeellä” uusien lisenssivaatimusten suhteen. Se tarkoittaa, että 

seitsemällä seuralla omaa pääomaa löytyi yli 2,5 miljoonaa kruunua. Yksikään Mestiksen seuroista 
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ei kauden 2018–2019 tilinpäätösten perusteella pääse lähellekään Allsvenskanin 

lisenssivaatimuksia, kun parhaalla seurallakin omaa pääomaa löytyi vain noin 12 000 euron edestä. 

Olivatpa Allsvenskanin ”riskiryhmäläiset” kuinka kaukana lisenssivaatimuksista tahansa, 

kokonaisuudessa sarjan seurojen taloustilanne näyttää jo näiden tietojen valossa huomattavasti 

terveemmältä kuin suomalaisessa verrokkisarjassaan. 

Mestiksen yleisömäärät ovat laskussa. Asia käy ilmi Mestiksen operatiiviselta johtajalta Olli Arolta 

saadusta Excel-tiedostosta, johon on kerätty Mestis-seurojen yleisömääriä kaudesta 2006–2007 

alkaen kauteen 2018–2019 saakka. Kuvioon 18 on listattu Mestiksen yleisökeskiarvo kaudesta 

2009–2010 kauteen 2018–2019 saakka. Kuten kuviosta näkyy, käyrä on muutamaa poikkeusta 

lukuun ottamatta laskeva. Yleisökeskiarvo alkaa tippua merkittävästi kauden 2013–2014 jälkeen, 

kun ensimmäinen sarjan yleisömagneeteista (Vaasan Sport) oli nostettu SM-liigaan. Kaudella 

2016–2017 mukana ei ole enää Jukureita, KooKoota ja Sportia, joiden yleisökeskiarvo oli reilusti 

yli tuhannen katsojan, Sportilla ja KooKoolla jopa yli kahden tuhannen. Kaudella 16–17 Mestiksen 

yleisökeskiarvo oli siis enää 817 katsojaa. Huolestuttavaa on, että yleisömäärät ovat laskeneet vielä 

senkin jälkeen. Tuoreimmalla kaudella yleisökeskiarvo oli vain 771 katsojaa. Aineistoon on 

merkattu, että kaudesta 2018–2019 lähtien laskentaan otetaan mukaan vain paikalla olevat katsojat. 

Oletetaan tämän tarkoittavan, ettei kausikorttilaisia lasketa automaattisesti mukaan yleisömääriin. 

 

KUVIO 18. Mestiksen ja Allsvenskanin yleisömäärät kaudesta 2009–2010 kauteen 2018–2019 
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Vertailu Allsvenskanin yleisömääriin paljastaa karun eron sarjojen kiinnostavuuden välillä. Siinä 

missä Allsvenskanin yleisökeskiarvo on pysynyt lähes koko 2010-luvun yli 2500 katsojassa ja 

käynyt jopa yli 3000 katsojassa, Mestis ei ole ylittänyt tuhannen katsojan yleisökeskiarvoa enää 

liigakarsintojen poistamisen jälkeen. Tuoreimmalla kaudella 2018–2019 Allsvenskanin 

yleisökeskiarvo (2713) oli lähes 2000 katsojaa suurempi kuin Mestiksen yleisökeskiarvo (771). 
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9 MESTIS-SEUROJEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

 

Katsauksesta Mestis-seurojen talouteen huomattiin, että toiminta Suomen toiseksi korkeimmalla 

sarjatasolla on kokonaisuutena kaukana kannattavasta. Miinusmerkkiset omat pääomat ja 

tappiolliset tilikaudet kertovat karua kieltä seurojen talousvaikeuksista, joskin aivan tuoreimmilta 

kausilta on löydettävissä joitain positiivisia signaaleja liikevaihdon kehityksestä ja tappioiden 

pienenemisestä. Vaikka jääkiekko on Suomessa ammattimaistuneen urheilun edelläkävijä, on syytä 

pohtia, olisiko Suomessa ylipäätään tilaa kahdelle ammattimaisesti toimivalle jääkiekkosarjalle. 

Tässäkin tutkielmassa tilannetta on verrattu Ruotsiin, joka kuitenkin on väestömäärältään tuplasti 

isompi valtio. On myös syytä muistaa, ettei urheilun ammattimaistuminen ole edennyt Suomessa 

lähellekään samaa tahtia kuin Ruotsissa. Ruotsissa urheilusponsoroinnillakin on huomattavasti 

vahvemmat perinteet kuin Suomessa, mikä on yksi ammattimaistuvan urheilun tärkeimmistä 

edellytyksistä. Lämsä, Nevala, Aarresola ja Itkonen (2020) tutkivat ammattimaistumista 

suomalaisessa jääkiekossa, koripallossa, pesäpallossa sekä salibandyssa ja huomasivat, että 

jääkiekossa ammattimaistuminen on selkeästi muita lajeja pidemmällä. Muissa lajeissa esteenä 

ammattimaistumiselle on Lämsän ym. (2020) mukaan esimerkiksi realismi ammattimaisen 

sarjatoiminnan taloudellisista vaatimuksista ja riskeistä. Suomessa edes maailman ykköslaji 

jalkapallo ei ole pystynyt ammattimaistumaan jääkiekon tavoin, vaikka lajilla on maan suurin 

harrastajajoukko. Lämsän tutkimuksen (2018) mukaan Suomessa oli 231 ammattilaispelaajaa ja 

Veikkausliigan seurojen yhteenlaskettu liikevaihto vain noin 20 miljoonaa euroa. Näistä 

lähtökohdista jopa maan suosituimman urheilulajin on vaikea löytää tilaa kahdelle 

kulurakenteeltaan ammattimaisesti toimivalle, kansainvälisesti kilpailukykyiselle sarjalle. 

Kuten tästäkin tutkielmasta on käynyt ilmi, SM-liiga on toteuttanut poikkeuksellisen eriytymisen 

lajiliiton toiminnasta ja hypännyt täysin kaupalliseen ammattilaisurheiluun urheiluromantiikankin 

kustannuksella. Mestis onkin viime vuosina pyrkinyt sopeutumaan tilanteeseen ja viestinyt 

haluavansa olla kasvattajasarja niin pelaajille, valmentajille kuin seurojen muillekin työntekijöille. 

Voi olla, että tähän saakka Mestis on hieman hakenut paikkaansa ja pyrkinyt luomaan nahkaansa 

ammattilaissarjana. Edellä kuvatut talousluvut osoittavat, ettei missio ole onnistunut. 
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9.1 Mestis-seurojen talousalueet 

 

Seuraavaksi tarkastellaan, millaisilla talousalueilla kaudella 2019–2020 Mestiksessä pelanneet 

seurat toimintaansa harjoittavat. Talousalueen koko määrittää merkittävästi esimerkiksi sitä, 

millaisia yleisömääriä seura voi kotiotteluissaan tavoitella. Yhtä lailla talousalueen koko korreloi 

potentiaalisten yhteistyökumppaneiden määrän kanssa. Tässä tutkielmassa talousalueella 

tarkoitetaan seutukuntaa. Sisäasiainministeriö on määritellyt seutukunnat aluepoliittisen 

tukialuejaon perusalueiksi. Seutukuntien muodostamisessa kriteereinä on käytetty työssäkäyntiä, 

liikenneyhteyksiä ja kuntien välistä yhteistyötä. (Tilastokeskus 2014) Tärkeää on myös tarkastella 

samalla talousalueella eli tässä tutkielmassa seutukunnassa vaikuttavia kilpailijoita, jollaisiksi tässä 

tutkielmassa katsotaan vain kahden pääsarjatason toiset jääkiekkojoukkueet. Todellisuudessa 

Mestis-seurat kilpailevat ihmisten vapaa-ajasta toisten urheiluseurojen ja myös viihde- tai 

kulttuuritapahtumien kanssa. Tiedot on kerätty Tilastokeskuksen Kuntien avainluvut -palvelusta. 

Hermes 

Kokkolan Hermes kuuluu Kokkolan seutukuntaan, jonka väkiluku vuonna 2019 oli 53 145. 

Seutukunnalla ei ole kilpailijoita jääkiekkotoiminnassa. Talousalue on kuitenkin pieni, ja kasvun 

mahdollisuudet siksi rajalliset. 

Hokki 

Kajaanin Hokki kuuluu Kajaanin seutukuntaan, jonka väkiluku vuonna 2019 oli 51 590. Alueella 

ei ole kilpailijoita jääkiekkotoiminnassa, mutta pienellä talousalueella seuran kasvumahdollisuudet 

ovat silti rajalliset. 

IPK 

Iisalmen IPK kuuluu Ylä-Savon seutukuntaan, jonka väkiluku vuonna 2019 oli 52 920. Talousalue 

on kahden edellä mainitun seuran kanssa lähes samankokoinen. Talousalue on pieni, ja kasvun 

mahdollisuudet rajalliset. Lähellä SM-liigaa pelaa KalPa, joskaan ei kuitenkaan tämän tutkielman 

määrittelyn mukaan samalla talousalueella. 

 

Jokipojat 
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Joensuun Jokipojat kuuluu Joensuun seutukuntaan, jonka väkiluku vuonna 2019 oli 124 152. 

Jokipoikien talousalue on Mestiksen mittarilla suuri, eikä alueella ole kilpailevia joukkueita 

jääkiekkotoiminnassa. Talousalueen koon puolesta Jokipojilla olisi hyvät mahdollisuudet tehdä 

toiminnastaan kannattavampaa. Jokipojissa tapahtuikin muutoksia keväällä 2020, kun seura muutti 

nimensä takaisin Joensuun Kiekko-Pojiksi, ja seuran taustayhtiö Mehtimäki Oy:n omistajaporras 

meni uusiksi. 

Ketterä 

Imatran Ketterä kuuluu Imatran seutukuntaan, jonka väkiluku vuonna 2019 oli 39 462. Alueella ei 

ole kilpailevia seuroja jääkiekossa, mutta pienellä talousalueella kasvumahdollisuudet ovat 

rajalliset. 

KeuPa HT 

Keuruun KeuPa HT kuuluu Keuruun pieneen seutukuntaan, jonka väkiluku vuonna 2019 oli 

11 171. Kyseessä on pieni talousalue. Lähellä SM-liigaa pelaa JYP, jonka kanssa KeuPa tekee 

yhteistyötä. Reilun 10 000 asukkaan seutukunnassa kasvumahdollisuudet ovat tietenkin pienet. 

Kiekko-Vantaa 

Kiekko-Vantaa kuuluu Helsingin valtavaan seutukuntaan, jonka väkiluku vuonna 2019 oli 

1 572 161. Seutukunnalla on kuitenkin kilpailevia joukkueita, joiden pelejä vantaalaiset voivat 

helposti matkustaa katsomaan: Jokerit KHL:ssä ja HIFK SM-liigassa. Aiemmin alueella oli myös 

Blues SM-liigassa ja myöhemmin Espoo United Mestiksessä, mutta tällä hetkellä Espoossa ei ole 

varteenotettavaa kilpailijaa. Näin yksinkertaisesti ajateltuna seutukunnassa voisi olla tilausta vielä 

yhdelle korkean profiilin jääkiekkojoukkueelle, mutta vahvan brändin omaavat Jokerit ja HIFK 

asettavat suuren haasteen esimerkiksi Kiekko-Vantaan edustusjoukkueelle. 

KooVee 

Tampereen KooVee kuuluu Tampereen seutukuntaan, jonka väkiluku vuonna 2019 oli 410 689. 

Seutukunta on suuri, mutta sillä vaikuttaa jo kaksi todella merkittävää jääkiekkoseuraa: Ilves ja 

Tappara. Tästä asetelmasta suuremman jalansijan saavuttaminen Tampereen kiekkopiireissä on 

vaikea tehtävä, mutta toisaalta perinteisellä seuralla on oma kannattajakuntansa. 

Peliitat 
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Heinolan Peliitat kuuluu Lahden seutukuntaan, jonka väliluku vuonna 2019 oli 199 604. Samassa 

seutukunnassa SM-liigaa pelaa Pelicans, jonka kanssa Peliitat tekee yhteistyötä. Seutukunnan 

kakkosjoukkueella kasvun mahdollisuudet ovat rajalliset 

RoKi 

Rovaniemen RoKi kuuluu Rovaniemen seutukuntaan, jonka väkiluku vuonna 2019 oli 66 825. 

RoKi on seutukunnan ykkösjoukkue, mutta talousalueen koko on rajallinen. Lisäksi omat 

haasteensa RoKin toiminnalle aiheuttaa pitkät välimatkat muihin kaupunkeihin. Se vaikuttaa 

matkustuskuluihin ja mm. pelaajaliikenteeseen jo junioritasolta lähtien. 

SaPKo 

Savonlinnan SaPKo kuuluu Savonlinnan seutukuntaan, jonka väkiluku vuonna 2019 oli 43 512. 

SaPKo on kirkkaasti talousalueen ykkösseura, mutta pienellä talousalueella kasvun mahdollisuudet 

ovat rajalliset. Kohtalaisen lähellä SM-liigaa pelaavat Kuopion KalPa ja Mikkelin Jukurit. 

TuTo 

TuTo kuuluu Turun seutukuntaan, jonka väkiluku vuonna 2019 oli 332 288. Samalla talousalueella 

SM-liigaa pelaa vahvan – tosin viime vuosina heikentyneen brändin omistava TPS. Talousalue on 

iso, ja periaatteessa sen voisi ajatella jopa riittävän kahdelle merkittävälle jääkiekkoseuralle, kun 

vertaa esimerkiksi Tampereeseen. TuTo onkin yksi Mestiksen suurseuroista ja väläytellyt 

haluistaan nousta SM-liigan seuraksi. Kuten edellä esitellyistä talousluvuista selviää, 

taloustilanteen on kohennuttava merkittävästä. Lisäksi kysymykseen tulevat mm. olosuhdeasiat. 

