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1 Johdanto 

 

1.1 Työn tausta ja lähtökohdat  

 

Opinnäytetyöni toimeksiantaja on Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry (TTK), jonka palveluk-

sessa työskentelen seurakoordinaattorina. Opinnäytetyöni aiheena on talouden seu-

rannan kehittäminen yhdistyksessä jossa talouden seuranta on aiemmin ollut hyvin 

vähäistä.  

 

TTK on yleishyödyllinen yhdistys jonka tavoitteena ei ole taloudellisen voiton tuottami-

nen, vaan seuran säännöissä mainitun aatteellisen tarkoituksen tavoitteleminen. Kuu-

kausittaisten kulujen kattamiseen täytyy kuitenkin olla riittävät tuotot. Kun seuran liike-

vaihto on vuositasolla yli 500 000 euroa, on myös talouden seurannan oltava kunnos-

sa. TTK:n hallitus on seurannut budjetin toteutumista aiemmin vuosineljänneksittäin 

kirjanpitäjän tekemän budjettivertailun avulla. Budjettieroihin ja niiden syihin ei kuiten-

kaan ole paneuduttu syvällisemmin. Lisäksi seurakoordinaattori esittelee seuran halli-

tukselle kuukausittain talouskatsauksen yhdistyksen taloudellisesta asemasta. Katsa-

uksessa tulee esille seuran maksuvalmius sekä saatavien tulojen ja erääntyvien kulu-

jen tilanne. Tämä on käytännössä katsaus pankkitilin saldoon sekä saataviin tuloihin ja 

erääntyviin kuluihin perustuva laskelma. Opinnäytetyössäni kehitän näitä seurantatapo-

ja.  

 

Suomessa on paljon rekisteröityjä yhdistyksiä: yhdistysrekisterissä on noin 135 000 

yhdistystä (Patentti- ja rekisterihallitus, 2013). Yhdistystoimintaa harrastetaan lisäksi 

myös rekisteröimättömissä yhdistyksissä, ja suurin osa suomalaisista kuuluukin johon-

kin yhdistykseen. Yhdistyksiä toimii edunvalvonnan, poliittisessa toiminnan, kulttuuri- ja 

sivistystoiminnan sekä urheilu- ja harrastetoiminnan piirissä. (Perälä ym. 2008, 11.) 

 

1.2 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry  

 

Tikkurilan Taitoluisteluklubi aloitti toimintansa Tikkurilan Jääveikkojen taitoluistelujaos-

tona, josta se rekisteröityi omaksi seurakseen syyskuussa 1986. TTK:lla on tällä hetkel-

lä lähes 400 jäsentä, joista 330 on alle 18. -vuotiaita lapsia ja nuoria. TTK:n toiminnan 

perusajatuksena on tarjota laadukasta taitoluistelun harrastus- sekä kilpailutoimintaa 
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niin, että jokainen lapsi, nuori tai aikuinen kehittyy luistelijana omista lähtökohdistaan. 

TTK:ssa jokainen saa tasapuolisesti valmennusta ja pääsee kokemaan onnistumisen 

elämyksiä.  

 

TTK on yksi Suomen johtavista taitoluisteluseuroista, ja se tarjoaa useita harrastus-

mahdollisuuksia eri-ikäisille luistelijoille. TTK:ssa voi harrastaa lasten luistelukoulussa 

tai harrasteryhmässä. Kilpailumuotoista luistelua voi harrastaa yksinluistelu- tai muo-

dostelmaryhmissä. Seura tarjoaa myös aikuisille mahdollisuuden aloittaa luisteluhar-

rastus aikuisten luistelukoulussa tai liittymällä aikuisten muodostelmajoukkueeseen. 

 

Suomen Taitoluisteluliiton alaisena toimii 74 Taitoluisteluseuraa, joista TTK on yksi. 

Suomessa on lähes 8 000 kilpailevaa luistelijaa sekä noin 10 000 lasta harrastaa luiste-

lua luistelukoulussa. Yhteensä Suomessa luistelua harrastaa noin 200 000 henkeä. 

(Suomen Taitoluisteluliitto.) 

 

Seurakoordinaattorin tehtäviin kuuluvat monipuoliset taloushallinnon ja viestinnän teh-

tävät. Huolehdin kuukausittain seuran laskutuksesta eli kausimaksujen ja kilpailumak-

sujen laskutuksesta sekä kirjanpitoaineiston kokoamisesta. Lisäksi vastaan asiakas-

palvelusta ja teen monenlaisia viestinnän tehtäviä. Myös erilaisten tapahtumien ja kil-

pailuiden järjestämisessä ja seuran kausijulkaisun kokoamisessa avustaminen kuuluu 

tehtäviini.  

 

1.3 Opinnäytetyön rakenne ja työmuoto 

 

Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen ja se koostuu johdannosta, teoriaosuudesta, toi-

minnallisen osuuden esittelystä ja johtopäätöksistä. Työni liitteenä on konkreettinen 

tuotos, joka on talouden seurannan työkalu sekä ohjeistus sen käyttöön.  

 

Työni lopussa kokoan johtopäätöksiä aiheesta ja pohdin, miten olen onnistunut yhdis-

tämään viitekehyksen ja teoriaosuuden. Johtopäätöksen yhteydessä avaan opinnäyte-

työprosessin edetessä esille tulleita muita taloushallinnon osa-alueita, joissa seuralla 

olisi madollisuus kehittyä.  

 

Vilkka ja Airaksinen kuvaavat teoksessaan osuvasti toiminnallisen opinnäyteyön tavoi-

tetta. Tavoitteena on ohjeistaa ja opastaa käytännön toimintaa ammatillisesti. Toimin-

nallisessa opinnäytetyössä käytännön toteuttaminen ja sen raportointi tutkimusviestin-
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nän keinoin tulee yhdistää sulavasti. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9.) Tämän työn toimin-

nallisena osuutena ovat kehittämäni kassabudjetin esittely. Lisäksi olen tehnyt ohjeis-

tuksen kassabudjetin käyttöön, jotta tarvittaessa kuka tahansa seuran sisällä voi suorit-

taa budjettivertailua.  

 

Opinnäytetyöni sisältää lisäksi piirteitä laadullisesta tutkimuksesta. Laadullista tutki-

musta voidaan käyttää kun tavoitteena on jonkin aiheen kokonaisvaltainen ymmärtämi-

nen (Vilkka & Airaksinen 2003, 63). Tutkimuksen avulla selvitän, miten yhdistyksen 

talouden seurantaa voidaan kehittää. Lisäksi laadullisen tutkimuksen tuloksia käytetään 

hyväksi kassabudjetti ohjeistuksen teossa.  

1.4 Tavoitteet ja tutkimusongelma 

 

Opinnäytetyöni tavoitteena on kehittää seurantatyökalu eli kassabudjetti, jonka avulla 

seura pysyy ajan tasalla taloudellisesta tilanteestaan ja pystyy suunnittelemaan toimin-

taansa entistä tehokkaammin. Kassabudjetti luodaan työn teoriaosuuteen pohjautuen. 

Työn avulla pyritään kehittämään TTK:n talouden seurantaa ja saamaan parempaa 

ymmärrystä taloudellisesta tilanteesta lyhyellä aikavälillä eikä ainoastaan tilikauden 

lopussa tilinpäätöksen avulla ja pankkitilin saldoa seuraamalla.  

 

Opinnäytetyöni pääongelma on seuraava: 

- Miten yhdistyksen talouden seurantaa tulisi kehittää? 

 

Vastaus ongelmaan saadaan seuraavien tutkimuskysymysten avulla: 

- Mitä eri vaihtoehtoja yhdistyksen talouden seurantaan on olemassa? 

- Mitä erityispiirteitä yleishyödyllisten yhdistysten taloushallinnossa on? 

 

Mahdollisuudet talouden seurantaan selvitetään teorian avulla. Työssäni pyrin käyttä-

mään yritysmaailmasta tuttuja seurantamalleja ja sovellan niitä yhdistystoimintaan so-

piviksi.  

 

Haasteita talouden seurantaan TTK:ssa tuo kulujen vaikea ennustettavuus sekä meno-

jen ja tulojen epäsäännöllisyys. Kun kuluja ei aiemmin ole aktiivisesti seurattu, on tule-

vaisuutta vaikea ennustaa, vaikka menot ja tulot vuoden aikana ovatkin luultavasti 

edellisten vuosien kaltaisia.  
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Yhtenä opinnäytetyön arviointikriteerinä on työn ajankohtaisuus ja uutuusarvo, työn 

tulisi olla ajankohtainen ja tuoda uutta tietoa sen lukijoille (Opinnäytetyöohje. 2013). 

Yleishyödyllisten yhdistysten talouden seurannasta on julkaistu hyvin vähän kirjallisuut-

ta, joten käytän työssäni yritysmaailman budjetoinnin malleja joita olen soveltanut yh-

distysmaailmaan sopiviksi. Tämä antaa uutta informaatiota yhdistysten talouden seu-

rantaa varten.  

 

Taitoluisteluseuroille ei ole aiemmin tehty tehokasta talouden seurannan työkalupakkia. 

Opinnäytetyöprosessin aikana olen tutustunut useisiin saman aihealueen opinnäytetöi-

hin. Yhdistysten taloushallintoon liittyviä opinnäytetöitä on kuitenkin tehty useita. Tanja 

Mustonen on tehdyt toiminnallisen opinnäytetyön (2013), jossa hän kehittää Lahden 

Uimaseura Ry:n talouden seurantaa. Aihe työssä on hyvin samanlainen kuin minulla, 

mutta Lahden Uimaseuran määrittelemät tavoitteet työlle sekä seuran talouden raken-

ne on hyvin erilainen. Myös taitoluisteluseuroille on tehty opinnäytetöitä toimeksianto-

na. Jenna Immonen ja Heidi Metsola (2012) ovat laatineet Keravan Luistinseuralle 

Seuran kehittämissuunnitelman, jossa muokataan seuran toimintasuunnitelmaa ja kehi-

tetään seuran johtamista ja hallinnointia. TTK:lle ei ole aiemmin tehty seuran hallintoon 

liittyvää opinnäytetyötä. Opinnäytetyöni on arvokas yhdistykselle, jonka talouden seu-

ranta kaipaa tarkempaa tarkkailua.  

2 Yhdistyksen määritelmä 

 

Suomen perustuslaissa annetaan jokaiselle yhdistymisvapaus. Yhdistymisvapaus sisäl-

tää oikeuden perustaa yhdistys, osallistua yhdistyksen toimintaan ja kuulua tai olla kuu-

lumatta yhdistykseen (Suomen perustuslaki 1999, 2 luku 13 §). Yhdistymisvapaudesta 

säädetään lisää yhdistyslaissa. Yhdistymisvapauteen kuuluu myös yhdistyksen sisäi-

nen toimintavapaus, joka tarkoittaa sitä, että yhdistyksellä on oikeus laatia itse omat 

sääntönsä yhdistyslain puitteissa. (Perälä & Perälä 2006, 17.) 

 

2.1 Yhdistys 

 

Yhdistys on aatteellisen yhteisön tai säätiön oikeudellinen muoto. Yhdistys siis peruste-

taan aatteellisen tarkoituksen toteuttamista varten. Aatteelliset yhdistykset voivat olla 

rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä. Yhdistys eroaa muista yhteisöstä erityisesti sen 

avoimuudessa: yhdistykseen liittymistä ei rajoiteta, kuten esimerkiksi osakeyhtiön omis-
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tajuutta. Yhdistyksen toiminta perustuu omistajien tahdon sijaan yhdistyksen yhteisiin 

tavoitteisiin ja tehtäviin.  (Perälä & Perälä 2006, 34, 20.) 

 

Yhdistyksen tarkoitus ei saa olla lain tai hyvien tapojen vastainen (yhdistyslaki 1989, 1 

luku 1 §). Aatteelliset yhteisöt voivat harjoittaa taloudellista toimintaa, mutta vain niin, 

että taloudellinen toiminta ei ole yhteisön pääasiallista toimintaa (Perälä & Perälä 2006, 

24). Yhteisöjen taloudellisesta toiminnasta säädetään tarkemmin yhdistyslaissa. Yhdis-

tyksen tulee harjoittaa elinkeinoa tai ansiotoimintaa ainoastaan omien sääntöjensä mu-

kaisesti tai tavoitellessaan yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista. Taloudellisesti hyvin 

vähäarvoinen toiminta on kuitenkin sallittua. (yhdistyslaki 1989, 1 luku 5 §.) 

 

Yhdistyksessä täytyy olla vähintään kolme jäsentä ja sillä täytyy olla jokin aatteellinen 

tarkoitus. Lisäksi yhdistyksen toiminnan täytyy olla tarkoitettu pysyväksi. Yhdistyksen 

muita nimityksiä ovat esimerkiksi kerho, seura ja klubi, kuten tämän opinnäytetyön toi-

meksiantajakin on nimetty. (Loimu 2012, 23,25.) 

2.2 Rekisteröity yhdistys 

 

Rekisteröity yhdistys rekisteröidään Patentti- ja rekisterihallituksen alaiseen yhdistysre-

kisteriin. Rekisteröity yhdistys on oikeuskelpoinen ja se voi omistaa omaisuutta ja tehdä 

sopimuksia nimellään. Rekisteröidyn yhdistyksen nimen perään merkitään kirjaimet ry. 

(Perälä & Perälä 2006, 21.) 

 

Rekisteröidyssä yhdistyksessä kaikki sen toiminta ja päätöksenteko tapahtuu yhdistyk-

sen nimissä. Tällöin yhdistyksen puolesta tehdyistä toimista ja velvoitteista ei vastaa 

yksittäinen henkilö vaan yhdistys kokonaisuudessaan. Juuri vastuukysymysten vuoksi 

rekisteröidyt yhdistykset ovat paljon yleisempiä kuin rekisteröimättömät yhdistykset. 

(Vierros & Pöyhönen & Kallio 2010, 26–27.) 

2.3 Yleishyödyllisyys  

 

Yleishyödyllisyys on tärkeä käsite yhteisöistä puhuttaessa. Yleishyödylliset yhteisöt 

ovat verovelvollisia valtiolle ainoastaan elinkeinotulostaan. Yhteisö on yleishyödyllinen, 

kun se toimii ainoastaan yleiseksi hyväksi toiminnassaan. Yhteisön toiminta ei saa 

kohdistua vain rajoitettuihin henkilöpiireihin, vaan sen täytyy olla avoin kaikille sään-

nönmukaiset edellytykset täyttäville henkilöille. Yhteisön toiminta ei saa myöskään tuot-

taa taloudellista etua sen osallisille. Yleishyödyllinen yhteisö saa kuitenkin maksaa 
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palkkaa toimihenkilöilleen ja antaa muita tavanomaisia työelämän etuja. (Perälä & Pe-

rälä 2006, 26–27.)  

2.4 Aatteellisuus 

 

Yhteisö on aatteellinen silloin, kun sen tavoitteena ei ole taloudellisen voiton tavoittelu 

ja yhdistyksessä toimitaan sen jäsenten hyväksi sekä määritellyn yhteisen aatteen mu-

kaisesti. Yhdistyksen aatteet voivat olla esimerkiksi poliittisia, ammatillisia, urheilu- ja 

harrastetoiminnallisia tai kulttuuri- ja sosiaalitoiminnallisia. (Patentti- ja rekisterihallitus, 

29.10.2013) 

 

Aatteellisen yhteisön toiminnan tavoitteena on, että yhteisö saa toteutettua sen aatteel-

liset tehtävänsä. Yhteisöjen varsinaisen toiminnan tuotot eivät yleensä riitä kattamaan 

kaikkia menoja, joten yhteisöt suorittavat useimmiten lisäksi varainhankintaa. Aatteelli-

sen yhteisön toiminnan onnistumista ei mitata taloudellisilla voitoilla, vaan yhteisön itse 

määriteltyjen tavoitteiden saavuttamisella. Luonnollisesti tavoitteisiin pyritään kuitenkin 

pääsemään mahdollisemman taloudellisella tavalla, joten tulojen olisi siis hyvä olla me-

noja suuremmat ja kassavirran positiivinen. Yhdistys tarjoaa jäsenilleen suoritteita joi-

den aikaansaamiseksi se kerää tuloja käyttää menoja. Seuraavassa kuviossa 1 esite-

tään yhdistyksen suoritejärjestys. Liiketoimintaa suorittavan yrityksen suoritejärjestys 

on toisenlainen, siinä tavoitteena on tulojen saaminen mahdollisimman pienillä menoil-

la. (Perälä & Perälä 2006, 29–30.) 

                       

Kuvio 1. Yhdistyksen suoritejärjestys (Perälä & Perälä 2006, 30). 

 

TTK ei tavoittele taloudellista voittoa. Sen liikevaihto koostuu suurimmaksi osaksi luis-

telijoilta laskutettavista kausimaksuista. TTK:n aatteellinen tarkoitus on ylläpitää ja edis-

tää taitoluistelun harrastusta. Tarkoituksen toteuttamiseksi seura järjestää taitoluistelu-
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harjoituksia, oheisharjoituksia, kilpailuja ja näytöksiä. (Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry, 

2004.) 

 

Aatteellinen yhdistys saa harjoittaa vain sellaista liiketoimintaa josta on määrätty sen 

säännöissä tai joka liittyy välittömästä sen tarkoituksen toteuttamiseen. Lisäksi elinkei-

no, joka on taloudellisesti vähäarvoista, on sallittua. (yhdistyslaki 1989, 1 luku 5 §) 

Useat yhdistykset harjoittavat monesti laajaa elinkeinotoimintaa ja sen tuleekin aina 

liittyä välittömästi yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen. (Perälä & Etelämäki 2013, 

11.) 

Kaikki Tikkurilan Taitoluisteluklubin taloudenhoitoa koskevat yleissäännökset määräy-

tyvät yhdistyslain (26.5.1989/503), kirjanpitolain (30.12.1997/1339) ja kirjanpitoasetuk-

sen (30.12.1997) mukaisesti sekä yhdistyksen kulloinkin voimassa olevien sääntöjen 

mukaisesti (Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry, 2014). 

3 Aatteellisen yhdistyksen talous 

 

3.1 Yhdistyksen talouden ulkoinen seuranta 

 

Yhdistyksen talouden ulkoinen seuranta perustuu kirjanpitoon ja vuosittaiseen tilinpää-

tökseen. Tilinpäätös pitää sisällään tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja mah-

dolliset liitetiedot (kirjanpitolaki 1997, 3 luku 1 §). Seuraavissa luvuissa käsittelen tar-

kemmin yhdistyksen kirjanpitoa, tuloslaskelmaa ja toimintakertomusta.  

3.1.1 Yhdistyksen kirjanpito  

 

Kirjanpitolaissa määrätään, että jokainen yhdistys on kirjanpitovelvollinen ja että kirjan-

pitovelvollisen on pidettävä kahdenkertaista kirjanpitoa (kirjanpitolaki 1997, 1 luku 2 §). 

Kirjanpitolaki määrittelee perussäännökset kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä. Yhteisö-

muotojen kirjanpidon erityiskysymyksistä määräävät eri yhteisölait. Lakien lisäksi myös 

Kirjanpitolautakunta (KILA) toimii hyvän kirjanpitotavan tulkitsijana ja ohjeistajana. Eri 

yhdistyksen kuten myös TTK:n kirjanpitoa, määrittelee tarkemmin yhdistyslaki. (Tompe-

ri 2011, 7–8.) 