 

9.2 Yhteistyö SM-liigaseurojen kanssa 

 

Monet Mestiksen seurat ovat solmineet yhteistyösopimuksia SM-liigaseurojen kanssa (kuvio 19). 

Yhteistyösopimuksia on solmittu jopa yli talousalueiden ja maakuntien. Yhteistyösopimukset 

mahdollistavat pelaajaliikenteen: Mestiksessä hyvin pelanneet pelaajat voivat esimerkiksi päästä 

paikkaamaan liigajoukkueeseen loukkaantumistilannetta ja SM-liigassa pienemmälle peliajalle 

jäänyt pelaaja voi hakea Mestiksestä pelituntumaa. Monet seurat kuitenkin varovat puhumasta 

perinteisestä ”farmisopimuksesta”.  
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KUVIO 19. Mestiksen ja SM-liigan seurojen yhteistyösopimukset kaudella 2019-2020. 

Tiedot yhteistyösopimuksista on kerätty seurojen tiedotteiden perusteella.  

 

Vain kahdella joukkueella ei ollut yhteistyöseuraa kaudella 2019–2020: Hokilla ja RoKilla. 

Näistäkin seuroista Hokki on ilmoittanut aloittavansa yhteistyön Vaasan Sportin kanssa kaudella 

2020–2021. Tämä tarkoittaa, että Mestiksessä pelaa merkittävä määrä lainapelaajia 

lainasopimuksella. Mestiksen teettämän – ja haltuuni saaman pelaajapolkututkimuksen perusteella 

kaudella 2017–2018 SM-liigasta lainalla Mestiksessä pelasi yhteensä 105 pelaajaa. Lainapelaajien 

osuus kaikista sarjassa pelanneista pelaajista oli noin 25 prosenttia. Tutkimuksen perusteella 

lainapelaajien määrä on laskemassa, mikä johtuu osittain pelaajamäärän tippumisesta ja JYP-

Akatemian poistumisesta. Saman tutkimuksen perusteella seurojen omien sopimuspelaajien keski-

ikä oli tippunut kauden 2013–2014 25,5 ikävuodesta hieman alle 24:ään. Jos myös lainapelaajat 

ynnätään laskuihin, pelaajien keski-ikä kaudella 2017–2018 oli enää 21,8 vuotta. (Rantalainen & 

Kerttula 2018) 

Tämän katsauksen perusteella Mestiksestä on tulossa tai tullut jo nuorten pelaajien sarja, josta 

pelaajat, valmentajat ja seuratyöntekijät pyrkivät ponnistamaan eteenpäin yksilöinä, eivät 

joukkueina. Kun tarkastelee Mestis-seurojen talousalueiden eli seutukuntien kokoa, tämä suuntaus 

SaPKo <--------------------> Jukurit

Hokki <--------------------> Sport

TuTo <--------------------> Tappara

Jokipojat <--------------------> HIFK

IPK <--------------------> KalPa

KooVee <--------------------> Ilves

KeuPa HT <--------------------> JYP

Hermes <--------------------> Kärpät

K-Vantaa <--------------------> Jokerit

Peliitat <--------------------> Pelicans



 

85 
 

näyttää järkevältä. Joko seutukunnat ovat melko pieniä, tai samalla seutukunnalla on jo vahvaa 

jääkiekkotoimintaa SM-liigassa. Kun Jukurit, KooKoo ja Sport nostettiin SM-liigaan, Mestikseen 

ei juuri jäänyt potentiaalisia liigaehdokkaitta ehkä Jokipoikia ja TuToa lukuun ottamatta. Lähes 

kaikki joukkueet ovatkin solmineet yhteistyösopimuksen SM-liigaseuran kanssa, mikä osaltaan 

pönkittää Mestiksen roolia kasvattajasarjana. On kuitenkin hyvä muistaa, että tilanne voisi olla 

hyvin toisenlainen, jos SM-liigaa ei pelattaisi peräti 15 joukkueella ja sarjaan voisi nousta 

karsintojen kautta. Silloin Mestiksessä saattaisi pelata ainakin ajoittain joukkueita suuremmiltakin 

seutukunnilta. Nyt tilanteeseen on jouduttu sopeutumaan. Talousluvut kertovat kuitenkin karua 

kieltä heikosta tilanteesta. Positiivisista signaaleista huolimatta kehitettävää on tämän katsauksen 

perusteella vielä paljon. 
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9.3 Koronavirusepidemia 

 

Keväällä 2020 alkanut koronapandemia on kurittanut myös urheilua. Mestiksen ja SM-liigan 

kaudet lopetettiin kesken turvallisuussyistä. Tätä tutkielmaa kirjoitettaessa on vielä mahdotonta 

arvioida, millaisia vaikutuksia koronapandemialla lopulta on esimerkiksi Mestiksen ja SM-liigan 

seurojen taloudelle ja toimintakyvylle. Tätä tutkielmaa laadittaessa ei ollut esimerkiksi vielä 

varmaa, pystytäänkö jääkiekkokausi 2020 aloittamaan Suomessa ajallaan, tai millaisia 

poikkeusjärjestelyjä joudutaan toteuttamaan. Suomen Olympiakomitea arvioi maaliskuussa, että 

koronavirusepidemian aiheuttamat taloudelliset menetykset liikunnalle ja urheilulle ovat vähintään 

81 miljoonaa euroa. (Olympiakomitea 2020)  Kriisi koettelee sekä ammattilaisurheilua että 

perinteistä seuratoimintaa, joka kärsi jo keväällä viruksen ensimmäisen aallon aikana 

tulonmenetyksiä. Kun toimintaa ei voitu järjestää, urheiluseurat eivät voineet kerätä 

osallistumismaksuja. Huoli on herännyt myös veikkausvoittojen pienenemisestä. Näkyvätkö 

Veikkauksen tulonmenetykset valtion liikuntabudjetin supistumisena? Ammattilaisurheilulle 

vaikeuksia aiheuttivat ja saattavat aiheuttaa jatkossakin mm. tiukat yleisötilaisuusmääräykset ja 

yleisen taloustilanteen heikkeneminen.  Kansliapäällikkö Martti Hetemäen johtaman työryhmän 

tuottamassa raportissa kansantalouden tilinpidon mukaan vuonna 2018 suomalaiset kuluttivat 

vapaa-aikaan, urheiluun ja kulttuuriin liittyviä palveluita yhteensä 2,5 miljardilla eurolla. Jos tuosta 

kulutuksesta menetettäisiin 25 prosenttia eli kolmen kuukauden osuus, kokonaiskulutus pienenisi 

peräti 600 miljoonalla eurolla (Exit- ja jälleenrakennustyöryhmä 2020) Samassa raportissa 

kerrottiin, että liikunta-alalla työntekijöitä on yli 27 000 henkilöä.  

Raportin mukaan poikkeustoimet ovat aiheuttaneet lomautuksia, irtisanomisia ja taloushaasteita. 

Taloushaasteita tulee myös järjestämättä jäävien tapahtumien takia. (Exit- ja 

jälleenrakennustyöryhmä 2020) Suomalaisille jääkiekkoseuroille todella tärkeä tulonlähde ovat 

ottelutapahtumista saatavat tuotot. Jos kokoontumisrajoitukset ovat yhä voimassa uuden kauden 

alkaessa, ongelmia on edessä. Lisäksi välilliset vaikutukset voivat kestää pitkään. 

Valtiovarainministeriön huhtikuussa 2020 julkaiseman ennusteen mukaan Suomen talous supistuu 

5,5 prosenttia vuonna 2020 esimerkiksi siksi, että koroviruksen leviämisen ehkäisemiseksi asetetut 

rajoitukset supistavat liiketoimintaa. (Exit- ja jälleenrakennustyöryhmä 2020) Tämä taas voi 

heijastua suoraan yritysten taloudellisiin mahdollisuuksiin ryhtyä yhteistyö- ja 

sponsorikumppaneiksi urheiluseurojen kanssa.  Tässä vaiheessa on vain tyydyttävä toteamaan, että 
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monen muun liikealan tavoin myös urheilualan toimijat elävät epävarmassa tilanteessa. Jos tilanne 

pitkittyy, tässä tutkielmassa käsitellyt asiat seurojen taloudesta ja esimerkiksi sarjajärjestelmästä 

voivat näyttäytyä toissijaiselta seurojen jopa mahdollisesti taistellessa olemassaolostaan. 

  

10 TULOKSET 

 

Kysely lähetettiin yhteensä 14 eri Mestis-seuralle. Kaudella 2019–2020 Mestiksessä pelasi vain 12 

seuraa, mutta kysely lähetettiin myös kaudella 2020–2021 sarjassa pelaaville joukkueille.  

Seurajohtajille lähetettyyn kyselyyn tuli kaikkiaan yhdeksän vastausta. Valmentajilla vastausinto 

oli keväällä jo hieman matalampaa, kyselyyn tuli yhteensä seitsemän vastausta. 

 

10.1 Pelaajaresurssit ja pelaajien asema 

 

Seurajohtajilta kysyttiin joukkueiden pelaajabudjetin kokoa. Jotta seurojen ei tarvinnut paljastaa 

tarkkoja pelaajabudjettejaan, vastaajia pyydettiin asemoimaan pelaajabudjetti 25 000 euron 

tarkkuudella valmiiksi annettuihin vaihtoehtoihin, jotka perustuivat pohjatietoihin Mestis-seurojen 

pelaajabudjettien suurpiirteisistä euromääristä. 

Pelaajabudjetit jakautuivat melko tasaisesti eri vaihtoehtojen välille (kuvio 20). Kolme seuraa 

kertoi pelaajabudjetin osuvan välille 100 000–125 000 euroa. Kahdella seuralla pelaajabudjetti 

osui haarukkaan 75 000–100 000 euroa ja kahdella niin ikään 125 000–150 000 euron haarukkaan. 

Yhdellä seuralla pelaajabudjetti oli jopa alle 50 000 euroa. On kuitenkin syytä muistaa, että kysely 

lähti kahdelle viime kaudella Suomi-sarjassa pelanneelle joukkueelle. Yhdenkään seuran 

pelaajabudjetti ei ollut yli 150 000 euroa. Tämä kertoo siitä, kuinka pienillä pelaajabudjeteilla 

Mestis-seurat operoivat. Jos vertailuksi otetaan SM-liiga, niin pienimmälläkin seuralla eli 

Jukureilla pelaajabudjetti oli kaudelle 2019–2020 1,5 miljoonaa euroa. Ero kahden korkeimman 

sarjatason välillä on siis valtava.  
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KUVIO 20 Mestis-seurojen pelaajabudjetit kaudella 2019–2020 

Vastaajilta kysyttiin, kuinka joukkueiden pelaajabudjetti on kehittynyt edellisen viiden vuoden 

aikana. Tulokset ovat yllättäviä, sillä peräti kuusi vastaajaa kertoi pelaajabudjetin kasvaneen viiden 

edellisvuoden aikana. Kun muistetaan, että SM-liigan karsintoja ei pelattu enää kaudella 2013–

2014 ja kolme Mestiksen jättiseuraa nostettiin SM-liigaan, sarjan on sanottu näivettyneen. Tosin 

jo aiemmasta talouskatsauksestani pystyi toteamaan, että ainakin osalla seuroilla taloudellinen 

suunta saattaa olla menossa kohti parempia aikoja. Kun pelaajabudjetit tässäkin kyselyssä olivat 

kaikilla seuroilla alle 150 000 euroa, aiempina vuosina pelaajabudjetit siis ovat olleet kuudella 

seuralla vieläkin pienempiä. Tästä voi päätellä, ettei Mestiksen ammattimaistuminen 

pelaajapalkkioilla mitattuna ole menossa huonompaan suuntaan. On toki selvää, ettei tässä 

kyselyssä kerrotuilla pelaajabudjeteilla muutenkaan pyöritetä ammattilaispelaajarinkiä. Vain yksi 

seura yhdeksästä seurasta ilmoitti pelaajabudjetin kutistuneen edellisen viiden vuoden aikana. 

Kahdella seuralla pelaajabudjetti on pysynyt ennallaan. Tässä kyselyssä vastaajia pyydettiin 

arvioimaan pelaajabudjettiin vain pelaajille maksetut korvaukset, ei esimerkiksi asunto-, ruoka- tai 

muita etuja. 

Vastaajilta, jotka kertoivat pelaajabudjetin joko nousseen tai laskeneen, kysyttiin myös, kuinka 

paljon muutosta prosenteissa on edellisen viiden vuoden aikana tapahtunut. Tässäkin kohdassa 
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vastaukset ovat yllättäviä. Kuudella ”kasvanut” vastanneella seuralla prosenttiarviot olivat 

seuraavanlaiset: 50 %, 10–15 %, 35 %, lähes 75 % ja 1500 prosenttia. Yksi seura kertoi 

pelaajabudjetin nousseen nollasta eurosta 30 000 euroon eli ”monta prosenttia”. Mistään pienistä 

muutoksista ei siis todellakaan ole ollut kyse. Otanta ei toki ole täydellinen, mutta tämän kyselyn 

perusteella Mestis-seurojen pelaajabudjetit ovat kasvaneet monella seuralla merkittävästi edellisen 

viiden vuoden aikana. Selittävää tekijää on vaikeaa löytää pelkän kyselyn perusteella. Näillä 

seuroilla siis tuskin on näkynyt jääkiekkojulkisuudessa paljon puhuttua ilmiötä Mestis-seurojen 

pelaajapalkkioiden tippumisesta. Yksi seuroista tosin ilmoitti pelaajabudjetin tippuneen ja kertoi 

prosenttimääräksi hurjan 50 prosenttia. Tässä tapauksessa muutos on ollut tuntuva huonompaan 

suuntaan. 