 

Kirjanpidon keskeiset periaatteet pätevät samalla lailla yhdistysten toiminnassa kuin 

yritysmaailmassakin. Kirjanpito toimii ulkoisen laskentatoimen osa-alueena ja samalla 

perustana tilinpäätökselle (Perälä & Perälä 2006, 37). Keskeisiä periaatteita ovat kah-
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denkertainen kirjanpito, hyvä kirjanpitotapa, menon ja tulon kirjaaminen suoriteperus-

teisesti sekä kirjanpidon suora yhteys tositteista peruskirjanpidon kautta pääkirjanpi-

toon, tuloslaskelmaan ja taseeseen. Keskeisiä dokumentteja kirjanpidossa ovat tilikart-

ta sekä päivä- ja pääkirja. Yhdistysten kirjanpidon erityispiirteitä ovat tuloslaskelman ja 

taseen muoto, avustukset, varainhankinta ja lahjoitukset sekä yleisavustukset. (Vierros, 

Pöyhönen, Kallio 2013, 45–46.) 

 

TTK:ssa kirjanpito tehdään hallituksen erikseen valitsemassa tilitoimistossa. Kirjanpito 

perustuu hyväksytyn tilikartan mukaisiin tulo- ja menotileihin. (Tikkurilan Taitoluistelu-

klubi 2014, 6.) 

 

3.1.2 Yhdistyksen tuloslaskelma 

 

Aatteellisia yhteisöjä varten kirjanpitoasetuksesta löytyy oma tuloslaskelmakaava, joka 

on tarkoitettu ohjeistavaksi perusrungoksi (liite 1). Tuloslaskelma on laadittava kaavoja 

yksityiskohtaisemmin, mikäli se on tarpeen tilikauden tuloksen muodostumisen kannal-

ta (Kirjanpitoasetus 1997, 1 luku 9 §). Käytännössä yhdistykset useimmiten laativatkin 

tuloslaskelmansa yksityiskohtaisemmaksi ja omiin tarkoituksiinsa sopivaksi. Tuloslas-

kelmasta tulee ensisijaisesti selvitä, mistä tilikauden tulos koostuu. Eri menot ja tulot 

tulee eritellä hyvän kirjanpitotavan mukaisesti itse tuloslaskelmassa tai sen liitteenä. 

Tuloslaskelmaa tarkastelemalla nähdään yhdistyksen rahankäyttöjärjestys ja lukijalle 

täytyy muodostua selkeä kuva yhdistyksen toiminnasta.  (Tomperi 2011, 132.) 

 

Tuloslaskelman esitystapaa ei saa muuttaa, ellei siihen ole annettu erityistä syytä. Jos 

esittämistapaa kuitenkin muutetaan, on liitetietoihin liitettävä erillinen selvitys muutok-

sen syistä ja niiden vaikutuksista. (Kirjanpitoasetus 1997, 1 luku 8 §; 2 luku 2 §.) 

 

Yhdistysten taloudellinen prosessi eroaa siis merkittävästi liikeyrityksen taloudellisesta 

prosessista. Eri yhdistysten tuloslaskelman voivat erota toisistaan huomattavasti, sen 

mukaan miten kukin on tuloslaskelmaansa muokannut omiin tarpeisiinsa sopivaksi. 

Liike-elämässä vaihtelua tuloslaskelmien välillä on huomattavasti vähemmän. (Vierros 

ym. 2013, 5.) Yhdistyksen talotta on kuitenkin seurattava ja seurantaa varten varsinai-

sen toiminnan menot ja tulot on erotettava muusta toiminnasta johtuvista tuloista ja 

menoista, kuten varainhankinnasta. (Tomperi 2011, 131.)  
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Varsinainen toiminta aatteellisessa yhdistyksessä on toimintaa, jota tehdään yhdistyk-

sen sääntöjen määrittelemän tarkoituksen toteuttamiseksi. Tuloslaskelman varsinaisen 

toiminnan osuudessa esitetään siis kaikki menot ja tulot, jotka ovat aiheutuneet sääntö-

jen mukaisesta toiminnasta. Varsinaisen toiminnan henkilöstökulut ja poistot on esitet-

tävä erikseen. (Tomperi 2011, 133.) TTK:lla varsinaisen toiminnan kulut koostuvat suu-

rimmalta osin henkilöstökuluista, jäämaksuista ja kilpailukuluista.   

 

Varainhankinta on erinäisin tavoin hankittuja varoja, joilla pyritään kattamaan varsinai-

sen toiminnan alijäämään (Perälä & Perälä 2006, 106). TTK:lla käytössä olevat varain-

hankinnan muodot on nähtävissä seuraavassa kuviossa 2. 

 

                 

 

Kuvio 2. TTK:n varainhankinnan muodot   

TTK:n varainhankinnasta suurin osa koostuu sen jäseniltä vuosittain kerättävästä jä-

senmaksusta. Lisäksi kausijulkaisun ilmoitus- ja mainostuotot ja tapahtumissa järjestet-

tävät keräys- ja arpajaistuotot kattavat varsinaisen toiminnan alijäämää. Viimeisenä 

varainhankintamuotona ovat vielä liiketoiminnan tuotot jota seura toteuttaa muun mu-

assa myymällä seuran logolla varustettuja seuratuotteita jäsenilleen.   

 

Aatteellisen yhteisön taloudelle on usein tärkeää, että yhdistys saa avustuksia. Avus-

tuksia myöntää yleensä julkisyhteisö tai keskusjärjestö. Avustus eroaa lahjoituksesta 

siten, että se on yleensä jatkuva, kun taas lahjoitus on useimmiten vain kertaluontoinen 

tulo seuralle. Avustukset kirjataan tilikauden tuotoksi sille kaudelle, jolla avustus saa-

daan kokonaisuudessaan. (Perälä & Etelämäki 2013, 41.)  

 

Jäsenmaksutuotot 
Keräys- ja 

arpajaistuotot 

Ilmoitus- ja 
mainostuotot 

Liiketoiminnan 
tuotot 

Varainhankinta 
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TTK:n tuloslaskelmassa (liite 2) ensimmäisenä eritellään yhdistyksen varsinaisen toi-

minnan tuotot ja kulut. Varsinaisen toiminnan alijäämää katetaan ensimmäisenä va-

rainhankinnan tuotoilla ja toisena sijoitus- ja rajoitustoiminnan tuotoilla. Tulokseen vai-

kuttavat myös kauden aikana saadut satunnaiset erät sekä yleisavustukset. Viimeisenä 

tulokseen vaikuttavat tilinpäätössiirrot joiden jälkeen saadaan selville tilikauden yli- tai 

alijäämä. 

 

TTK:lla varsinaisen toiminnan tuotot ovat yhdistykselle poikkeuksellisen suuret, sillä ne 

koostuvat suurilta osin kausimaksuista, jotka ovat luisteluharrastuksessa kuukausittai-

sia ja suuria. Kulujäämää katetaan seuraavaksi tuloslaskelmakaavan mukaisesti va-

rainhankinnan tuotoilla. TTK:n varainhankinta koostuu suurimmaksi osaksi näytös-

tuotoista ja jäsenmaksutuotoista. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuottoja seuralla on hy-

vin vähän. Viimeisenä tilikauden tulokseen vaikuttaa vielä Vantaan Kaupungin yleis-

avustus (TTK:n Tuloslaskelma, liite 2).  

 

Kun vertailee TTK:n tuloslaskelmaa ja aatteellisten yhteisöjen tuloslaskelmakaavaa, on 

selvää, että TTK:n tuloslaskelma on paljon laajempi ja yksityiskohtaisempi kuin ohjeis-

tus. Tuloslaskelmakaava on toki vain ohjeistus, ja se tulee tarvittaessa tehdä tarkem-

pana, jotta yhteisön tuotto- ja kulurakenne tulee selväksi. TTK:n tuloslaskelmassa on 

kuitenkin eritelty turhankin tarkasti eri osa-alueita, niin että kokonaisuus on jopa vaike-

ampi hahmottaa kuin jos se olisi yksinkertaisempi.  

 

3.1.3 Toimintakertomus 

 

Kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvollisen on liitettävä tilinpäätökseen toimintakerto-

mus, josta käy ilmi toiminnan kehittymisen tärkeät seikat (kirjanpitolaki 1997, 3 luku 1 

§). Pientä kirjapitovelvollista ei velvoiteta tekemään toimintakertomusta. Jos pieni kir-

janpitovelvollinen kuitenkin tekee toimintakertomuksen, niin se ei ole osa virallista tilin-

päätöstä, vaan erillinen asiakirja tilinpäätöksen yhteydessä. Toimintakertomuksesta ja 

tilinpäätöksestä koostuva asiakirja on nimeltään tasekirja. (Vierros ym. 2013, 76.) 

 

Yhteisön hallitus laatii toimintakertomuksen edellisen kauden tapahtumista. Vapaaeh-

toisesti tehtävän toimintakertomuksen sisältö on hyvin vapaa, mutta yleensä se sisältää 

tiedot toimintavuoden olennaisista tapahtumista, kertoo yhdistyksen aikaansaannoksis-

ta ja antaa katsauksen myös tulevaan. Toimintakertomusta voidaan myös peilata toi-

mintasuunnitelman sisältämiin asioihin ja kertoa asetettujen tavoitteiden toteutumises-
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ta. Lisäksi toimintasuunnitelmassa luetellaan yleensä kauden toimielinten kokoonpanot 

eli hallituksen jäsenet ja mahdolliset työntekijät. Mahdolliset tilanteet, joissa tulostavoit-

teisiin ei ole päästy, olisi hyvä tuoda myös esille, ja hallituksen on hyvä esittää selostus 

syistä miksi tavoitteisiin ei päästy. (Loimu 2012, 92–93.) 