Pelaajabudjettien suuruusluokasta pystyi jo helposti päättelemään, ettei vastanneiden 

seurajohtajien joukkueet suoranaisesti tulvi ammattilaispelaajia. Asiaa kysyttiin myös erikseen. 

Seitsemän vastaajaa ilmoitti, ettei joukkueessa pelaa yhtään ammattilaispelaajaa, kun 

ammattilaisuuden rajaksi vedettiin 11 190 euron tienestit. 11 190 euroa on oleellinen raja siinäkin 

mielessä, että tuon tulomäärän ylittäville pelaajille seuran täytyy ottaa lakisääteinen ammattilaisen 

urheilijaturvavakuutus. Olisikin mielenkiintoista selvittää, kuinka moni Mestiksen pelaajista tienaa 

niukasti tuon rajan alle, koska silloin seura säästää selvästi kuluissa. Vain yksi kyselyyn vastannut 

seura ilmoitti joukkueessa olevan ammattilaispelaajia, tälläkin joukkueella vain kaksi kappaletta. 

Tästä voi päätellä, että ammattilaispelaajat Mestiksessä ovat todella vähissä, vaikka kyseessä ei 

olekaan kokonaisaineisto. On myös hyvä muistaa, että 11 190 euroa on melko alhainen raja 

ammattilaisuudelle, jos jääkiekon pelaamista ajattelee elinkeinona. 

Puoliammattilaisia vastanneiden joukkueissa pelasi huomattavasti enemmän. 

Puoliammattilaisuuden rajaksi määritettiin tässä tutkielmassa 5000–11 189 euron tienestit. 

Keskimäärin vastanneiden joukkueissa pelasi 13 puoliammattilaispelaajaa. Vaihtelua kuitenkin oli: 

kahdessa joukkueessa pelasi peräti 20 puoliammattilaista. Pienimmillään puoliammattilaispelaajia 

oli seitsemän ja yhdeksän per joukkue. Puoliammattilaispelaajien määrä oli kasvanut merkittävästi 

edellisen viiden vuoden aikana viidellä vastaajalla. Neljä vastaajaa sanoi puoliammattilaispelaajien 

määrän pysyneen suurin piirtein samalla tasolla. Yksikään vastaajista ei sanonut 

puoliammattilaispelaajien määrän pudonneen. 
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Vastaajilta kysyttiin vielä ”juniorien – tai muita kahta edellistä vaihtoehtoa vähemmän tienaavien 

määrää”. Tähän kategoriaan asettui keskiarvollisesti yksi pelaaja vähemmän (12) kuin 

puoliammattilaisten joukkoon. Vastaajien joukossa oli kuitenkin joukkueita, joissa jopa 18 ja 16 

pelaajaa osui tienesteiltään tähän kategoriaan. Toisaalta yhdessä joukkueessa vain viisi pelaajaa 

asettui tähän kategoriaan. 

Mestis-pelaajien ammattilaisuuden tasoa pyrittiin selvittämään vielä yhdellä kysymyksellä, jossa 

vastaajia pyydettiin arvioimaan, kuinka monta pelaajaa heidän joukkueissaan a) tekee muita töitä 

pelaamisen ohessa, b) opiskelee pelaamisen ohessa, c) opiskelee sekä tekee muita töitä pelaamisen 

ohessa ja d) keskittyy vain jääkiekkoon. Selvästi suurin osa kyselyyn vastanneiden joukkueiden 

pelaajista keskittyy vain jääkiekon pelaamiseen: keskimäärin 14 pelaajaa per joukkue. Vain 

yhdessä joukkueessa jääkiekkoon keskittyvien pelaajien määrä jäi alle kymmeneen pelaajaan, 

yhdessä joukkueessa luku oli tasan kymmenen. Suurin lukumäärä per joukkue oli 22 pelaajaa. 

Tulos on hämmästyttävä, kun sitä peilaa aiempien kysymysten tuloksiin. Jos vastaajien joukkueissa 

oli vain kaksi ammattilaispelaajaa: kuinka pelaajat ylipäätään tulevat toimeen? Joukossa on toki 

junioreita ja uraansa vasta käynnisteleviä pelaajia. Sekin tiedetään, että Mestiksen keski-ikä on vain 

hieman parinkympin paremmalla puolella, joten esimerkiksi vanhemmilla on todennäköisesti iso 

rooli Mestis-pelaajien elättämisisessä. Asiaa olisi silti syytä tarkastella tarkemmin. On toki 

sanottava, että kysymyksenasettelu jättää tulkinnanvaraa siinä, lasketaanko esimerkiksi kausityöt 

(kesällä) työnteoksi pelaamisen ”ohella”. Sekin on syytä muistaa, ettei kyseessä ole 

sataprosenttisen varma aineisto, koska asiaa kysyttiin seurajohtajilta eikä itse pelaajilta. 

Toinen pienimuotoinen huolenaihe on opiskelevien pelaajien määrä. Keskimäärin vain viisi 

pelaajaa per joukkue opiskelee pelaamisen ohessa, vaikka kaksoisurapolkuja on pyritty 

vahvistamaan myös jääkiekossa kuten suomalaisessa urheilussa muutenkin. Tämän tutkielman 

perusteella tekemistä on yhä paljon. Pelaamisen ohessa muita töitä tekeviä pelaajia oli keskimäärin 

viisi pelaajaa per joukkue. Opiskelun, Mestis-kiekon ja työnteon yhdistäminen on taatusti rankka 

yhdistelmä, joten yhteensä vain kahdeksan pelaajaa kuului seurajohtajien mukaan tähän 

kategoriaan. Tästä katsannosta voi vetää joitain johtopäätöksiä. Vaikka ammattilaispelaajia ei juuri 

ole Mestis-seuroissa, keskimäärin 14 pelaajaa per joukkue keskittyy vain jääkiekon pelaamiseen. 

Jos muut olosuhteet ovat kunnossa, nämä pelaajat voivat siis keskittyä täysipainoiseen 

harjoitteluun ja pelaamiseen ilman muita velvoitteita tai häiriötekijöitä. Joukkueen harjoittelussa 
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toki pitää ottaa huomioon nekin pelaajat, jotka opiskelevat tai käyvät töissä pelaamisen ohessa. 

Harjoitusaikataulut lienevät siksi erilaisia kuin esimerkiksi SM-liigan joukkueissa.  

 

10.2 Näkemykset Mestiksen roolista ja vetovoimasta 

 

Mestiksen roolista Suomi-kiekossa ja vetovoimasta pelaajien keskuudessa käydään paljon 

keskustelua jääkiekkojulkisuudessa, joten tässä tutkielmassa haluttiin selvittää itse toimijoiden: 

seurajohtajien ja valmentajien näkemyksiä Mestiksen roolista ja vetovoimasta Likert-asteikon 

asenneväittämien avulla. Vastaajille esitettiin väittämiä, joita he arvioivat asteikolla täysin samaa 

mieltä, jokseenkin samaa mieltä, en osaa sanoa, jokseenkin eri mieltä sekä täysin eri mieltä. 

Kuvioissa 21 ja 22 vastaajien vastaukset on jaoteltu sen mukaan, olivatko he väittämän kanssa 

samaa mieltä, eivät osanneet sanoa vai eri mieltä.   

 

KUVIO 21 Seurajohtajien näkemyksiä Mestiksen vetovoimasta ja tehtävästä 
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KUVIO 22 Valmentajien näkemyksiä Mestiksen vetovoimasta ja tehtävästä 

Vaikka Mestiksen näivettymisestä on puhuttu paljon, seurajohtajat ja valmentajat uskovat, että 

Mestiksessä pelaaminen kehittää nuoria pelaajia. Peräti viisi seurajohtajaa vastasi olevansa täysin 

samaa mieltä väitteen ”Mestis on nuorelle pelaajalle hyvä paikka kehittyä” kanssa. Jokseenkin 

samaa mieltä oli kolme vastaajaa. Ainoastaan yksi vastaaja oli jokseenkin eri mieltä väitteen 

kanssa. Seitsemästä kyselyyn vastanneesta vastaajasta neljä oli täysin samaa mieltä väitteen kanssa, 

kaksi oli jokseenkin samaa mieltä. Yksi ei osannut sanoa, joten kukaan valmentajista ei kertonut 

olevansa eri mieltä väitteen kanssa. 

Kuten kuvioista 21 ja 22 näkyy, seurajohtajat ja valmentajat eivät ajattele positiivisesti Mestiksen 

tarjoamista mahdollisuuksista ammattilaispelaajille. Yksikään valmentaja tai seurajohtaja ei 

pitänyt Mestistä houkuttelevana vaihtoehtona ammattilaispelaajille. Tämä ei enää yllätä, kun 

tiedetään Mestiksen pelaajabudjettien kokoluokka ja ammattilaispelaajien erittäin rajallinen määrä. 

Puoliammattilaisille Mestis sen sijaan on houkutteleva sarja, uskovat sekä seurajohtajat että 

valmentajat. Kaksi seurajohtajaa oli täysin samaa mieltä väitteen ”Mestis on houkutteleva sarja 

puoliammattilaispelaajille” kanssa. Neljä vastaajaa oli jokseenkin samaa mieltä. Kaksi ei osannut 

sanoa, ja yksi oli jokseenkin eri mieltä. Valmentajista viisi oli jokseenkin samaa mieltä, yksi ei 

osannut sanoa ja yksi oli täysin samaa mieltä väitteen kanssa. Jäähdyttelysarjaksi Mestis ei 

vastaajien mukaan sovellu. Tyypillinen ilmiö urheilussa on ollut sellainen, että pitkän uran 
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pelanneet pelaajat ”jäähdyttelevät” vielä uransa viimeiset vuodet alemmilla sarjatasoilla, 

esimerkiksi oman kotikaupungin joukkueessa. Seurajohtajista kukaan ei ollut samaa mieltä väitteen 

”Mestis on houkutteleva vaihtoehto uraansa päätteleville pelaajille” kanssa. Seitsemän vastaajaa 

oli jokseenkin eri mieltä ja kaksi oli täysin eri mieltä. Valmentajistakaan kukaan ei ollut samaa 

mieltä väitteen kanssa. Kaksi ei osannut sanoa, neljä oli jokseenkin eri mieltä ja yksi täysin eri 

mieltä väitteen kanssa. Ilmiöön voi olla monta syytä. Ensinnäkin Mestiksestä on korostetusti 

kasvanut nuorten pelaajien sarja, jonka aikataulut ja olosuhteet eivät välttämättä sovellu uraansa 

päätteleville pelaajille. Toisekseen näiden jäähdyttelijöiden, etenkin jos he ovat pelanneet 

meritoituneen ammattilaisuran, kannattanee mieluummin suunnata ulkomaille, jos mielii vielä 

saada kelvollisen korvauksen pelaamisestaan. Ilmiössä lienee sekä positiivisia että negatiivisia 

puolia. Nuoret pelaajat saavat Mestiksessä paljon vastuuta, mutta toisaalta nimekkäät ja tunnetut 

”paluumuuttajat” voisivat tehdä hyvää sarjan ja seurojen imagolle ja jopa joissain tilanteissa 

parantaa pelin tasoa. Puhumattakaan opeista, joita kokeneet pelaajat voisivat jakaa eteenpäin 

nuoremmilleen. 

Äsken mainitsin jo, että uraansa päättelevät pelaajat saattavat saada ulkomailla paremman 

korvauksen pelaamisestaan. Tässäkin tutkielmassa on aiemmin lyhyesti havainnollistettu jääkiekon 

globalisaatiota ja työpaikkojen lisääntymistä ”pienemmissä” kiekkomaissa. Seurajohtajat eivät 

vielä pitäneet tätä Mestiksen kannalta kovinkaan suurena haasteena. Kolme vastaajaa oli 

jokseenkin samaa mieltä väitteen ”Mestis-tason pelaajien siirtyminen ulkomaalaisiin sarjoihin on 

seurallemme haaste” kanssa. Kaksi oli täysin eri mieltä, kaksi jokseenkin eri mieltä ja kaksi ei 

osannut sanoa. Valmentajat olivat ilmiöstä enemmän huolissaan: Kolme valmentajaa oli 

jokseenkin samaa mieltä väitteen kanssa ja yksi täysin samaa mieltä. Kaksi oli jokseenkin eri mieltä 

ja yksi ei osannut sanoa. Seurajohtajien näkemykset Mestiksestä suhteessa kilpaileviin sarjoihin 

ulkomailla ovat siis optimistisemmat kuin valmentajilla. Toisaalta kaikki seurajohtajat myönsivät 

väitteen ”Seuramme pystyy kilpailemaan pelaajapalkkioissa ulkomaalaisia, suurin piirtein 

Mestiksen tasoisia sarjoja vastaan” kohdalla, että palkkakilpailuun seura ei pysty. Kahdeksan 

vastaajaa oli täysin eri mieltä väitteen kanssa ja yksi jokseenkin eri mieltä. Seurajohtajat siis kenties 

kokevat, että Mestis pystyy tarjoamaan pelaajille jotain muuta houkuttelevaa kuin palkan, 

esimerkiksi hyvän kehitysympäristön.   
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Asenteiden ja näkemysten lisäksi vastaajilta kysyttiin myös Mestiksen roolista suomalaisessa 

kiekkoperheessä väitteen ”Mestiksen tehtävä on olla kasvattajasarja” avulla. Vastaukset 

jakautuivat hieman, mutta näkemys kuitenkin on, että Mestiksen tehtävä on todella olla 

kasvattajasarja. Seurajohtajista viisi oli jokseenkin samaa mieltä väitteen kanssa, kaksi täysin 

samaa mieltä. Kaksi seurajohtajaa oli kuitenkin jokseenkin eri mieltä väitteen kanssa. 

Valmentajista yksikään ei ollut eri mieltä väitteen kanssa. Neljä valmentajaa oli jokseenkin samaa 

mieltä, kaksi täysin samaa mieltä. Yksi ei osannut sanoa. Näin perustavanlaatuisessa ja sarjan 

missiota määrittelevässä kysymyksessä yksimielisyys olisi hyvästä. Toisaalta Mestiksessä on 

esimerkiksi taloudellisilta olosuhteiltaan hyvin erilaisia seuroja. Kaikki eivät välttämättä halua 

hyväksyä sarjan roolia pelkkänä kasvattajasarjana, jos omat resurssit riittäisivät ”suuremmankin” 

toiminnan pyörittämiseen. 

10.3 Urheilullinen toimintaympäristö 

 

Tähän mennessä vastaajilta on pyritty hankkimaan tietoa pelaajaresursseista ja pelaajien asemasta 

sekä näkemyksiä Mestiksen roolista ja elinvoimaisuudesta. Kun tutkielman yhtenä 

perustarkoituksena on selvittää Mestis-seurojen ammattimaisen toiminnan mahdollisuuksia, myös 

urheilulliset tekijät on syytä huomioida.  

Pohjatiedoksi valmentajilta kysyttiin, kuinka monta kertaa joukkue harjoittelee viikossa pelikauden 

aikana. Harjoittelumäärissä oli jonkin verran hajontaa vastaajien kesken: kolme seuraa harjoittele 

5–6 kertaa viikossa, toiset kolmea 7–8 kertaa ja yksi seura kertoi harjoittelevansa jopa 9–10 kertaa 

viikossa. Harjoittelumääriä kysyttiin myös kesäkaudelta. Peräti neljä seuraa kertoi, ettei joukkue 

harjoittele laisinkaan yhdessä kesäkauden aikana. Pelaajat harjoittelevat siis omatoimisesti. Kolme 

seuraa harjoittelee kesäisin 5–6 kertaa viikossa. Valtaosa sekä valmentajista että seurajohtajista 

uskoo, että heidän joukkueensa pystyy harjoittelemaan riittävästi pelaajien kehittymisen kannalta: 

Viisi valmentajaa vastasi ”kyllä” ja kaksi ”ei” kysymykseen ”Pystyykö seura harjoittelemaan 

normaalitilanteessa pelaajien kehittymisen kannalta riittävästi?” Normaalitilanteessa viitataan 

aikaan koronaepidemian ulkopuolella. Seurajohtajista kuusi vastasi kyllä, yksi ei ja kaksi ei osannut 

sanoa. 
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Avoimella kysymyksellä ”Mitkä ovat suurimmat haasteet harjoittelussa pelaajien kehittymisen 

kannalta? Miten niistä voisi päästä eroon? Vastaa viitaten normaali tilanteeseen (ei epidemia)” 

avulla pyrittiin pääsemään kiinni ongelmakohtiin, jotka kenties jarruttavat pelaajien kehitystä ja 

täten Mestiksen tärkeintä tehtävää kasvattajasarjana. Seurajohtajien vastauksissa toistui kerta 

toisensa jälkeen, se etteivät pelaajat voi elää sataprosenttista urheilijan elämää.  

"Ei mahdollisuutta elää 100% ammattiurheilijan elämää kaikilla. Resurssien puute: fysiot, 

fysiikkavalmentajat jne. Liiketoiminnan kehittyminen avaisi uusia mahdollisuuksia parantaa esim. 

urheilupuolta resurssien muodossa." 

Toisaalta tässä tutkielmassa vastanneiden joukkueista suuri osa keskittyi vain jääkiekon 

pelaamiseen eikä esimerkiksi opiskellut tai käynyt töissä. Mutta aikataulut pitää silti sopeuttaa 

niiden mukaan, joiden elämää rytmittävät myös muut askareet, kuten yksi seurajohtajista kirjoittaa: 

”Työssä käyvien ja opiskelevien aikataulujen sovittaminen joukkueen arkeen. Muu joukkue 

joustaa ja joukkueharjoitukset pidetään iltapäivän päätteeksi.” 

Esiin nostettiin usein myös vajavaiset valmentajaresurssit.  

”Pelaamistapa, kustannukset, ajankäyttö. Jos pelaajille maksettaisiin riittävästi ja olisi 

käytettävissä riittävästi tila- ja valmentajaresursseja.” 

”Pienet valmennusresurssit ja levon ja treenaamisen tasapaino, kun ei voi olla 

ammattimaispelaajia.” 

Niukat taloudelliset resurssit johtavat siihen, etteivät kaikki Mestis-seurat harjoittele kesäisin 

yhdessä, kuten kyselystä kävi ilmi. Tätä pidettiin ongelmana. 

”Pelaajat joutuu tekemään kesällä töitä (kesätyöt) koska seurat ei voi tehdä sopimuksia ja 

maksaa palkkaa kesä ajalta. Seurojen olisi saatava jotenkin talous siihen kuntoon että harjoittelu 

olisi ympärivuotista AMMATTILAISUUS.” 

”Ohjattua harjoittelua ei ole koronan takia kesäaikaan. Osaavatko nuoret pelaajat harjoitella 

yksinään tai pienissä ryhmissä riittävän hyvin kehittyäkseen pelaajina?” 
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Valmentajien vastauksissa toistuivat samat teemat kuin seurajohtajien vastauksissa: erittäin monet 

olivat huolissaan pelaajien kesäharjoittelusta. Yhden valmentajan mukaan 12 kuukautta kestävät 

sopimukset olisivat ”--- ainoa tie eteenpäin”. Kehittymistä vaarantavina tekijöinä pari valmentajaa 

nosti esiin myös pelirytmin ja pitkät pelimatkat. 

”Varmaan pelirytmi. Matkustamisesta johtuvat rasitukset ja kuorman säätely sen johdosta.” 

 

10.4 Taloudelliset tekijät 

 

Mestis-seurojen toimintamahdollisuuksia pyrittiin selvittämään myös taloudellisiin muuttujiin 

pureutumalla. Taustatiedoksi seurajohtajilta kysyttiin seuran edustusjoukkueen kokonaisbudjettia 

kaudella 2019–2020 (Kuvio 23). Yhdeksän kyselyn vastanneen seuran budjettien keskiarvoksi 

muodostui 495 560 euroa eli hieman alle puoli miljoonaa euroa. Yhdenkään seuran 

kokonaisbudjetti ei yllä edes SM-liigaseurojen pelaajabudjetin tuntumaan. Suurin kokonaisbudjetti 

vastanneiden joukosta oli 650 000 euroa, kun SM-liigaseurojen pieninkin pelaajabudjetti liikkuu 

noin puolentoista miljoonan euron tuntumassa. 

 

KUVIO 23 Mestis-seurojen kokonaisbudjetit kaudella 2019–2020 
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Seurajohtajilta kysyttiin, kuinka seuran budjetti on kehittynyt edellisen viiden vuoden aikana. 

Vastausvaihtoehdot olivat kasvanut merkittävästi, kasvanut jonkin verran, ei huomattavaa 

muutosta, pienentynyt jonkin verran, pienentynyt huomattavasti. Peräti seitsemällä vastaajalla 

budjetti on kasvanut: neljällä jonkin verran ja kolmella merkittävästi. Yhdellä ei ollut tapahtunut 

huomattavaa muutosta, yhdellä budjetti oli pienentynyt jonkin verran. Budjetin kasvaminen ei vielä 

sinällään kerro siitä, että toiminta olisi muuttunut kannattavammaksi. Kulut ovat voineet kasvaa, 

mutta ovatko tuotot kasvaneet samassa suhteessa, vai onko kuluja jouduttu rahoittamaan 

esimerkiksi lainalla? Toki budjetin kasvaminen voi olla suorassa suhteessa myös esimerkiksi 

kasvaneisiin yhteistyösopimusrahoihin tai muihin tuloihin. Seurajohtajia pyydettiin myös 

arvioimaan, kuinka seuran kokonaisbudjetti kehittyy seuraavien 2–3 kauden aikana. 

Vastausvaihtoehdot olivat samat kuin edellisessä kysymyksessä. Kuusi vastaajaa uumoili, että 

budjetti kasvaa jonkin verran tulevilla kausilla. Kaksi arveli, ettei muutosta juuri tapahdu, ja yksi 

vastaaja arveli budjetin pienenevän jonkin verran. 

Mistä Mestis-seurat sitten saavat tuloja? Seurajohtajia pyydettiin arvioimaan tulobudjetin 

rakennetta prosentuaalisesti. Valmiina vaihtoehtoina vastaajille annettiin: 

Mestiksen/Jääkiekkoliiton tarjoama rahallinen tuki, ottelutapahtumien tuotot (myös lipputulot), 

kausikortit, oheistuotteiden myynti, talkootyöt korvausta vastaan, yhteistyösopimus- ja 

sponsoritulot ja pelaajien kasvattajakorvaukset. Lisäksi vastaajille annettiin vielä mahdollisuus 

kertoa muista kuin edellä mainittuun listaan kuuluvista tuloista avoimeen kohtaan. Yhteenvedoksi 

laskettiin keskiarvo kaikkien yhdeksän vastaajan tuloksista (Kuvio 24) 
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KUVIO 24 Mestis-seurojen tulorakenne 

 

Kuten kuviosta näkyy, ylivoimaisesti suurimman osan tuloistaan Mestis-seurat saavat 

yhteistyösopimus- ja sponsorituloista, peräti 60 prosenttia. Yhteistyösopimus- ja sponsoritulot 

olivat suurin tuloerä jokaisella vastaajalla. Kaikilla paitsi yhdellä vastaajalla (40 %) 

yhteistyösopimus- ja sponsoritulot kattoivat yli puolet tuloista. Toiseksi suurin tuloerä selvällä 

erolla seuraaviin olivat ottelutapahtumien tuotot, joihin laskettiin lipputulot mutta ei kausikortteja. 

Keskimäärin nämä tuotot kattoivat 23 prosenttia kaikista tuloista. Kaikilla paitsi kahdella seuralla 

ottelutapahtumien tuotot kattoivat yli 20 prosenttia kaikista tuotoista. Näillä kahdella ne kattoivat 

vain yhdeksän ja 13 prosenttia. Suurimmillaan ottelutapahtumien tuotot kattoivat jopa 36 prosenttia 

kaikista tuotoista. Kolmanneksi suurin tuloerä olivat kausikortit, jotka oli tässä tutkielmassa eritelty 

omaksi osiokseen. Keskimäärin ne kattoivat yhdeksän prosenttia tuloista, mutta yhdellä 

joukkueella jopa 20 prosenttia ja toiseksi parhaallakin 19 prosenttia. Yksi joukkue tosin kertoi, että 

kausikortit kattavat vain viisi prosenttia tuloista. 

 Huomattavaa oli, että tarjotuista vaihtoehdoista talkootyöt korvausta vastaan ja pelaajien 

kasvattajakorvaukset eivät tarjonneet yhdellekään seuralle lainkaan tuloja. Myös Mestiksen / 

Jääkiekkoliiton tuki oli tämän katsauksen perusteella vaatimatonta, se kattoi keskimäärin vain neljä 

prosenttia seurojen tuloista. Myös oheistuotteiden myynti on vaatimatonta Mestis-tasolla.  Tämän 
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kyselyn perusteella Mestis-seurat elävät elintärkeiden yhteistyökumppaneidensa varassa. On siis 

tärkeää, että Mestis-seurat ovat paikallisesti merkittäviä ja yhteisölleen tärkeitä. Kuten on käynyt 

ilmi, suurin osa Mestis-seuroista on kotoisin pieniltä paikkakunnilta. Mitä luultavimmin kyse on 

Mestis-seurojen kohdalla nimenomaan paikallisista eikä valtakunnallisista sponsoreista ja 

yhteistyökumppaneista. 

Seurajohtajia pyydettiin tekemään samanlainen jako myös seuran kulubudjetille (Kuvio 25). 

Valmiina vaihtoehtoina annettiin henkilöstökulut, operatiivinen urheilutoiminta (esim. varusteet, 

matkustus, yöpymiset, ruokailut), tilavuokrat ja maksut ja myynnin ja markkinoinnin kulut. Lisäksi 

seurat saivat avoimessa kohdassa kertoa muista mahdollisista kulueristä. Suurin kuluerä seuroille 

ovat henkilöstökulut, mikä on tyypillistä ammattilais- ja puoliammattilaisseuroille. Myös SM-

liigassa suurin kuluerä ovat henkilöstökulut, vaikka puhutaankin aivan eri mittaluokasta. Mestis-

seurojen kuluista henkilöstökulut haukkaavat keskimäärin 50 prosenttia. Yksi seura ilmoitti 

henkilöstökulujen osuudeksi peräti 60 prosenttia. Pelaajapalkkioiden lisäksi seurat maksavat 

palkkaa ja korvauksia toimistotyöntekijöille ja kenties esimerkiksi järjestyksenvalvojille, 

kioskityöntekijöille, toimitsijoille ja muille ottelutapahtumissa työskenteleville tahoille. Toiseksi 

suurin kuluerä on odotetusti operatiivinen urheilutoiminta, joka kattaa keskimäärin 30 prosenttia 

kuluista. Mestis-seurat joutuvat esimerkiksi matkustamaan 50 ottelua kestävän runkosarjan aikana 

pitkin poikin Suomea. Myös varusteet ovat taatusti suuri kuluerä. Pienempiä kulueriä olivat 

tilavuokrat ja maksut (keskimäärin 12 prosenttia) sekä myynnin ja markkinoinnin kulut (seitsemän 

prosenttia). Yksi seura ilmoitti vakuutusten haukkaavan viisi prosenttia kuluista. Toinen seura 

puolestaan kertoi kuuden prosentin osuudeksi hallintopalvelut, muut hallintokulut ja rahoituskulut. 