 

Toimintakertomusta on suotavaa alkaa luoda jo kauden alussa, jolloin sille luodaan 

pohja, jota on helppo täyttää kauden kuluessa. Tärkeät päivämäärät, osanottajat, ryh-

mäkoot ja henkilöt on hyvä kirjoittaa muistiin jo kauden aikana, jotta niitä ei tarvitse 

muistella kauden lopuksi jo uusien asioiden tullessa esille. Tärkeää toimintakertomuk-

sen teossa on myös ehdottomasti tarkistaa tietojen oikeellisuus. (Loimu 2012, 92–93.) 

 

Toimintakertomuksen tavoitteena on esittää seikkoja, jotka ovat olennaisesti vaikutta-

neet tilikauden tulokseen. Kirjanpitovelvollisen tulee siis itse arvioida, mitä nämä olen-

nollisimmat seikat ovat. (Vierros ym. 2013, 77–78.) Kirjanpitolautakunnan yleisohjeen 

(2006, 2.2) mukaan pienen kirjanpitovelvollisen tulee esittää neljä ensimmäistä kohtaa 

säännöksistä: 

1. olennaiset tapahtumat tilikaudella 

2. olennaiset tapahtumat tilikauden jälkeen 

3. arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä 

4. selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta (lähinnä liikeyritykset). 

 

TTK on pieni kirjanpitovelvollinen yhdistys, jonka toimintakertomus kootaan tilinpäätök-

sen yhteydessä ja esitellään seuran jäsenistölle syyskokouksessa. Toimintakertomus 

sisältää katsauksen seuran toimintaan tilikaudella, tulostavoitteiden ja toiminnan talou-

dellisuuden arviointia sekä talousarvion toteutumislaskelman ja tilinpäätöstietojen tar-

kastelun. Kertomuksen kokoaa seurakoordinaattori hallituksen, valmentajien ja joukku-

eenjohtajien avustuksella. Tilinpäätöstiedot kokoaa seuran kirjanpitäjä yhdessä pu-

heenjohtajan kanssa. Jatkossa toimintakertomusta on hyvä täydentää jo kauden kulu-

essa, jotta sen kokoaminen syksyllä on helppoa. (Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry, 2014.) 

 

TTK:n toimintakertomus ei siis täten täytä Kirjanpitolautakunnan yleisohjetta toiminta-

kertomuksesta. Toimintakertomuksessa ei esitetä arviota tulevaisuuden kehityksestä, 

vaan keskitytään menneen kauden tapahtumiin. Kuten aiemmin on mainittu, pienen 

kirjanpitovelvollisen tekemä toimintakertomus tulisi pitää erillään kirjanpito-

oikeudellisesta toimintakertomuksesta. TTK:n tulisi siis miettiä toimintakertomuksensa 

sisältöä ja sen nimeämistä uudelleen, jotta sen toiminta noudattaisi kirjanpitolakia ja 
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kirjanpitolautakunnan ohjeistusta. Kirjanpitolautakunnan suositusten mukaisesti tällai-

nen toimintakertomus tulisikin nimetä ”vuosikertomukseksi” asian selkeyden vuoksi. 

(Vierros ym. 2013, 79). 

 

Vuosikertomus toimii markkinointikanavana yhdistyksen jäsenille, rahoittajille, tiedotus-

välineille ja mahdollisille muille sidosryhmille. Kertomuksessa tuodaan esille toiminnan 

perusperiaatteet ja tuodaan esille yhdistyksen toiminnan merkitys. Vuosikertomus on 

myös tapa tuoda esille toiminnan läpinäkyvyys ja luotettavuus, nämä ovat erittäin tär-

keitä ominaisuuksia potentiaalisten lahjoittajien silmissä. (Perälä ym. 2008, 101.) 

 

3.1.4 Rahoituslaskelma 

 

Rahoituslaskelma on laskelma yhdistyksen varojen hankinnasta ja niiden käytöstä.  

Rahoituslaskelman tavoitteena on selventää kirjanpitovelvollisen rahavirtaa ja sen käyt-

töä. (Kirjanpitolautakunta 2006, 2 luku.) Yhdistyksille rahoituslaskelman laatiminen on 

vapaaehtoista, mutta jos se kuitenkin laaditaan sen voi liittää tilinpäätösasiakirjoihin, 

jolloin siitä tulee osa virallista tilinpäätöstä. Rahoituslaskelman laadinta on hyvin hyö-

dyllistä ja perusteltua, sillä sen avulla lisätään tilinpäätöksen antamaa kokonaisinfor-

maatiota. (Vierros ym. 2013, 73.) 

 

Kirjanpitolaki ja – asetus sekä kirjapitolautakunnan yleisohje rahoituslaskelman laadin-

nasta antavat yhdistyksen rahoituslaskelmaa koskevat säännökset. Yleisohjeessa an-

netaan lupa poiketa ohjeistuksesta riittävillä perusteilla ja oikeanlaisen kuvan antami-

seksi. Rahoituslaskelman tulee kuitenkin aina sisältää liiketoiminnan, investointien ja 

rahoituksen rahavirrat. Näiden ryhmien rahavirrat voidaan esittää yleisohjetta yksityis-

kohtaisemmin tai suppeammin tarpeen niin vaatiessa. Kirjanpitolautakunnan yleisohje 

on tarkoitettu liikeyrityksen rahavirtojen kuvaamista varten, mutta se soveltuu hyvin 

myös yhdistystoimintaan. (Vierros ym. 2013, 73.) 

 

Koska liiketoiminnan käsite on yhdistyksissä usein vieras, voidaan sen sijasta puhua 

myös toiminnan rahavirrasta. Toiminnan rahavirta sisältää yleensä varsinaisen toimin-

nan, varainhankinnan ja yleisavustusten rahavirrat. Rahoituslaskelmassa nämä voi-

daan esittää myös erillisinä alaryhminä. Toiminnan rahavirran lisäksi rahoituslaskelma 

sisältää vielä investointien rahavirran ja rahoituksen rahavirran. Kokonaisuudessaan 

rahavaroihin lasketaan kassa, pankkitili ja lyhytaikaiset sijoitukset, jotka ovat nopeasti 

vaihdettavissa käteiseksi. Rahavarojen määrittely on tärkeää, sillä rahoituslaskelmassa 
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esitetään ainoastaan rahavaroissa suoritetut ja saadut maksut. (Perälä & Etelämäki 

2013, 175–176.) 

 

TTK:ssa ei ole tehty rahoituslaskelmaa. Mielestäni on kuitenkin tärkeää tutustua rahoi-

tuslaskelman teoriaan, sillä kassabudjetti pohjautuu siihen.  

3.2 Yhdistyksen talouden sisäinen suunnittelu ja seuranta 

 

Yhdistyksen talouden sisäinen seuranta koostuu vuotuisesta toimintasuunnitelmasta, 

talousarviosta sekä mahdollisista osabudjeteista ja tunnuslukujen seurannasta. Seu-

raavissa kappaleissa käsittelen tarkemmin yhdistyksen toimintasuunnitelman luomista, 

budjetoinnin eri osa-alueita sekä maksuvalmiutta kuvaavia tunnuslukuja.  

 

3.2.1 Vuotuinen toimintasuunnitelma 

 

Yhdistyksen hallitus laatii vuosittain toimintasuunnitelmaehdotuksen joka sisältää ku-

vauksen seuraavan kauden toimintaympäristöstä, toisin sanoen se on siis suunnitelma 

yhteisön toiminnasta seuraavan tilikauden aikana. Yleensä yhdistyksen kokous hyväk-

syy toimintasuunnitelman vuosittain, tällöin suunnitelmaa voidaan pitää yhdistyksen 

jäsenten hyväksymänä ohjeena. (Perälä & Perälä 2006, 275–276.) 

 

Toimintasuunnitelmaa laatiessa on tärkeää tehdä se sisällöltään oikean laajuiseksi. 

Toimintasuunnitelman tulee perustua aina yhdistyksen omiin sääntöihin, toiminta-

ajatukseen ja asetettuihin tavoitteisiin. Suunnitelmassa on tärkeää myös avata sitä, 

miten asetettuihin tavoitteisiin aiotaan päästä. Lisäksi on hyvä mainita myös epäonnis-

tumisen mahdollisuudet eli yhdistyksen avaintulosalueet, joissa epäonnistuminen vaa-

rantaisi yhdistyksen aatteellisen toiminnan onnistumisen. (Perälä & Perälä 2006, 275; 

Loimu 2012, 102. ) 

 

TTK:ssa toimintasuunnitelma ja budjetti laaditaan vuosittain seuraavaa tilikautta varten 

keväällä. Toimintasuunnitelmassa esitetään yleislinjaukset jotka koskevat seuran hal-

lintoa ja taloutta sekä esitellään myös muuta toimintaa ja toiminnan kehittämistä seu-

rassa. Seuraavan toimintavuoden tulo- ja menokehitykset sekä taloudelliset tavoitteet 

muodostetaan vuosittaisen talousarvion avulla. Toimintasuunnitelman ja budjetin laati-

vat hallituksen puheenjohtaja, urheilutoimenjohtaja ja seurakoordinaattori, jonka jäl-

keen hallitus käsittelee ja hyväksyy ne. Tämän jälkeen toimintasuunnitelma ja budjetti 
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esitetään seuran jäsenistölle kevätkokouksessa, jossa jäsenistä hyväksyy ne. Kevätko-

kous pidetään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä (Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry, 

2014, 1.) 