Näitä ei eritelty tarkemmin, mutta kyseessä voivat kenties olla esimerkiksi ulkoistetut 

taloushallinnon palvelut.  
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KUVIO 25 Mestis-seurojen kulurakenne 

Vaikka tässäkin tutkielmassa on esitelty Mestis-seurojen karuja talouslukuja, seurat ovat melko 

optimistisia tulevaisuuden suhteen. Kun seurajohtajia pyydettiin arvioimaan väitteen ”Seuran 

taloudelliset tulevaisuudennäkymät ovat hyvät”, kolme vastaajaa oli jokseenkin samaa mieltä 

väitteen kanssa. Kaksi seurajohtajaa oli täysin samaa mieltä väitteen kanssa. Kaksi ei osannut 

sanoa, ja vain kaksi oli jokseenkin eri mieltä väitteen kanssa. Täysin eri mieltä ei ollut kukaan, 

mikä kuulostaa lupaavalta. Toisaalta seurajohtajien on pakkokin uskoa seuran onnistuvan 

taloudellisesti, muutenhan toiminnassa ei olisi mitään järkeä. Kun seurajohtajia pyydettiin 

arvioimaan väitteen ”Seuran taloudesta huolehtiminen vie liian paljon resursseja muulta 

toiminnalta”, seitsemän vastaajaa oli jokseenkin samaa mieltä väitteen kanssa ja yksi täysin samaa 

mieltä. Vain yksi oli jokseenkin eri mieltä. Vaikka seurajohtajat siis uskovat ruusuisempaan 

taloustulevaisuuteen, taloudellisista resursseista huolehtiminen vie yhä liian paljon huomiota 

muulta toiminnalta, joka voisi palvella paremmin urheilijoita, valmentajia, yleisöä ja koko 

suomalaista jääkiekkoa. Oletus on, että jos talous olisi kunnolla tasapainossa, siitä huolehtiminen 

ei vie vähemmän resursseja. 

Talouskatsauksen perusteella jo ennen kyselyä tiedettiin useiden Mestis-seurojen taloudellisen 

tilanteen olevan heikko. Siksi seurajohtajilta kysyttiin avoimellä kysymyksellä, että mitkä ovat 

merkittävimpiä tekijöitä, jotka aiheuttavat heidän seuroilleen taloudellisia haasteita. 
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Parissa vastauksessa esiin nostettiin pienen talousalueen aiheuttamat haasteet. Kuten tässä 

tutkielmassa aiemmin kerrottiin, useat Mestis-seurat sijoittuvat suhteellisen pienelle talousalueelle, 

tai sitten talousalueella on myös SM-liigan seura, joka vie suurimman huomion. Talousalueen 

pienuus vaikuttaa monella tavalla. Kansallisella tasolla Mestis-seurat eivät ole tällä hetkellä 

merkittäviä, joten yhteistyökumppaneita ja yleisöä täytyisi pystyä haalimaan kotiseuduilta. Pienellä 

talousalueella mahdollisuudet ovat rajalliset, vaikka menestystäkin tulisi. Toisaalta yksi vastaaja 

myönsi avoimesti, ettei Mestis juuri kiinnosta heidän alueellaan. Tämä on toki osaltaan myös 

markkinointikysymys, mutta kuten tiedämme, resursseja markkinointiinkaan ei ole hukattavaksi. 

Yksi vastaaja tiivisti pienen talousalueen aiheuttamat ongelmat osuvasti: 

”Talousalue, jonka rajat tulevat nopeasti vastaan. Yleisömäärät eivät kasva merkittävästi, vaikka 

menestystä tulisi (katto tulee nopeasti vastaan sielläkin). Kotipelit eivät tuota tarpeeksi hyvin ja 

maantieteellinen sijainti aiheuttaa omat haasteensa kulujen osalta (tietty kulurakenne on pakko 

säilyttää, jotta halutaan pelata uskottavasti Mestiksessä).” 

Useampi vastaaja nosti esiin vanhat velat ja takavuosien heikkojen taloudellisten tulosten 

kerrannaisvaikutukset nykyhetkeen. Se on tietenkin pois nykyresursseilta, jos toiminnan 

pyörittämisen lisäksi joutuu jatkuvasti kuittaamaan vanhoja velkoja. Silloin on vaikeaa esimerkiksi 

tehdä investointeja, jotka voisivat kantaa hedelmää tulevaisuudessa. 

”Vanhat velat ovat kurittaneet vuosia joka päiväistä toimintaa, mutta suunta on nyt kääntynyt 

parempaan. Tarvitaan kuitenkin 2-3 hyvää tilikautta lisää, jotta tilanne todella merkittävästi 

paranisi.” 

Yksi vastaaja valitteli hallin olosuhteita: ne eivät ole yleisölle optimaaliset. Etenkin yritysvieraiden 

olosuhteet ovat vastaajan mukaan hallissa heikolla tasolla. Olosuhteita on kuitenkin pyritty 

kehittämään. Yksi vastaaja nosti esiin myös pelaajabudjetin ja varustebudjetin holtittoman käytön 

ja puutteellisen seurannan. Puutteellinen talouden seuranta ja raportointi on yksi yleisimmistä 

syistä vapaaehtoisuuden ja ammattilaisuuden välissä toimivien organisaatioiden talousongelmille. 

Yksi vastaaja kiteytti taloushaasteet ytimekkäästi näin: ”Kassavaje. Eletään kädestä suuhun 

periaatteella jatkuvasti.”  

Erään seurajohtajan vastaus oli mielenkiintoinen, koska siinä näkökulmaa laajennettiin urheilun 

ulkopuolelle. ”Yhteistyökumppanimyynti, urheilun tuotteella on vaikea itsellään tehdä tarpeeksi 
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rahaa toiminnan pyörittämiseen. Tarvittaisiin ulkopuolisia tapoja tuoda rahaa tai ulkopuolista 

vastikkeetonta rahaa.” Kuten aiemmin kävi ilmi, jotkut SM-liigassa taloudellisesti hyvin 

menestyneet seurat ovat laajentaneet toimintaansa jääkiekon ulkopuolelle. Mestis-seuroilta 

kysyttiinkin: ” Oletteko harkinneet liiketoiminnan laajentamista urheilunulkopuolelle? Mille 

toimialalle?”  

Kaikki yhdeksän seuraa vastasivat, että liiketoiminnan laajentamista on ainakin suunniteltu. Kolme 

seuraa kertoi jo konkreettisista toimista. Yksi vastaajista kertoi näin: ”Olemme harkinneet ja 

olemme jo tehneet muita viihdetapahtumia sekä seminaareja. Tulevaisuutta varten on mietitty 

muun muassa ravitsemusalan liiketoimintoja”. Ravintolatoiminta toistui useassa vastauksessa. Se 

onkin luonnollinen reitti, sillä monilla seuroilla on jonkinlaista ravintolatoimintaa 

ottelutapahtumien yhteydessä. Siltä pohjalta toimintaa on luonnollista laajentaa jokapäiväiseksi 

liiketoiminnaksi. Lisäksi vastaajat kertoivat suunnitelmista mainosmyyntiin (tienvarsitaulut), 

tapahtumien järjestämiseen ja työhyvinvointiin. Yksi seura kertoi tilitoimisto/myyntipalveluista ja 

yksi jopa kertoi seuran harkinneen laajentumista kiinteistöbisnekseen, jossa olisi tarkoitus tehdä 

vuokratuottoa liike- ja asuinhuoneistoilla. Liiketoiminnan laajentaminen varsinaisen 

urheilutoiminnan perusteella on tämän katsauksen perusteella selkeä trendi, johon Mestis-seurat 

nyt panostavat luodakseen itselleen vakaamman ja tuottoisamman taloudellisen ympäristön. 

Yleisten liiketoiminnan lainalaisuuksien nojalla tätä voi myös kyseenalaistaa. Jos ”yrityksessä” on 

yksi huonosti toimiva liiketoimintamalli, kannattaako yrittää laajentaa toimintaa vai satsata kaikki 

resurssit huonosti pyörivän liiketoiminnan kehittämiseen? 

10.5  Työvoimaresurssit 

 

Pelaajien ammattilaisuuden tason lisäksi kyselyn avulla haluttiin myös selvittää, kuinka paljon 

seurassa työskentelee palkattua henkilökuntaa joko osa-aikaisena tai päätoimisena. Päätoimisten 

seuratyöntekijöiden määrä ei päätä huimaa: keskimäärin vastanneiden seuroissa työskentelee 4,4 

päätoimista työntekijää. Valmentajat on laskettu tähän määrään mukaan. Yhdessä joukkueessa oli 

peräti seitsemän täysipäiväistä työntekijää, mutta toisesta ääripäästä yksi seura raportoi vain 

kahdesta päätoimisesta työntekijästä. Taulukkoon 2 on laskettu, kuinka monta päätoimista 

työntekijää seuroissa työskenteli keskimäärin milläkin toimialalla. 
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TAULUKKO 2 Päätoimiset työntekijät keskimäärin tehtävittäin 

 

 

Eniten työntekijöitä toimi keskiarvollisesti valmennuksessa. Kaikilla paitsi kolmella joukkueella 

oli kaksi päätoimista valmentajaa. Hallinnossa ja seuran yleisissä toiminnoissa työskenteli 

vähintään yksi työntekijä kaikilla paitsi kahdella seuralla. Muissa kategorioissa hajonta oli 

suurempaa. Viestinnän ja markkinoinnin parissa päätoiminen työntekijä oli vain kahdella seuralla. 

Talous ja liiketoiminta -toimenkuvan alla työntekijä tai pari oli neljällä seuralla. Varainkeruu oli 

jaoteltu omaksi kategoriakseen, siinä toimenkuvassa yksittäinen työntekijä työskenteli kahdessa 

seurassa. Yhdellä seuralla urheilijahuollossa työskenteli peräti kaksi työntekijää, kolmella seuralla 

oli yksi täysipäiväinen työntekijä tällä alalla. Yksittäisen maininnan sai yksi päätoimisena 

työskentelevä ravintolapäällikkö. 

Seurajohtajilta kysyttiin myös osa-aikaisten työntekijöiden määrää. Tässä on huomattava, että 

koska osa-aikaisen työntekijän määritelmää ei lueteltu tarkkaan, tulkinnoissa saattaa olla eroja. 

Joku voi esimerkiksi tulkita epäsäännöllisesti tuntikorvauksilla ottelutapahtumissa työskentelevän 

järjestyksenvalvojan osa-aikaiseksi työntekijäksi ja niin edelleen. Oletus kuitenkin on, että moni 

on tulkinnut kysymyksessä kysyttävän esimerkiksi palkkasuhteessa mutta osa-aikaisilla tunneilla 

työskentelevää työntekijää. Osa-aikaisia työntekijöitä seuroissa työskenteli huomattavasti 

enemmän kuin päätoimisia, keskimäärin 7,3 työntekijää per seura. Osa-aikaisten määrässä oli 

melko paljon vaihtelua seurojen välillä, mikä voi viitata tulkintaeroon osa-aikaisten määritelmässä, 

mutta varmaksi asiaa ei voi sanoa. Yksi seura esimerkiksi ilmoitti, että seuralla on vain yksi osa-

Toimiala Työntekijöitä keskimäärin

Hallinto ja yleinen seuran toiminta 0,9

Valmennus 1,7

Viestintä ja markkinointi 0,2

Talous ja liiketoiminta 0,7

Urheilijahuolto 0,6

Ottelujärjestelyt 0,0

Varainkeruu 0,3

Muu, mikä? 0,1
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aikainen työntekijä (valmentaja), ja kolmella seuralla osa-aikaisia oli vain neljä. Toisessa 

ääripäässä raportoitiin jopa 15 osa-aikaisesta työntekijästä. Alla olevassa taulukossa 3 on laskettu, 

kuinka monta osa-aikaista työntekijää työskenteli keskimäärin milläkin toimialalla. 

 

TAULUKKO 3 Osa-aikaiset työntekijät keskimäärin tehtävittäin 

 

 

Eniten osa-aikaisia työskenteli ottelujärjestelyissä, keskimäärin kaksi per seura. Keskiarvoa toki 

vääristää se, että yksi seura raportoi kahdeksasta ottelutapahtumien osa-aikaisesta työntekijästä 

yksi seura kuudesta. Neljä seuraa ilmoitti, ettei ottelujärjestelyissä työskentele yhtään osa-aikaista. 

Toiseksi eniten osa-aikaisia työskenteli valmennuksessa ja urheilijahuollossa keskimäärin 1,6 

henkilöä kummassakin. Valmennuksessakin oli hajontaa, yksi seura raportoi neljästä osa-aikaisesta 

valmentajasta, kun yhdellä osa-aikaisia valmentajia ei ollut yhtään. Urheilijahuollossa hajonta oli 

vielä suurempaa. Parhaimmalla seuralla työskenteli kyselyn mukaan urheilijahuollossa peräti 

seitsemän osa-aikaista työntekijää, neljällä seuralla ei yhtään. Viestinnässä ja markkinoinnissa ei 

juuri työskennellyt päätoimisia työntekijöitä, mutta kaikilla paitsi kolmella seuralla oli sentään yksi 

osa-aikainen työntekijä tällä alalla. Yksi seura raportoi jopa neljästä osa-aikaisesta viestinnän ja 

markkinoinnin alalla. 