 

3.2.2 Budjetti 

 

Budjetointi on yritysten ja yhdistysten talouden suunnittelun tärkeä osa. Budjetissa tu-

levan toimintakauden suunnitelman muunnetaan rahallisiksi tavoitteiksi. Budjetointia, ei 

ole säädetty laissa kuten kirjanpitoa, mutta hyvin hoidetussa yrityksessä tai yhdistyk-

sessä se tulee kuitenkin liittää sisäisen laskentatoimen osaksi. Budjetointia tarvitaan, 

koska kirjanpidossa tarkastellaan jo tapahtuneita asioita joihin ei jälkikäteen voida vai-

kuttaa. Kirjanpito ei myöskään anna tilikauden aikana totuudenmukaista kuvaa talou-

dellisesta tilanteesta, vaan se voidaan havaita vasta tilinpäätöksen valmistuttua. (Lind-

fors & Syvänperä 2010, 10.)   

 

Eskolan ja Mäntysaaren mukaan budjettia voidaan ajatella myös tavoitelaskelmana, 

jonka tavoitteena on mahdollisimman hyvä taloudellinen tulos. Budjetin tarkoituksena 

on antaa myös konkreettista näkökulmaa yhdistyksen tulevasta toiminnasta. Kun ta-

voitteet ovat selvillä, voidaan tavoitteisiin pääsyyn vaadittavat toimet määritellä. (Eskola 

& Mäntysaari 2006, 88.) 

 

Yhdistyksissä tavoitellaan yleensä nollatulosta. Moni yhdistys, myös TTK on kuitenkin 

tällä hetkellä siinä tilanteessa, että sillä on hyvin vähän omaa varallisuutta. Tällöin yh-

distys on erittäin haavoittuvainen kauden aikana tapahtuville budjetoimattomille muu-

toksille. Omaa pääomaa kannattaakin siis kerätä sen verran, että yhdistyksen talous 

kestää myös mahdollisen epäonnistumisen kauden aikana. Loimu korostaa teokses-

saan, että talousarvion tulee olla sidottu toimintasuunnitelmaan niin, että se antaa yh-

distyksen hallitukselle mahdollisuuden oikeasti toteuttaa suunnitellut toimet. (Loimu 

2012, 104–105.)  

 

TTK:ssa toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle kaudelle esitetään jäsenistölle 

kevätkokouksessa. TTK:n talousarvio (liite 4) laaditaan edellisen talousarvion, tilinpää-

töksen pohjalta ja urheilutoimenjohtajan tekemien laskelmien pohjalta, joten siinä ote-

taan myös huomioon mahdolliset muutokset yhdistyksen toiminnassa. Talousarvio koo-

taan, niin että tulos jää hieman positiiviseksi, sillä seura pyrkii keräämään omaa pää-
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omaa sen verran, että seuran talous kestää mahdolliset negatiiviset yllätykset tulevan 

kauden aikana. 

 

Jäsenmaksun suuruudesta tehdään ehdotus kun talousarvio on muuten valmis. Jä-

senmaksu lasketaan kun tarvittava jäsenmaksutulo on tiedossa ja tämä jaetaan arvioi-

dulla jäsenmäärällä. Käytännössä jäsenmaksu lasketaan kuitenkin harvoin tällä tavalla. 

Jäsenmaksun suuruus on usein ennalta määrätty ja sen nostaminen voi olla hyvin vai-

keaa jäsenten tyytyväisyys ylläpitäen. Usein tilanne on siis se, että jäsenmaksu mitoit-

taa talousarvion ja toimintasuunnitelman eikä toisinpäin. (Loimu 2012, 104–105.) 

 

TTK:n jäsenmaksu on 25 euroa vuodessa. Jäsenmaksu laskutetaan erikseen jokaiselta 

luistelijalta, lisäksi luistelijoiden vanhemmat voivat erikseen liittyä seuran jäseniksi ja 

maksaa oman jäsenmaksunsa. Jäsenmaksun suuruus ei perustu talousarvioon vaan 

se on aiemmin määrätty summa josta ei mielellään haluta poiketa. Onko nämä jäsen-

maksukappaleet turhat? ) 

3.2.3 Budjetointimenetelmät ja -järjestelmät 

 

Budjetointimenetelmä on menetelmä johon yrityksen tai yhdistyksen budjetointi perus-

tuu. Budjetointimenetelmät on yleisesti jaettu seuraaviin kolmeen osaan: 

- autoritaattinen menetelmä 

- demokraattinen menetelmä 

- yhteistyömenetelmä (Järvenpää & Länsiluoto & Partanen & Pellinen 2013. 242–

243). 

 

Menetelmät eroavat toisistaan siinä kuka tai mikä määrittelee budjetoinnin perusteet ja 

sen pääkohdat yrityksessä (Järvenpää ym. 2013. 242–243). 

 

Autoritaattisessa menetelmässä, yrityksen johto tekee budjetointiin liittyvät päätökset. 

Yrityksen johdon tulee tällöin tuntea hyvin yrityksen toiminta ja sen taloudelliset pro-

sessit. Menetelmää käytetäänkin usein pienissä yrityksissä ja mahdollisten kriisitilan-

teiden hallinnassa. Demokraattisessa menetelmässä budjetti rakentuu toiminto-, osas-

to- ja tulosyksikkökohtaisiin kustannusten ja tuottojen määrittämiseen. Tällöin yrityksen 

johto vain koordinoi budjetointiprosessia, mutta ei itse ole aktiivisesti mukana budjettien 

luomisessa. Tämä menetelmä sopiikin parhaiten yritykseen jossa vastuu on hajautettu 

ja itsenäiset yksiköt toimivat hyvin johdon organisoidessa kokonaisuutta. (Järvenpää 

ym. 2013, 243–244.)  
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Viimeinen vaihtoehto eli yhteistyömenetelmä on kahden aiemman esitellyn menetel-

män yhdistelmä. Tässä menetelmässä niemensä mukaisesti yrityksen johto ja eri yksi-

köiden johto huolehtivat budjetoinnista yhdessä. Tämä menetelmä vaatii useimmiten 

monta budjettibudjettikierrosta ennen lopullisen budjetin aikaansaamista. Yhteistyöme-

netelmä on yritysmaailmassa yleisimmin käytössä oleva budjetoinnin menetelmä, sillä 

siinä yhdistyy autoritaattisen ja demokraattisen menetelmän parhaat puolet. (Järven-

pää ym. 2013. 243–244.)  

 

TTK:ssa budjetointimenetelmänä on ollut ja tulee myös jatkossa olemaan demokraatti-

nen menetelmä. Koska yhdistys on niin pieni, että se työllistää vain muutamia työnteki-

jöitä, on helpointa, että budjetin valmistelevat hallituksen puheenjohtaja sekä urheilu-

toimenjohtaja seurakoordinaattorin avustuksella.  

 

Budjetointijärjestelmä koostuu useista eri budjeteista, ja sen laajuus vaihtelee runsaasti 

aloittain. Budjetointijärjestelmä sisältää osabudjetteja ja niistä koostuvia pääbudjetteja. 

Pääbudjetit ovat tulosbudjetti, rahoitus- eli kassabudjetti sekä tasebudjetti. Tulosbudjet-

tiin sisällytetään tilikauden kaikki arvioidut tulot ja menot. Kassabudjetilla taas pyritään 

ennustamaan tarkemmin rahan riittävyyttä tietyissä jaksoissa, esimerkiksi kuukausit-

tain. Budjetoitu tase kertoo miten yrityksen varat ovat sijoittuneet ja miten ne on hankit-

tu. (Eklund & Kekkonen 2011, 151; Järvenpää ym. 2013, 239.) 

3.2.4 Tulosbudjetti 

 

Tulosbudjetti pitää sisällään kaikki tilikauden aikana tapahtuneet tulot ja menot, sekä 

esittää niiden välisen summan eli tilikauden tuloksen. Tulosbudjetti on suoriteperustei-

nen, eli siihen merkittään luvut silloin kun myynti tai osto on todellisuudessa tapahtunut, 

tällöin itse maksuajankohdalla ei ole merkitystä. (Lindfors & Syvänperä 2010, 17.) 

  

Tulosbudjetti esitetään yleensä virallisen tuloslaskelmakaavan muodossa ja sen luvut 

saadaan yrityksestä riippuen joko osabudjeteista, tai apuna käytetään edellisten vuosi-

en lukuja ja arviointia. Jokainen tulosbudjetin tulo ja meno arvioidaan erikseen. Tulos-

budjetin teko aloitetaan yleensä määrittämällä myynnin eli toiminnan rajoittavan tekijän 

määrä. Tämä jälkeen voidaan siirtyä budjetin muihin kohtiin jotka ovat usein riippuvai-

sia myynnistä. Tulosbudjetin budjettikausi on yleensä tilikausi, jossa tuotot ja kustan-

nukset on asetettu tavoiteluvuiksi. Suunnitelmien toteutumista on pystyttävä seuraa-
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maan kuitenkin myös tilikauden aikana, joten budjetti jaetaan usein osiin jolloin sitä 

seurataan kuukausittain tai neljännesvuosittain. (Eklund & Kekkonen 2011, 152,154.) 

 

Yleinen tapa talousarvion laatimiseksi yhdistyksissä on sen tekeminen edellisen kau-

den tilinpäätöksen pohjalta, täten sillä ei kuitenkaan ole mitään yhteyttä toimintasuunni-

telmaan. Talousarviossa kannattaa toki käyttää edellisten kausien tilinpäätöksiä ja tut-

kia kustannusrakenteita, mutta ottaa myös toimintasuunnitelmassa päätetyt asiat huo-

mioon. Tällöin budjetti toimii uusien ideoiden lähteenä ja siinä uskalletaan myös ky-

seenalaistaa yhdistyksen nykyisiä toimintatapoja. (Loimu 2012, 104.)  

 

TTK:n tulosbudjetti (liite 4, TTK:n Talousarvio kaudelle 2014–2015) perustuu laskel-

miin, jotka koostuvat seuran tuloista ja menoista. Talousarvio laaditaan seuran puheen-

johtajan, urheilutoimenjohtajan ja seurakoordinaattorin toimesta keväällä hyvissä ajoin 

ennen seuraavan tilikauden alkua. Tulot ovat kausimaksuja sekä muita pienempiä tu-

loeriä kuten kilpailuiden järjestämistuloja. Menot ovat palkkoja, jäämaksuja ja muita 

menoja. Nämä laskelmat eivät koskaan voi olla täysin varmoja, sillä tulevan kauden 

luistelijamääriä, ja täten tulevien kausimaksujen määrää on mahdotonta arvioida täysin 

oikein. Muut tulot ja menot ovat arvioita, joita muokataan edellisen tilinpäätöksen, tule-

vaisuuden suunnitelmien, ja kuluneen tilikauden toteutuneiden lukujen mukaan. Käsit-

telen tarkemmin seuran tulo- ja menorakennetta työni neljännessä kappaleessa. 

3.2.5 Kassabudjetti 

 

Yhdistysten toiminta on usein sesonkiluontoista ja maksuliikenne jakaantuu vuoden 

aikana kuukausittain epätasaisesti. Kuukausittaiset kulut on kuitenkin maksettava. Eri-

tyisesti sesonkiluontoisen toiminnan rahoituksen riittävyyden seurantaan kassabudjetti 

voi toimia ratkaisuna. Kassabudjetissa tulosbudjetin sisältämä tieto muunnetaan yhdis-

tyksen rahavaroiksi. (Lindfors & Syvänperä 2010, 10.)  

  

Kassabudjetin avulla yhdistys pystyy seuraamaan ja ennakoimaan maksuvalmiuttaan 

ja hallitsemaan yhdistyksen rahavaroja. Tällaista budjettia voidaankin kutsua myös 

rahoitus-, likviditeetti- tai maksuvalmiusbudjetiksi. Kassabudjetti perustuu tulosbudjet-

tiin, mutta sen lähtökohtana on kuitenkin yhdistyksen rahaliikenne. Budjetissa otetaan 

huomioon kaikki kassaan tulevat ja sieltä suoritettavat maksut, maksut merkitään aina 

arvolisäverollisina ja maksuperusteisina. Kassabudjetti voidaan laatia rahoituslaskel-

man periaatteiden mukaisesti (Perälä & Perälä 2006, 278). Jotta kassabudjetin avulla 
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voidaan ennakoida yhdistyksen taloudellista tilannetta, on tärkeää että budjettiin ote-

taan mukaan kaikki rahavaroihin vaikuttavat erät. (Lindfors & Syvänperä 2010, 48.)   

 

Kassabudjetin pääperiaatteena on seurata, mistä ja milloin yhdistykselle tulee rahaa 

sekä vastaavasta minne ja milloin yhdistyksen kassasta lähtee rahaa. Kassabudjetti 

tehdään yleensä kuukausi- tai viikkotasolla, kriisiyrityksissä sitä voidaan seurata jopa 

päivittäin (Eklund & Kekkonen 2011, 152). Kassabudjetin avulla voidaan täten seurata 

onko yhdistyksen tilillä tarpeeksi rahaa kuukausittaisten kulujen kattamiseksi. Kassa-

budjettia tehdessä on tärkeää ottaa huomioon rahavirtojen todellinen ajan kuluminen eli 

se milloin yhdistyksen avoimet maksut todellisuudessa maksetaan tilille. (Manninen 

2012.)  

 

Tilikauden alussa kassabudjettiin merkitään yhdistyksen kaikki kassavarat, eli kaikki 

yhdistyksen käytössä olevat rahavarat. Tilikauden aikana kassavarojen muutokset kir-

jataan kuukausittain ja muutos lisätään alkusaldoon, täten saadaan selville kassa kau-

den lopussa. Rahavaroihin lasketaan kaikki likvidi varat eli pankkitilin saldo, sekä kä-

teiskassan varat (Perälä & Perälä 2006, 282.) Kassabudjetti tehdään useimmiten kuu-

kausitasolla, jolloin voidaan tarkastella kuukausittaista loppusaldoa. Mikäli saldo on 

negatiivinen, yhdistys ei selviä sen hetkisistä maksuistaan ja tilanteeseen täytyy puut-

tua. (Lindfros & Syvänperä 2010, 49.) 

 

Kassabudjetti laaditaan vasta kun tulosbudjetti on tehty. Siinä tulee ottaa huomioon 

myyntien ja ostojen maksuehdot ja palkanmaksun ajankohdat, jotta saadaan tieto kos-

ka rahavirrat oikeasti liikkuvat. Eklund ja Kekkonen antavat teoksessaan esimerkin 

kassabudjetin luomisesta tulosbudjetin perusteella. Esimerkissä tilikauden tulos on 

jaettu kvartaaleittain kassabudjettiin kun oletuksena on, että menot ja tulot jakaantuvat 

tasaisesti tilikauden aikana. Huomioon on otettu myös maksuaika, joka on 14 päivää. 

Tällöin puolet tammikuun myynneistä saadaan rahana tammikuussa ja puolet helmi-

kuussa. Ostoissa tulee myös ottaa huomioon sovittu maksuaika, joka esimerkissä on 

30 päivää. Tällöin tammikuun ostot tulevat maksuun vasta helmikuussa. (Eklund & 

Kekkonen 2011, 161–163.) 

 

Samaisessa esimerkissä kerrotaan myös palkkojen maksusta ja niiden merkitsemises-

tä kassabudjettiin. Palkat aiheuttavat kassabudjettiin useita kuluja jotka eivät kaikki 

veloitu yrityksen tililtä samaan aikaan. Palkkojen ennakkopidätys ja sotumaksu makse-

taan aina palkkakuukaudesta seuraavan kuun 12. päivään mennessä. Vakuutusmak-



19 

  

suista yritys tekee aina erikseen sopimuksen vakuutusyhtiön kanssa ja maksusopi-

mukset vaihtelevat yrityksittäin. (Eklund & Kekkonen 2011, 164.) 

 

Kassaan maksut ovat toiminnan tuottoja. TTK:n tuotot ovat pääasiassa luistelijoiden 

maksamia kausimaksuja ja kilpailuiden osallistumismaksuja. Tuloja voivat olla myös 

tuotteiden myynti, vuokratuotot sekä avustukset.  Kuten aiemmin on esitetty, kassabud-

jetissa täytyy ennakoida, koska rahat ovat oikeasti yhdistyksen käytettävissä. Seuran 

laskuttamat kausimaksut erääntyvät kuukausittain aina kuun 15. päivä, ihmisten mak-

suajat huomioon ottaen, kaikki maksut saadaan käytännössä seuran tilille kuun lop-

puun mennessä. Kassasta maksut taas ovat pääasiassa jäämaksuja, henkilöstön palk-

koja, kilpailukuluja sekä vuokria.  

 

Kassabudjetin avulla saadaan selville kattavatko yhdistyksen tuotot yhdistyksen menot. 

TTK:n tulot ja menot jakautuvat tilikauden aikana epätasaisesti joten kassabudjetin 

luominen on erittäin tärkeää, joskin haasteellista talouden seurannan kehittämiseksi. 

3.2.6 Budjettiseuranta ja raportointi 

 

Tilikauden aikana tehdään budjettiseurantaa eli verrataan budjetoituja lukuja toteutu-

neisiin lukuihin. Seurannan tavoitteena on huomata mahdolliset budjettierot, selvittää 

erojen syyt sekä tehdä korjaavia toimenpiteitä. Budjetointierot voivat johtua toiminnan 

muutoksista, epärealistisista tavoitteista tai väärinarvioinneista. Seurantaa voidaan 

tehdä vuosittain, neljännesvuosittain, kuukausittain tai jopa viikko- ja päivätasolla yri-

tyksen ja budjetin mukaan. Kun budjettiseurantaa toteutetaan, on tärkeää, että arvioi-

dut ja toteutuneet erät kuuluvat saman nimikkeen alle tuloslaskelmassa ja budjetissa. 

Tuloslaskelman ja budjetin tulee siis olla yhtenäisesti jaksotettu, jotta budjettiseurantaa 

on mielekästä ja vaivatonta tehdä. (Eskola & Mäntysaari 2006, 89–90; Perälä & Perälä 

2006, 280.) 

 

Kuukausiraportoinnista ei ole olemassa mitään erityisiä määräyksiä, ja siksi yhdistyk-

sen taloussäännössä luodaan yleensä ohjeistus budjettiseurannan toteuttamisesta 

(Perälä & Perälä 2006, 281). Yritys tai yhdistys voi siis itse päättää, mitä asioita kuu-

kausitasolla halutaan seurata. Kuukausittainen talouskatsaus tulee luoda sellaiseksi, 

että kannattavuudesta, maksuvalmiudesta ja vakavaraisuudesta saa mahdollisimman 

kattavan kuvan. Myös tavoitteisiin pääsemisestä tulisi raportoida. Kun raportointi on 

selkeää, niin mahdollisiin ongelmiin voidaan reagoida ajoissa. (Lindfors & Syvänperä 

2010, 9.) 
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Yrityksen kirjanpitojärjestelmä ja sen tuottamat raportit toimivat yleensä pohjana seu-

rannalle. Myös yrityksen muut laskentajärjestelmät voivat toimia apuna seurannassa. 

Seuraavassa kuviossa 3 on havainnollistettu taloushallinnon tehtävät sekä niiden jär-

jestys yrityksessä. (Lindfors & Syvänperä 2010, 77.) 

 

 

Kuvio 3. Talouden seuranta (Lindfors & Syvänperä 2010, 77). 