Seurojen toimistojen ammattimaistumisen tason muutoksiin pyrittiin pääsemään kiinni 

selvittämällä, onko palkallisten työntekijöiden määrässä tapahtunut muutosta suuntaan tai toiseen 

edellisten viiden vuoden aikana. Kuusi yhdeksästä vastaajasta kertoi palkallisten työntekijöiden 

Toimiala Työntekijöitä keskimäärin

Hallinto ja yleinen seuran toiminta 0,3

Valmennus 1,6

Viestintä ja markkinointi 1,0

Talous ja liiketoiminta 0,2

Urheilijahuolto 1,6

Ottelujärjestelyt 2,0

Varainkeruu 0,6
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määrän kasvaneen: yhdellä seuralla merkittävästi ja viidellä jonkin verran. Kolmella seuralla 

palkallisten työntekijöiden määrä on pysynyt suurin piirtein ennallaan. Tästä voi päätellä, että 

Mestiksessäkin on ollut ja on kenties edelleen käynnissä seuratoiminnan ammattimaistuminen. 

Palkallisten työntekijöiden määrä suomalaisissa urheiluseuroissa on kasvamassa. 

10.6 Asenteet suomalaisesta sarjajärjestelmästä 

 

Sekä seurajohtajilta että valmentajilta tiedusteltiin asenteita ja näkemyksiä suomalaisen jääkiekon 

nykyistä sarjajärjestelmää kohtaan jo tutuksi tulleen viisiportaisen Likert-asteikon mukaisesti. 

Vastausvaihtoehdot olivat täysin samaa mieltä väitteen kanssa, jokseenkin samaa mieltä, en osaa 

sanoa, jokseenkin eri mieltä ja täysin eri mieltä. Valmentajien ja seurajohtajien mielipiteiden välillä 

oli eroja: valmentajat eivät ole aivan yhtä kriittisiä sarjajärjestelmää kohtaan kuin seurajohtajat. 

Seurajohtajista vain yksi oli tyytyväinen suomalaisen jääkiekon sarjajärjestelmään, hän kertoi 

olevansa väitteen ”olen tyytyväinen suomalaisen jääkiekon huippujääkiekon sarjajärjestelmään” 

kanssa jokseenkin samaa mieltä. Viisi vastaajaa oli täysin eri mieltä ja kaksi jokseenkin eri mieltä. 

(Kuvio 26) 

 

KUVIO 26 Seurajohtajien näkemyksiä sarjajärjestelmästä 
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Valmentajistakin vain yksi kertoi olevansa väitteen kanssa jokseenkin samaa mieltä eli tyytyväinen 

sarjajärjestelmään. Kaksi ei kuitenkaan osannut sanoa, mistä voi päätellä, etteivät he kenties ole 

erityisen kriittisiä sarjajärjestelmää kohtaan, koska muuten he olisivat todennäköisesti kertoneet 

olevansa eri mieltä. Huomattavaa on myös se, että vain yksi valmentaja oli täysin eri mieltä, kun 

seurajohtajista täysin eri mieltä oli peräti viisi vastaajaa. Kolme vastaajaa kertoi olevansa 

jokseenkin eri mieltä. (Kuvio 27) 

 

KUVIO 27 Valmentajien näkemyksiä sarjajärjestelmästä 

Molemmilta joukoilta kysyttiin myös suoraan sitä, haluaisivatko he, että SM-liiga avattaisiin ja 

sarjaan voisi nousta karsintojen kautta. Lähes kaikki vastaajat olivat yhtä mieltä siitä, että SM-liiga 

pitäisi avata karsinnoille. Seurajohtajista yksi oli jokseenkin samaa mieltä mutta kaikki muut olivat 

täysin samaa mieltä väitteen ”Haluaisin, että SM-liiga avattaisiin” kanssa. Valmentajista neljä oli 

täysin samaa mieltä väitteen kanssa. Kaksi oli jokseenkin samaa mieltä ja yksi ei osannut sanoa. 

Valmentajat eivät siis olleet aivan yhtä jyrkkiä sarjan avaamisen suhteen kuin seurajohtajat. 

Yksikään vastaaja ei ollut eri mieltä väitteen kanssa. 

Seurajohtajilta ja valmentajilta kysyttiin myös sitä, kuinka SM-liigan avaaminen heidän mielestään 

vaikuttaisi seuransa toimintaedellytyksiin. Vastausvaihtoehdot olivat: paranisivat merkittävästi, 

paranisivat jonkin verran, pysyisivät ennallaan, huononisivat jonkin verran ja huononisivat 
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merkittävästi. Seurajohtajista neljä oli sitä mieltä, että toimintaedellytykset muuttuisivat 

merkittävästi paremmiksi. Kolme vastasi jonkin verran paremmiksi ja kahden mukaan olosuhteet 

pysyisivät ennallaan. Kaikki valmentajat olivat sitä mieltä, että toimintaedellytykset muuttuisivat 

paremmiksi: kolmen valmentajan mielestä merkittävästi ja neljän mielestä jonkin verran 

paremmiksi. 

Vastaajilta tiedusteltiin mielipidettä väitteeseen ”Haluaisin, että Mestis pidetään suljettuna”. Viime 

vuosina Mestikseen on voinut nousta ja sieltä on voinut tippua, mutta koronaepidemian takia 

kaudella 2020 sarja on suljettu. Seurajohtajista kahdeksan oli täysin eri mieltä väitteen kanssa. Yksi 

oli jokseenkin eri mieltä. Valmentajista neljä oli täysin eri mieltä väitteen kanssa. Kaksi oli 

jokseenkin eri mieltä ja yksi ei osannut sanoa. Kukaan ei ollut samaa mieltä väitteen kanssa, jonka 

mukaan Mestis pitäisi säilyttää suljettuna sarjana. 

Jotta nykyisen sarjajärjestelmän aiheuttamiin ongelmiin päästäisiin syvällisemmin kiinni, 

vastaajilta kysyttiin avoimella kysymyksellä: ”Mitä hyvää nykyisessä sarjajärjestelmässä on 

Mestiksen ja sen seurojen kannalta? Entä mitä huonoa, ja millaisia ongelmia se aiheuttaa?”. 

Vastaajat vastasivat sekä koko sarjajärjestelmän että Mestiksen sarjasysteemin kannalta. 

Seurajohtajien monissa vastauksissa esiin nostettiin avoimen kilpailun puute (suljettu SM-liiga) ja 

sen aiheuttamat lieveilmiöt. Yhden vastaajan mukaan karsintojen puuttuminen näkyy sarjan 

laimeana kiinnostuksena paikkakunnalla. Pari vastaajaa sanoi, että avoimet sarjat tarjoaisivat 

paremmat edellytykset pitkän aikavälin kehitystyölle. Vain yksi vastaajista toi esiin suljetun 

sarjajärjestelmän aiheuttaman positiivisen ilmiön:  

”Nousumahdollisuuden puuttuminen hillitsee Mestis-seurojen kilpavarustelua. Sitä ei itse asiassa 

juurikaan enää edes ole. Seurat ovat oppineet pitkäjänteisempään taloudenpitoon, eivätkä enää 

ota aiemman kaltaisia taloudellisia riskejä kasvattamalla pelaajabudjettia, koska pelkkä sarjan 

voittaminen ei ole riskien arvoinen palkinto. Tämä lienee ainoa hyvä asia suljetussa Liigassa 

Mestis-seurojen näkökulmasta.” 

Saman vastaajan perusteellisessa vastauksessa kirjoitettiin, kuinka pelaajapalkat ovat romahtaneet 

Mestiksessä edellisten viiden vuoden aikana, ja sarjasta on käytännössä tullut ponnahduslauta 

ammattilaissarjoihin. Tämä kehitys on vastaajan mukaan vienyt Mestistä yhä lähemmäs Nuorten 

SM-liigaa ja yleisön silmissä farmisarjaksi. Se syö vastaajan mukaan arvostusta ja kiinnostusta 
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sarjaa kohtaan. Vastaajan mukaan kyseessä on koko Suomi-kiekkobisnekseen negatiivisesti 

vaikuttava ilmiö. Hän ehdottaakin seuraavaa toimintamallia: 

”--- mahdollisimman pian pitäisi koko jääkiekkokentän yhdessä ideoida, minkälainen olisi 

unelmatilanteessa suomalainen jääkiekkokenttä (visio). Tämän jälkeen tulisi miettiä välietapit/-

tavoitteet ja aikataulu matkalla visioon. Lopuksi tehdä konkreettiset päätökset ensimmäisistä 

askeleista, miten muutosmatkaan lähdetään.  

Maaliin voitaisiin päästä arviolta 5-8 vuoden kuluessa, ja silloin ei välttämättä Suomi-kiekko 

olisi vielä kuollut, mutta jokin muu laji olisi matkalla voinut merkittävästi lyhentää jääkiekon 

etumatkaa kansan suosituimpana urheilulajina.” 

 

Yksi valmentajista komppasi seurajohtajaa tässä asiassa ja piti hyvänä asiana sitä, että riskejä ei 

tarvitse ottaa. Yleisesti ottaen valmentajat lähestyivät kysymystä selkeästi enemmän Mestiksen 

sarjasysteemin kautta, mikä on luontevaa. Pari valmentajaa nosti esiin pitkien pelimatkojen 

aiheuttamat haasteet: heidän mukaansa lähipelien määrää pitäisi lisätä. Näin on itseasiassa tehtykin 

kaudelle 2020-2021, kun Mestiksessä pelataan 14 joukkueen kaksinkertainen sarja (26 ottelua) ja 

lisäksi kahdessa viiden joukkueen lohkossa kuusinkertainen välisarja ja yhdessä neljän joukkueen 

lohkossa kahdeksankertainen välisarja. Kokonaisottelumäärä on 50 ottelua. Muutoksen tavoitteena 

on mm. matkakulujen minimointi. (Mestis 2020b). Sarjan tasaisuus saa kehuja muutamalta 

valmentajalta. Yksi valmentaja otti selkeästi positiivisen lähestymiskulman, mutta muistutti myös 

ongelmista. Vastaajan mukaan SM-liigassa ei riitä laadukkaita pelaajia 15 joukkueeseen. Hän 

ehdottaa, että Mestiksen ja SM-liigan hallinnointia varten perustettaisiin yksi osakeyhtiö, joka 

kontrolloisi molempia sarjoja. 

”Mestis on minun mielestä selvinnyt yllättävän hyvin kolmen suurseuran kabineteissa 

tapahtuvista nousuista huolimatta. Sarja on ollut erittäin mielenkiintoinen sekä tasainen joka 

vuosi. Pelaajien urheilullisuus on noussut sekä pelin taso on lähestynyt kausi kerrallaan Liigaa. 

Enää ei ole jäähdyttelijöitä vaan tavoitteellisia nuoria urheilijoita pelaajarintamalla! Ainut 

ongelma on karsinnat ylöspäin puuttuvat, se toisi keväälle tosi kovan kliimaksin kaudelle. 

Minusta se voisi olla karsintasarjana 4-5 joukkuetta liigasta ja 2-3 joukkuetta Mestiksestä. 
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Mestiksessä nykymuodossa pitäisi olla hyvät rahapalkinnot, runkosarjaan sekä neljälle parhaalle 

playoffien jälkeen!” 

Muutamat seurajohtajatkin vastasivat Mestiksen sarjasysteemin näkökulmasta ja pari heistäkin 

nosti esiin pitkät pelimatkat sarjajärjestelmän miinuspuolena. Yksi toivoi, että maaottelutauot 

osuisivat kohdalleen. Mestis-pelaajiahan pelaa esimerkiksi juniorimaajoukkueissa. Yksi 

seurajohtaja kirjoitti, että TV-sopimus on seurojen kannalta huono, mutta kuluttajien kannalta toki 

hyvä, joka todennäköisesti tarkoittaa tässä yhteydessä edullisuutta. 

10.7 Vieläkö vapaaehtoisia riittää? 

 

Yhtenä ammattimaistumiseen vahvasti liittyvänä sivujuonteena Mestis-seuroille esitettiin 

väittämiä koskien vapaaehtoistoimintaa, jonka on osoitettu olevan murroksessa suomalaisessa 

urheilukentässä. Seuratyöhön ei välttämättä olla enää yhtä valmiita sitoutumaan, vaan elämyksiä 

haetaan esimerkiksi projektien avulla. (ks. esim. Pöyhiä 2004, 27 ja Koski & Mäenpää 2018, 65) 

Kyselyyn vastanneet seurajohtajat olivatkin sitä mieltä, että vapaaehtoisten houkutteleminen 

seuratoimintaan on yhä haastavampaa (kuvio 28). Kolme vastaajaa oli täysin samaa mieltä väitteen 

”Vapaaehtoisten houkutteleminen seuratoimintaan on hyvä haastavampaa” kanssa. Neljä vastaajaa 

oli jokseenkin samaa mieltä, kaksi ei osannut sanoa.  

 

KUVIO 28 Seurajohtajien näkemyksiä vapaaehtoistoiminnasta 
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Ristiriitaista on, että kuuden vastaajan mukaan vapaaehtoisten merkitys on lisääntynyt edellisten 

viiden vuoden aikana: viiden vastaajan mielestä jonkin verran ja yhden vastaajan mielestä 

merkittävästi. Yksi ei osannut, sanoa yksi oli jokseenkin eri mieltä ja yksi täysin eri mieltä. Vain 

yksi vastaaja oli jokseenkin samaa mieltä väitteen ”Vapaaehtoisten merkitys vähenee 

tulevaisuudessa”. Viisi vastaajaa oli täysin eri mieltä väitteen kanssa. (Kuvio 28). Tästä voi 

päätellä, että vapaaehtoisten määrä suhteessa heidän merkitykseensä saattaa olla kasvamassa 

Mestis-seuroille ongelmaksi. Kuten aiemmin huomattiin, Mestis-seuroilla on hyvin rajalliset 

resurssit etenkin täysipäiväisten työntekijöiden palkkaamiseen. Jos vapaaehtoisten määrä vähenee, 

arkiset ja pakolliset askareet saattavat kasautua entistä enemmän muutamien henkilöiden harteille. 

Tämä voi aiheuttaa ongelmia sitoutumisen kanssa niin työntekijöillä kuin vapaaehtoisillakin, jos 

kuormaa on liikaa. 

10.8 Ammattimaisen toiminnan mahdollistavat tekijät ja sudenkuopat 

 

Aivan kyselylomakkeen lopussa vastaajia pyydettiin vielä valaisemaan ajatuksiaan siitä, mitkä 

tekijät mahdollistavat ammattimaista toimintaa ja tekijöitä, jotka mahdollisesti estävät sitä. Avoin 

kysymys muotoiltiin muotoon: ”Mitkä ovat mielestänne kolme merkittävintä tekijää, jotka 

mahdollistavat laadukkaan ja ammattimaisen toiminnan kehittymistä nyt ja lähivuosina? Mitkä 

puolestaan ovat kolme merkittävintä tekijää, jotka estävät ammattimaista toimintaa ja toiminnan 

kehittymistä nyt ja lähivuosina?”  

Suuri osa vastaajista lähestyi kysymystä niin sanotusti ongelmakeskeisesti eli kertoi mitkä tekijät 

estävät ammattimaista toimintaa ja toiminnan kehittymistä ja lisäsi, että mikäli listatut asiat olisivat 

kunnossa, ne muuttuisivat laadukasta ja ammattimaista toimintaa mahdollistaviksi tekijöiksi. Siksi 

keskityn analyysissä tarkemmin estäviin tekijöihin. Vastaajat toivat esiin sen verran monia eri 

asioita, että aineistoa analysoitiin kevyellä teemoittelulla eli vastauksista etsittiin yhdistäviä (tai 

erottavia) seikkoja.  

Seurajohtajien vastauksissa kaikista useimmin toistui sarjajärjestelmään ja kilpailun rajoittamiseen 

(suljettu SM-liiga) liittyvät tekijät. Viisi vastaajaa listasi sarjajärjestelmään liittyviä lieveilmiöitä 

ammattimaista toimintaa estäväksi tekijäksi. Tämä ei tietenkään enää tässä vaiheessa yllätä, kun 

nykyinen sarjajärjestelmä sai seurajohtajilta murskatuomion jo kyselyn aiemmassa vaiheessa. 

Muut tekijät saattavat siksi olla tässä yhteydessä kiinnostavampia. Suuri yllätys ei enää ole sekään, 
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että neljä seurajohtajaa luetteli seuran talouteen ja resursseihin liittyvät asiat laadukasta ja 

ammattimaista toimintaa estäväksi tekijäksi. Kolme seurajohtajaa kertoi Mestiksen nykyisen 

keskushallinnon/sarjan varainhankinnan/rajallisen rahallisen tuen Mestikseltä olevan laadukasta ja 

ammattimaista toimintaa estävä tekijä. Samaten kolme seurajohtajaa oli sitä mieltä, että osaavien 

seuratyöntekijöiden puute on estävä tekijä. Kaksi vastaajaa nimesi sarjan nykyisen tv-sopimuksen 

estävän laadukasta toimintaa ja sen kehittymistä, eli nämä vastaajat eivät kenties ole tyytyväisiä 

seurojen saamiin korvauksiin. Yksittäisissä vastauksissa esiintyviä teemoja olivat lisäksi pieni 

talousalue ja jääkiekon harrastajamäärien mahdollinen lasku. (Taulukko 4a ja 4b) 

 

TAULUKKO 4a Estäväksi tekijäksi listattujen teemojen toistuvuus seurajohtajien vastauksissa 

(esiintyvyys useammin kuin kaksi kertaa) 

 

 

 

Kuten jo aiemmin kerroin, mahdollistavia tekijöitä vastauksissa ei listattu lähellekään yhtä 

tunnollisesti, vaan yllä olevien teemojen todettiin olevan mahdollistavia, jos ne saataisiin kuntoon. 

Mahdollistavina tekijöinä kuitenkin kaksi seurajohtajaa ilmoitti hyvät olosuhteet, yksi kertoi seuran 

hyvän taloudellisen tilanteen mahdollistavan laadukasta toimintaa ja yksi kertoi sijainnin olevan 

otollinen Mestis-kiekolle. Yksi sanoi seuran imagon olevan kunnossa. 

Valmentajien vastauksille tehtiin samanlaista teemoittelua kuin seurajohtajien vastauksille. 

Valmentajatkin lähestyivät kysymystä ongelmakeskeisesti. On mielenkiintoista, että valmentajien 

vastaukset erosivat jonkin verran seurajohtajien vastauksista. Toisin kuin seurajohtajat, valmentajat 

eivät tämän kysymyksen kohdalla pitäneet suljettua sarjajärjestelmää laadukkaan ja ammattimaisen 

toiminnan ja sen kehittymisen kannalta suurena ongelmana: vain yksi valmentaja viittasi 

Estävä tekijä Esiintyvyys

Sarjajärjestelmä 5

Seuran taloudellinen tilanne 4

Keskushallinnon toimimattomuus / tukieurojen puute 3

Osaavien työntekijöiden puute 3

Huono tv-sopimus 2
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vastauksessaan sarjajärjestelmän aiheuttamiin ongelmiin. Valmentajat lähestyivät kysymystä 

selkeästi enemmän päivittäisen urheilutyön kautta. Suurimpana ongelmana valmentajat pitivät 

resurssien puutetta: viisi valmentajaa nimesi vastauksessaan rahan puutteen vaikuttavan toiminnan 

laatuun.  Resurssipuutteen aiheuttamat ongelmat olivat vanhoja tuttuja: puoliammattilaisuus, ja 

pelaajien työssäkäynti. Kaksi valmentajaa kertoi resurssipuutteen vaikuttavan Mestis-seurojen 

valmennukseen: Yhden mukaan ”halvalla ei saa laadukkaita valmentajia”. Toinen harmitteli, ettei 

pelaajan taustalla ei ole riittävästi ammattimaista henkilökuntaa, kuten valmentajia ja muita 

tukihenkilöitä. 

TAULUKKO 4b Estäväksi tekijäksi listattujen teemojen toistuvuus seurajohtajien vastauksissa 

(esiintyvyys useammin kuin kaksi kertaa) 

 

 

 

Kaksi valmentajaa osoitti kritiikkiä seurajohtajille ja Mestiksen johtoportaalle ja pitivät johtamista 

ongelmana. Yksi valmentajista kirjoitti näin: ”Mestiksen seurojen johtamisen saamisen sille tasolle 

kun urheilujohtaminen on tällä hetkellä Mestiksessä. Puuhastelusta ammattimaisuuteen. Liian 

kevyet organisaatiot.” Sama valmentaja toivoi, että sarjan markkinointia hoidettaisiin paremmin ja 

tv-sopimus olisi parempi. Edellä mainittujen ongelmien lisäksi yksittäisiä mainintoja saivat 

jääkiekon merkityksen pieneneminen, olosuhteet, laadunvalvonnan puute ja turhien, kilpailua 

rajoittavien sääntöjen laatiminen. 

Kuten sanottua, mahdollistavia tekijöitä valmentajatkaan eivät listanneet yhtä suurella intohimolla, 

vaan monet pitivät edellisessä osiossa mainittuja asioita mahdollistavina, jos ne olisivat kunnossa. 

Teemoittelussa nousi kuitenkin esiin yksi positiivinen tekijä: olosuhteet. Kolme valmentajaa kertoi 

olosuhteiden mahdollistavan ammattimaisen ja laadukkaan toiminnan. Yksittäisiä mainintoja 

saivat myös harjoitusmäärät, pelaajamäärät, seuran vetovoima ja urheilijoiden motivaatio.  

  

Estävä tekijä Esiintyvyys

Resurssien puute 5

Osaavien seuratyöntekijöiden puute 2

Riittämättömät valmennusresurssit 2
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11 POHDINTA JA TÄRKEIMMÄT JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Aloitetaan tämä osio pohtimalla, mitä tutkimuksessa tarkastellut talousluvut kertoivat. 

Sarjajärjestelmäkeskustelun viitekehykseksi tutkimuksessa vertailtiin Suomen pääsarjan SM-liigan 

ja Ruotsin pääsarjan SHL:n talouslukuja kaudelta 2018–2019. Vaikka usein kuulee sanottavan, 

kuinka jääkiekkobisnes on Ruotsissa tehokkaampaa ja tuotteliaampaa, eivät talousluvut kyseiseltä 

kaudelta pönkitä tällaista oletusta. Kaudella 2018–2019 kuusi SHL-seuraa teki tappiollisen 

liiketuloksen, jos sivuliiketoimintoja ei oteta huomioon. Jos otetaan, tappiota teki neljä seuraa – 

aivan kuten SM-liigassakin. Se on toki sanottava, että kannattavimpien seurojen tulokset Ruotsissa 

ovat suuria verrattuna liigaseurojen tuloksiin, joista vain Kärpät voi kilpailla länsinaapureiden 

kanssa. Suuruusluokaltaan toiminta on Ruotsissa massiivisempaa, sen kertovat seurojen 

liikevaihdot. SHL-seurojen liikevaihtojen keskiarvo on 13 miljoonaa euroa, kun SM-liigassa 

vastaava luku on 7,3 miljoonaa. Liikevaihdolla mitattuna Suomen suurin seura eli Kärpät olisi 

SHL:ssä vasta 12:nneksi suurin seura.  

SHL-seurojen liikevaihdot (ja tulokset) ovat kehittyneet ennennäkemättömän hyviksi uuden 

massiivisen televisiosopimuksen ansiosta, joka pesee SM-liigan vastaavan mediatietojen mukaan 

jopa yli 20 miljoonalla eurolla. Kannattavuus ei kuitenkaan ole noussut samassa suhteessa, koska 

SHL-seurat ovat kasvattaneet pelaajabudjettejaan. Molemmissa pääsarjoissa taloustilanne on 

parantunut, vaikka historia tuntee monia konkursseja ja vaikeita taloudellisia tilanteita. Yksi syy 

on kannattavan liiketoiminnan tekeminen jääkiekkobisneksen ulkopuolella. Toiminnan 

suuruuserot johtavat esimerkiksi siihen, että Ruotsissa pelaajille voidaan maksaa suurempaa 

palkkaa ja houkutella täten parempia ja nimekkäämpiä pelaajia. SHL:n uusi suuri televisiosopimus 

kertoo siitä, että sarja voi myös urheilullisesti ja kiinnostavuudeltaan hyvin, mikä näkyy 

yleisömäärissä, jotka ovat selvästi suurempia kuin SM-liigassa.  

Sitä on kuitenkin vaikea todeta, minkä verran merkitystä avoimella (Ruotsi) tai suljetulla (Suomi) 

sarjajärjestelmällä on ollut nykytilanteen kehittymiseen. Ruotsissa taloudelliset erot huipun ja 

hännän välillä ovat suuret, mikä saattaa johtua avoimen sarjajärjestelmän tuomista riskeistä ja 

seurojen hissiliikkeestä sarjatasojen välillä. Suomessakin erot hännän ja huipun välillä ovat suuret, 

koska Mestiksestä nostetut seurat eivät ole pelanneet vielä kauaa SM-liigassa. Tällä hetkellä 

molemmissa maissa itseasiassa painitaan hieman samanlaisen ongelman kanssa: eron pääsarjan ja 

toiseksi korkeimman sarjatason välillä pelätään kasvavan liian suureksi. Suomessa tämä johtuu 
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suljetusta sarjajärjestelmästä, Ruotsissa siitä, että uuden mediasopimuksen aikakaudella tuloerot 

SHL:n ja Allsvenskanin välillä kasvavat entisestään. Tapahtuu siis polarisaatiota, joka on 

kansainvälisen sarjajärjestelmätutkimuksen perusteella tyypillistä avoimille sarjoille. Suljetussa 

sarjassa on tietysti omat haasteensa ja hyötynsä, jotka liittyvät riskien vähyyteen mutta avoimen 

kilpailun puuttumiseen. On hyvä vielä muistuttaa, että koronaviruspandemia voi hetkauttaa 

molempien sarjojen taloudellisia tilanteita nopeastikin.  

Mestis-seuroilla menee taloudellisesti heikosti ehkä joitain yksittäisiä poikkeuksia lukuun 

ottamatta. Yleiskuva on edelleen todella huolestuttava ja jopa brutaali, vaikka joitain positiivisia 

signaaleja toiminnan tervehtymisestä on havaittavissa. Jotta talouslukuja voitiin hallussa olevan 

aineiston perusteella tutkia pitkäjänteisesti ajalta ennen SM-liigan sulkemista ja ajalta sen jälkeen, 

Mestiksen seuroista muodostettiin esimerkkiviisikko (Kiekko-Vantaa, LeKi, Peliitat, SaPKo ja 

TuTo), joiden taloustietojen osalta aineisto oli (lähes) täydellinen, ja seurat ovat pelanneet 

Mestiksessä pitkään. Pieneksi yllätykseksi näiden seurojen liikevaihdossa on isossa kuvassa 

tapahtunut kehitystä sen jälkeen, kun SM-liiga suljettiin. Siitä ei vielä tietenkään voi vetää 

johtopäätöstä, että toimintaympäristö olisi muuttunut suotuisammaksi. Seurojen varainhankinta 

sen sijaan on saattanut ammattimaistua.  