 

Raportoinnin suunnittelusta vastaa seuran hallitus. Raportointijärjestelmä tulee luoda 

sellaiseksi, että yhdistyksen hallitus saa selkeän kuvat yhdistyksen taloudellisesta tilan-

teesta. Tämä tulisi sisältää toteutuneen toiminnan tuloksen, rahoitusaseman ja mahdol-

liset poikkeamat budjetoiduista luvuista. Raportointijärjestelmän perusteet on syytä 

kirjata ylös esimerkiksi seuran taloussääntöön. Ainakin raporttien sisällöstä, aikataulus-

ta ja periaatteista on syytä sopia ja kirjata sovitut asiat ylös. (Perälä & Perälä 2006, 

282–283.) 

 

Kun raportteja tuotetaan, on tärkeää suunnitella huolella niiden sisältö, raportoinnin 

tiheys, yksityiskohtaisuus sekä ulkoasu ja välitystapa. Kaikki budjetoidut alueet täytyy 

olla seurattavissa tilikauden aikana myös toteutumina. Raportoinnin tiheys tulee kulkea 

käsi kädessä budjetointijaksojen kanssa. Kuukausiraportointia tehdessä on raporttiin 

hyvä liittää kumulatiiviset tiedot tili- ja budjettikauden alusta sekä vertaus edellisen 

vuoden vastaavan ajankohdan toteutumista. (Lindfors & Syvänperä 2010, 78.)  
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Seuran Tuotot kaudella 2013–2014 (liite 3) on seurantataulukko eri ryhmien kausimak-

sujen laskutuksesta kuukausittain. Siitä käy ilmi budjetoitu määrä ja toteutunut määrä. 

Käytännössä toteutuneet luvut eroavat budjetoiduista, jos joku luistelijoista on sairaus-

lomalla tai jos joku lopettaa harrastuksen kesken kauden. Laskelmasta käy siis ilmi 

koko kauden aikana kertyneet kausimaksut ryhmittäin budjetoituna ja toteutuneina lu-

kuina.  

 

TTK:n taloussäännössä määrätään, että tuottojen seuraamisen lisäksi kirjanpitäjä te-

kee budjettivertailun neljännesvuosittain (Tikkurilan Taitoluisteluklubi 2014, 1). Käytän-

nössä tämä budjettivertailu kuitenkin on yleensä tehty ilman syvempää tarkkailua ja 

budjettierojen analysointia. Kun seuran maksuvalmius on ollut kovin heikko, on seuran 

taloudellista tilannetta seurattu tilapäisesti tiliseurannalla eli pankkitilin saldoa tarkkai-

lemalla. Tilitarkkailu on ollut väliaikainen keino ja toiminut apuna kriisitilanteessa, kun 

maksuvalmiudesta on haluttu saada tietoa nopeasti. 

 

Budjetti eli talousarvio on hyvin yksinkertainen, ja se myötäilee yleishyödyllisen yhtei-

sön tuloslaskelman oheistusta. Seuran tuloslaskelma taas on erittäin yksityiskohtainen 

ja laaja. Näiden kahden vertailu on erittäin vaikeaa, ja budjettivertailun kokoaminen vie 

aikaa, kun tuloslaskelman lukuja pitää yhdistää toisiinsa, jotta niitä voidaan verrata ta-

lousarvioon. Olisi erittäin tärkeää, että talousarvio ja tuloslaskelma noudattaisivat yhte-

näistä kaavaa, jotta vertailun tekeminen ja sen ymmärtäminen olisi vaivatonta.  

3.2.7 Tunnusluvut 

 

Talouden ymmärtämiseksi budjettiseurannan lisäksi voidaan laskea myös tilinpäätök-

sestä laskettavia tunnuslukuja. Pelkästään tuloslaskelman ja taseen sisältämiä lukuja 

tarkkailemalla voi olla vaikeaa ymmärtää taloudellisen tilanteen kokonaisuutta. Tunnus-

luvut tiivistävät tilinpäätöksen antamaa informaatiota helpommin ymmärrettävään muo-

toon. Monet yritykset esittävätkin suoraan toimintakertomuksessaan muutamia yleisim-

piä tunnuslukuja yrityksen talouden ymmärtämiseksi. (Lindfors & Syvänperä 2010, 78, 

97.)  

 

Tunnusluvuilla voidaan mitata paitsi yritysten, myös yhdistysten taloudellista suoritus-

kykyä. Tunnusluvut jaetaan usein kolmeen ryhmään; mittaamaan kannattavuutta, mak-

suvalmiutta tai vakavaraisuutta. Yhdistysten taloutta tutkiessa lähinnä maksuvalmiuden 

tunnusluvut ovat hyödyllisimpiä. Kannattavuutta ja vakavaraisuutta mittaavat tunnuslu-

vut ovat sopivampia yritysmaailmaan. Tilinpäätöksen tunnusluvut esitetään useimmiten 
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suhdelukuina. Niissä siis suhteutetaan yksi tilinpäätöksen erä toiseen erään tai taseen 

loppusummaan. Suhdelukumuotoisuus mahdollistaa vertailun eri yhdistysten ja vuosien 

välillä. Suhdeluvut voidaan kertoa myös sadalla, jolloin saadaan prosenttilukuja. Tun-

nuslukujen tarkkuus riippuu täysin tilinpäätösaineiston luetettavuudessa sillä se toimii 

lukujen pohjana (Niskanen & Niskanen 2003, 110–111.)  

 

Tässä opinnäytetyössä keskityn erityisesti maksuvalmiutta kuvaaviin tunnuslukuihin. 

Maksuvalmiudella tarkoitetaan yhdistyksen kykyä suoriutua jatkuvasti juoksevista 

säännöllisistä maksuistaan ja lisäksi mahdollisista yllättävistä maksuista. Maksut tulee 

luonnollisesti hoitaa mahdollisimman edullisesti ilman turhia korkoja ja kaikki mahdolli-

set alennukset hyödyntäen. Käytännössä maksuvalmiudella siis mitataan sitä, riittävät-

kö rahat yhdistyksessä. Maksuvalmiuteen liittyy tärkeä käsite, likviditeetti, jolla tarkoite-

taan yhdistyksen nopeasti käteiseksi muutettavia varoja sisältäen rahat, pankkisaami-

set sekä lyhytaikaiset rahoitusarvopaperit. Kun tulevia maksuvelvoitteita ei ikinä voida 

tietää täysin tarkasti, tarkoittaa maksuvalmius myös sitä, että rahaa on tarvittaessa 

käytettävissä myös yllättäviä ja ennakoimattomia velvoitteita varten. (Salmi 2006, 177–

178.) 

 

Maksuvalmiuden päätteleminen tilinpäätöksestä ei ole helppoa. Tilinpäätös antaa hyvin 

yksipuolisen kuvan yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta, sillä tilikauden päättymispäi-

vä edustaa vain yhtä tilikauden päivää ottamatta huomioon eri kuukausien välistä vaih-

telua. Yrityksen rahavarat tai lyhytaikaiset velat eivät välttämättä juuri silloin ole yleisel-

lä tasolla ja tilanteet voivat vaihdella nopeasti. Maksuvalmiudesta voidaankin saada 

parempi kuva tarkastelemalla maksuvalmiuden tunnuslukuja useaan eri aikaan tilikau-

den aikana. Yleisimmät maksuvalmiuden tunnusluvut ovat quick ratio ja current ratio. 

(Leppiniemi & Kykkänen 2007, 147.) 

 

Quick ratio – tunnusluvussa tarkastellaan yhdistyksen rahoitusomaisuutta suhteessa 

sen lyhytaikaisiin velkoihin. Quick ratio siis mittaa yhdistyksen mahdollisuutta selvitä 

sen lyhytaikaisista veloista pelkällä rahoitusomaisuudellaan (Korhonen ym. 2011, 71). 

Jos rahoitusomaisuus riittää kattamaan lyhytaikaiset velat, voidaan maksuvalmius arvi-

oida hyväksi. Mitä pienemmäksi rahoitusomaisuus muuttuu lyhytaikaisiin velkoihin ver-

rattuna, sitä huonompi on yhdistyksen maksuvalmius. Leppiniemen ja Kyykkäsen teok-

sessa on esitetty yleiset ohjearvot Quick ration ja Current ration luvuista. Seuraavassa 

kuviossa 4 nämä ohjearvot on nähtävissä taulukkomuodossa. (Leppiniemi & Kykkänen 

2007, 148.) 
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  Quick ratio Current ratio 

Hyvä  yli 1 yli 2 

Tyydyttävä 0,5-1 1-2 

Heikko alle 0,5 alle 1 
 

Kuvio 4. Maksuvalmiutta kuvaavien tunnuslukujen ohjearvot yritystoiminnassa (Leppiniemi & 

Kykkänen 2007, 148). 

 

Juuri maksuvalmiuden seuraaminen ja sen varmistaminen on TTK:lle tärkeää. Seuraa-

vassa kuviossa 5 on esitetty TTK:n quick ratio - luvun kehitys vuosina 2010 - 2014. 

Kuten kuviosta huomaa, niin luku on pysynyt kaikkien vuosien aikana yli yhden, mikä 

vastaa hyvää maksuvalmiutta, tätä kuitenkin selittää se, että yhdistykset eivät yleensä 

rahoita toimintaansa lainarahalla.  

 

 

Kuvio 5. Quick ratio – luku TTK:ssa vuosina 2010 – 2014. 

 

Ohjearvojen mukaisesti TTK:n maksuvalmius on ollut koko tarkkailujakson ajan hyvä. 