Kun liikevaihtoja tarkastellaan koko sarjan osalta huomataan, että ne ovat tippuneet huomattavasti 

viime vuosina. Tähän vaikuttaa tietenkin se, että kolme suurinta seuraa Jukurit, KooKoo ja Sport 

on nostettu SM-liigaan. Suurimpia tappioita esimerkkiviisikon seurat tekivät juuri ennen 

karsintojen poistumista, mutta tappioiden tekeminen on jatkunut sen jälkeenkin. Yksi mahdollinen 

selitys voi olla, että seurat ovat silloin tavoitelleet menestystä ja kenties sarjanousua taloudellisella 

riskilläkin, jonka on tutkittu olevan tyypillistä toisen sarjatason joukkueille avoimessa 

sarjajärjestelmässä. Pitkälle meneviä johtopäätöksiä ei voi tehdä, sillä yksittäiset tilikauden 

tulokset heilauttelevat keskiarvoja. Kumulatiiviset tappiot ovat kammottavia niin 

esimerkkiviisikon kuin koko sarjan lukuja tarkasteltaessa. Hieman valoa tunnelin päähän tuo se, 

että tuoreimmalla otoskaudella 2018-2019 tappioiden määrä oli laskeva, ja peräti neljä Mestis-

seuraa teki positiivisen taloudellisen tuloksen. Kun tarkasteluun lisätään vielä oman pääoman 

määrä tilinpäätöksissä, voi huoletta todeta, että puheet Mestiksen talouskriisistä pitävät paikkansa. 

Koska monet seurat tekevät tappioita vuodesta toiseen, omat pääomat painuvat entistä enemmän 
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pakkaselle ja ovat jo jopa satojatuhansia euroja miinuksella. Tälle kehitykselle olisi saatava stoppi, 

sillä oman pääoman menettäminen voi tarkoittaa vaikeuksia selvitä velvollisuuksistaan.  

Jos Mestis-seurat toimisivat normaalin yritysmaailman lainalaisuuksien mukaan, monen seuran 

toiminta olisi todennäköisesti jo loppunut. Jos täysin urheilun ”ulkopuolinen” ihminen tarkastelisi 

Mestis-seurojen talouslukuja, hän ihmettelisi monessa kohtaa, kuinka seurat yhä jatkavat 

toimintaansa. Olisikin mielenkiintoista perehtyä vielä tarkemmin vaikka jonkin yksittäisen Mestis-

seuran talousrakenteeseen ja selvittää, millä keinoin seura tosiaan pysyy pinnalla. Tämän 

tutkimuksen kirjoitushetkellä ei vielä tiedetty, kuinka pahasti koronavirusepidemia iski 

urheiluseurojen talouteen, mutta ennusmerkit näyttivät pahoilta. Huolestuttavaa Mestiksen 

kannalta on sekin, että yleisömäärät ovat olleet laskussa siitä lähtien, kun nousukarsinnat 

poistettiin. Tähän toki vaikuttaa jälleen suuren kolmikon poistuminen SM-liigaan, mikä on 

heikentänyt koko sarjan kiinnostavuutta. Yleisömäärän lasku voi johtua myös sarjan yleisen 

kiinnostavuuden heikkenemisessä, kun sarjanousu-unelmaa ei enää ole. Syitä voi ilman muuta 

löytyä myös seurojen ja sarjan markkinointirakenteista ja muista vastaavista. Tämän kysymyksen 

selvittämiseen tarvittaisiin kuluttajatutkimusta. 

Ei olekaan ihme, että suuri osa seurajohtajista ja valmentajista nimesivät seuran taloudellisen 

tilanteen ja resurssipuutteen suureksi estäväksi tekijäksi laadukkaan ja ammattimaisen toiminnan 

toteuttamisessa ja edistämisessä. Seurajohtajien mukaan taloudellisia haasteita aiheuttaa 

esimerkiksi pieni talousalue, Mestiksen kiinnostavuuden puute talousalueella, yleisölle 

epäsuotuisat olosuhteet, tukieurojen puute Mestikseltä/Jääkiekkoliitolta ja edellisten surkeiden 

tilikausien vuosien rasite. Huolestuttavaa on, että monet seurajohtajien nimeämät seikat ovat 

sellaisia, joihin on vaikea itse vaikuttaa, kuten talousaleen koko tai olosuhteetkin, jos resursseja ei 

ole. Urheilun globalisaation ja teknologian kehityksen takia Mestis-seurat ovatkin aivan 

uudenlaisten haasteiden edessä tavoitellessaan katsojien kiinnostusta. Nykyään Mestis-seurat 

joutuvat kilpailemaan paikallistenkin, etenkin nuorten, huomiosta ja kiinnostuksesta NHL-seurojen 

ja tähtien kanssa, joiden edesottamukset ovat älylaitteessa vain muutaman pyyhkäisyn takana. 

Merkitsevyys seuran omalla paikkakunnalla on elinehto. Tässä tutkimuksessa kävi ilmi, että yli 

keskimäärin yli 60 prosenttia Mestis-seurojen tuloista ovat peräisin yhteistyökumppaneilta ja 

sponsoreilta.  mutta tulevaisuudessa ei todellakaan itsestäänselvyys.  
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Mestis sarjana on tarttunut toimeen ja aktivoitunut huomattavasti sosiaalisen median kanavillaan. 

Sarjan oman tiedotteen mukaan näkyvyys on kasvanut huomattavasti. (Mestis 2020) Tässä 

tutkimuksessa ei perehdytty seurojen näkyvyyteen tai aktiivisuuteen sosiaalisessa mediassa ja 

muissa uusissa kanavissa, mutta siinä seuroilla kenties voisi olla yksi mahdollisuus kasvattaa 

näkyvyyttään ja suosiotaan. Toisaalta tullaan tärkeän kysymyksen eteen: haluavatko Mestis-seurat 

vaalia paikallisuuttaan ja merkitsevyyttään omalla paikkakunnalla vai lähteä mukaan kovaan 

kilpailuun uusissa tietoliikenneverkoissa, ja ovatko nämä edes toisiaan poissulkevia asioita muuten 

kuin kenties resurssien näkökulmasta?  

Toki Mestis-seurat mainitsivat taloudellisia haasteita aiheuttavina seikkoina myös sellaisia, joihin 

voisi vaikuttaa esimerkiksi ammattimaisemmalla henkilökunnalla, kuten kulubudjetin tarkemmalla 

seurannalla. Monet vastaajat esittivätkin huolensa siitä, että päteviä seuratyöntekijöitä tai johtajia 

ei ole riittävän paljon. Voisiko Jääkiekkoliitto järjestää entistä enemmän koulutuksia ja oppaita 

Mestis-toimijoille? Mestis-seurat ovat selkeästi pyrkimässä laajentamaan liiketoimintaansa 

jääkiekon ulkopuolelle, ja osa on jo laajentanutkin. Kuten aiemmin kerrottiin, tämä on ollut yleinen 

suuntaus pääsarjaseuroissa sekä Suomessa että Ruotsissa, ja nyt myös Mestis-seurat yrittävät 

parantaa kannattavuuttaan avaamalla uusia liiketoimintaväyliä. Monet seurat kertoivat 

laajentavansa ravintolatoimintaansa, mikä on luonteva reitti, sillä lähes kaikilla on jo jotain 

ravintolatoimintaa ottelutapahtumiensa yhteydessä. Yllättävämpiäkin liiketoimintaväyliä 

harkittiin, kuten mainosmyyntiä ja kiinteistöbisnestä. Liiketoiminnan laajentuminen saattaa olla 

yksi merkittävä tekijä, joka parantaa Mestis-seurojen kannattavuutta tulevaisuudessa. 

Entä sitten ammattilaisuuden taso? Pelaajat eivät ole Mestiksessä ammattilaisia, se käy hyvin 

selväksi. Vastanneiden seuroissa pelasi yhteensä vain kaksi ammattilaista. Puoliammattilaisia 

seuroissa oli huomattavasti enemmän. Karu ero Mestiksen ja SM-liigan välillä konkretisoituu 

pelaajabudjettien suuruusluokan valtavissa eroissa. Kun kyselyyn vastanneiden Mestis-seurojen 

pelaajabudjetit olivat kaikki alle 150 000 euroa, SM-liigassa yksikään seura ei rakenna 

kokoonpanoaan alle miljoonalla, tai ei rakentanut ainakaan ennen koronaepidemian iskemistä. 

Tietyllä tapaa huolestuttava löytö oli, että seurajohtajien mukaan todella moni Mestis-pelaaja 

keskittyy vain jääkiekon pelaamiseen eikä esimerkiksi opiskele tai tee muita töitä pelaamisen 

yhteydessä. Kun kyse on selvästi puoliammattilaissarjasta voisi olla paikallaan parantaa 

kaksoisuran mahdollisuuksia Mestis-ympäristössä. Seurojen toimistotkaan eivät pullistele 
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täysipäiväisistä työntekijöistä, sillä keskimäärin vastaajien seuroissa työskenteli 4,4 täysipäivästä 

työntekijää. Kun näistä vielä yleensä kaksi ovat valmentajia on selvää, että pari täysipäiväistä 

työntekijää joutuu kantamaan suurta kuormaa hallinnosta, taloudesta, liiketoiminnasta ja ehkä vielä 

viestinnästä ja markkinoinnistakin. Kyselyn perusteella täysipäiväiset saavat jonkin verran apuja 

osa-aikaisilta, mutta enimmäkseen he työskentelevät valmennuksessa, urheilijahuollossa ja 

ottelujärjestelyissä. Vaikka ammattilaisia on vähän sekä pelaajissa että taustavoimissa, tässä 

tutkimuksessa kävi ilmi, että lähes 50 prosenttia seurojen kuluista muodostuu henkilöstökuluista. 

Tästä voisi vetää johtopäätöksen, että kaikki muut kulut on vedetty minimiin. 

Suuri osa seuroista kertoi palkallisten työntekijöiden määrän kasvaneen, mikä on linjassa yleisen 

ammattimaistumiskehityksen kanssa. Täytyy kuitenkin muistaa, että korkean sarjatason 

lajiseuroina Mestis-seurat poikkeavat perinteisistä suomalaisista yleisseuroista. Niillä ei ole 

esimerkiksi junioritoimintaa ja siten palkattua henkilökuntaa lasten ja nuorten kanssa 

työskentelemisessä, vaan nämä kenties työskentelevät junioriorganisaatioissa. Tulosten perusteella 

on hyvin todennäköistä, että esimerkiksi hallitusjäsenet kantavat edelleen Mestis-seuroissa suurta 

vastuuta päivittäisen toiminnan pyörittämisestä. Vastaajat kertoivatkin, että vapaaehtoisten 

merkitys on jopa kasvanut edellisten vuosien aikana, mikä puolestaan antaa viitteittä siitä, ettei 

ammattimaistuminen ole välttämättä edennyt Mestiksessä yleisten suuntaviivojen mukaisesti. 

Toisaalta he ilmaisivat huolensa siitä, että vapaaehtoisten houkutteleminen toimintaan on 

Mestiksessäkin yhä haastavampaa. Tämä on yleinen haaste suomalalaisessa seuratoiminnassa, joka 

on vuosikausien ajan nojannut vapaaehtoisuuteen. Jos ammattilaisia ei ole varaa palkata eikä 

vapaaehtoisia löydy, yksittäisten tekijöiden kuorma saattaa kasvaa liian suureksi. 

Nykyinen suljettu sarjajärjestelmä sai vastaajilta täystyrmäyksen, joskaan valmentajat eivät olleet 

mielipiteidensä kanssa aivan yhtä ehdottomia kuin seurajohtajat. Yhtä kaikki: Mestis-seuroissa 

uskotaan, että SM-liigan avaaminen parantaisi seurojen toimintaedellytyksiä ja lisäisi sarjan 

kiinnostavuutta. Positiivista on, että sekä seurajohtajat että valmentajat uskovat Mestiksen 

pelillisen tason olevan niin hyvä, että se kehittää ja houkuttelee nuoria pelaajia pelaamaan sarjassa. 

Tämä on tärkeää, etteivät he karkaa esimerkiksi ulkomaille, jossa voisi tienata enemmän rahaa. 

Jääkiekon globalisoituminen ilmenee niinkin, että suomalaisille Mestis-tason pelaajille on 

enemmän pelipaikkoja tarjolla ulkomailla, mistä osa vastaajista esittikin jo huolensa ja kertoi, ettei 

Mestis pysty kilpailemaan pelaajapalkkioissa ulkomaalaisia seuroja vastaan. Vastaajien 
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keskuudessa oli melko vahva konsensus siitä, että Mestiksen tehtävä on olla kasvattajasarja. Tämän 

tutkimuksen perusteella voikin päätellä, että Mestiksen pelaajat, valmentajat ja seuratyöntekijät 

pyrkivät ponnistamaan eteenpäin yksilöinä, eivät joukkueina. 

Tässä osiossa olen jo esitellyt joitain jatkotutkimusehdotuksia tämän yleiskauttauksen jatkoksi. 

Olisi mielenkiintoista perehtyä tarkemmin Mestis-seurojen talouteen ja organisaatiorakenteisiin. 

Entä miksi niin harva Mestis-pelaajaa opiskelee pelaamisen ohella, millaiset ovat kaksoisuran 

mahdollisuudet? Ajankohtaista ja tärkeää olisi tutkia Mestis-seurojen markkinointia ja sosiaalisen 

median käyttäytymistä. Miten Mestis-seurat aikovat tulevaisuudessa vastata vapaaehtoisten 

vähenemiseen. Urheilullisesta näkökulmasta voisi olla tärkeää tutkia Mestiksen pelaajapolkuja. 

Tässä tutkimuksessa sarjajärjestelmäkeskusteluun kysyttiin mielipiteitä Mestis-toimijoilta, mutta 

ensiarvoisen tärkeää olisi saada tietoa kuluttajilta: onko suljettu sarjajärjestelmä vaikuttanut heidän 

kiinnostukseensa? Kuluttajatutkimusta kaivattaisiin myös seurojen potentiaaliselta yleisöryhmältä. 

Entä mitkä todella ovat suljetun sarjajärjestelmän hyödyt SM-liigan näkökulmasta? 

Jatkotutkimusaiheita riittää, koska jääkiekko Suomen suosituimpana lajina koskettaa monia ja on 

jatkuvasti kansan huulilla. Mestiksen rooli suomalaisessa jääkiekkoperheessä on kuuma 

puheenaihe. 
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