Koska yhdistysten tunnusluvuista ei kuitenkaan ole olemassa varsinaisia viitearvoja, on 

ehkä mielekkäämpää tutkia tunnusluvun kehittymistä seuran sisällä, nähdä kokonai-

suus ja pohtia syitä maksuvalmiuden vaihteluihin. Vuonna 2011 Quick ratio oli huimat 

4,42, josta se laski lukuun 1,23 vuonna 2014. Vuoden 2013 kesä oli TTK:lle taloudelli-
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sesti vaikeaa aikaa ja sen pystyy lukemaan myös quick ration kehityskäyrästä. Vuodes-

ta 2011 vuoteen 2014 TTK:n rahoitusomaisuus on vähentynyt huomattavasti ja samalla 

sen lyhytaikainen vieras pääoma on kasvanut vaikuttaen quick ration negatiiviseen 

kehitykseen. Käytännössä tähän on vaikuttanut yksinkertaisesti seuran pankkitilin saldo 

joka on vähentynyt kuukausittain vuodesta 2011 vuoteen 2013, jolloin varat loppuivat 

lähes kokonaan.  

 

TTK:n quick ratio -luvut on laskettu jokaisen vuoden tilinpäätöksen mukaisista luvuista, 

eli kesäkuun lopun tilanteesta. Taloudellinen asema on siis jokaisena vertailuvuonna 

ollut suurin piirtein samanlainen, joten vertailu on mahdollista. Ainoastaan vuoden 2013 

loppuvuoden ja vuoden 2014 alkuvuoden luvut ovat kesken kauden laskettuja, joten 

niitä ei voi täysin vertailla muiden kausien tilinpäätöksiin. Niistä voi kuitenkin saada 

osviittaa maksuvalmiuden kehittymisestä tilikauden aikana.  

 

Current ratio on samankaltainen tunnusluku kuin quick ratiokin. Se kuitenkin tarkaste-

lee maksuvalmiutta hieman pidemmällä aikavälillä. Current ratioita laskiessa lyhyttä 

vierasta pääomaa verrataan rahoitusomaisuuden lisäksi myös vaihto-omaisuuteen. 

Ajatuksena on, että myös vaihto-omaisuus voidaan tarvittaessa muuntaa käteisvaroiksi 

tilanteen niin vaatiessa. (Korhonen ym. 2011, 71.) TTK:lla ei ole vaihto-omaisuutta, 

joten Curren ratio – lukua ei voida laskea TTK:n tuloslaskelmasta. 

4 Talouden seurannan kehittäminen Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry:ssa 

 

4.1 Talouden seurannan tavoitteet ja lähtökohdat 

 

Opinnäytetyöni tavoitteena oli kehittää TTK:n talouden seurantaa. Talouden seurannan 

tavoitteena on saada TTK:n taloudellisesta tilanteesta selkeä kuva. Näin voidaan var-

mistaa seuran maksuvalmius ja talouden kehittyminen. Tavoitteena oli, että seuran 

tuloja ja menoja voitaisiin jatkossa ennustaa kuukausittaisella tasolla. Lukemani teorian 

pohjalta havaitsin, että TTK:n tarpeisiin sopivin vaihtoehto on kassabudjetin luominen 

sekä budjettiseurannan kehittäminen selkeämpään ja helpommin koottavaan muotoon.  

 

Tikkurilan Taitoluisteluklubissa urheilutoimenjohtaja johtaa yhdistyksen päivittäistä toi-

mintaa. Hänen apunaan työskentelee seurakoordinaattori, joka huolehtii kuukausittai-

sista laskutuksista ja talouden seurannasta yhdessä kirjanpitäjän kanssa. Kirjanpidosta 
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huolehtii yhdistyksen ulkopuolinen palkattu kirjanpitäjä. Seuran hallituksen puheenjoh-

taja toimii urheilutoimenjohtajan ja seurakoordinaattorin esimiehenä. Seuran hallitus 

koostuu varsinaisista ja varajäsenistä, jotka ovat luistelijoiden vanhempia ja aktiivisesti 

mukana seuratoiminnassa.  

 

Seuralla on käytössään Tietoverkko FI Oy:n ISOILMARI-ilmoittautumis- ja JALMARI-

jäsenrekisteriohjelma joiden avulla seurakoordinaattori toteuttaa työtehtävänsä. JAL-

MARI-jäsenrekisteriohjelman avulla laskutetaan kuukausittaiset kausimaksut, kilpailui-

hin liittyvät maksut, sekä vuosittaiset jäsenmaksut. Lisäksi ISOILMARI–

ilmoittautumisohjelma toimii apuna tapahtumiin ilmoittautumisessa luomalla automaat-

tisesti laskut tapahtumiin ilmoittautuneille jäsenille. Maksettuja maksuja seurataan syöt-

tämällä ohjelmiin pankin viitesiirtoajot. Ohjelmista voidaan tulostaa myös tietoja Excel-

muodossa.  

 

Mielestäni ensimmäinen ongelma talouden seurannassa on ollut budjettivertailun haas-

tavuus. Seurassa on aiemmin ollut käytössä neljännesvuosittainen budjettivertailu ja 

kuluseuranta Excel-taulukoiden muodossa (liite 3). Kuluseurantaa on tehnyt seura-

koordinaattori laskuttamiensa kausimaksujen pohjalta. Tämä on ollut yksinkertainen 

Excel-taulukko johon on syötetty budjetoidut kuukausimaksut ryhmittäin, ja kuukausit-

tain toteutuneet luvut. Toteutuneet luvut on lisätty manuaalisesti JALMARI-

jäsenrekisteriohjelmalla tehtyjen kausimaksulaskutusten perusteella.  

 

Budjettivertailua on ollut työlästä tehdä, koska seuran talousarvio ja tuloslaskelma ovat 

ulkomuodoltaan ja sisällöltään hyvin erilaiset.  Kun budjettivertailua on tehty, on tulos-

laskelman tilejä jouduttu yhdistelemään, jotta tarvittavat luvut on saatu talousarvion 

rinnalle. Tämä on ollut työlästä ja lopullinen budjettivertailutaulukko on ollut epäselvä ja 

vaikeasti hahmotettava. Näistä syistä budjettivertailua ei ole edes erityisemmin tarkkail-

tu seuran hallituksen toimesta, eikä budjettierojen syitä ole pohdittu syvällisemmin. 

Budjettiseurantaa tulisi siis kehittää budjettivertailua helpottamalla. Budjettivertailu hel-

pottuu kun talousarvion ja tuloslaskelman kaavat muokataan vastaamaan toisiaan.  

 

Toisena ongelmana talouden seurannassa on se, että menoja on erittäin vaikeaa arvi-

oida. Suurimmat tulot ja menot ovat onneksi arvioitavissa, mutta pienempiä kulueriä on 

erittäin vaikea arvioida, sillä ne liittyvät suurilta osin luistelijoiden kilpailuihin. Kilpailuku-

lut muodostuvat sen mukaan kuinka paljon luistelijoita osallistuu mihinkin kilpailuihin, 

joten tätä on mahdotonta ennustaa kauden alkaessa. Taloudellista tilannetta onkin seu-



26 

  

rattu konkreettisesti TTK:n pankkitilin saldoa seuraamalla. Mielestäni paras ratkaisu 

talouden ennustamisen avuksi olisi siis kassabudjetin kehittäminen. Olen suunnitellut 

kassabudjetin seuran käyttöön kuukausittaiseksi talouden seurantavälineeksi.  

4.2 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry:n tuotto- ja kulurakenne 

 

Tikkurilan Taitoluisteluklubin tilikausi on sen toiminnan luonteesta johtuen kalenterivuo-

den sijaan 1.7–30.6. Seuraavissa kappaleissa esitetyt tuotot ja kulut ovat toteutuneita 

lukuja tilikaudelta 2012–2013. Niiden avulla pyrin havainnollistamaan seuran tuotto- ja 

kulurakennetta.  

 

Seuran tulot ja menot koostuvat suurimmilta osin luistelijoiden kausimaksuista, jotka 

ovat kuukausittain perittäviä maksuja. Lisäksi tuloja saadaan kilpailujen järjestämisestä 

sekä muista pienemmistä tuloista. Menot taas koostuvat työntekijöiden palkoista, kilpai-

lumaksuista ja jäämaksuista. Näiden maksujen lisäksi toimintaan kuuluu leireihin, ta-

pahtumiin ja moniin muihin pienempiin eriin kuuluvia menoja ja tuloja. Myös yhteisöille 

tyypilliset avustukset ja varainkeruut ovat osa seuran taloutta. Haasteena seurannassa 

on menojen ja tulojen kausittaisuus. Seuraavissa kuvioissa havainnollistetaan seuran 

tulojen ja menojen jakautumista eri alueilla kaudella 2012–2013. 

 

 

Kuvio 7. Tulojen jakautuminen kaudella 2012–2013. 

0,00 € 

50 000,00 € 

100 000,00 € 

150 000,00 € 

200 000,00 € 

250 000,00 € 

300 000,00 € 

350 000,00 € 

400 000,00 € 
380 245,78 € 

22 325,76 € 
10 608,95 € 

2 004,22 € 

76 131,67 € 

38144,76 
10 780,00 € 

Tikkurilan Taitoluisteluklubin tulot kaudella 
2012 - 2013 
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Kuten kuviosta 7 ja seuran tuloslaskelmasta (liite 2) voi huomata, seuran tuotot jakaan-

tuvat varsinaisen toiminnan-, varainhankinnan-, sijoitus- ja rahoitustoiminnan- ja avus-

tustuottojen kesken. Varsinaisen toiminnan tuotot koostuvat hyvin suurelta osalta kau-

simaksuista, muiden tulojen ollessa huomattavasti pienemmät. Vantaan kaupungin 

avustuksen on ollut vuosittain noin 10 000 euron suuruinen avustus, jolla on tärkeä 

merkitys seuran toiminnalle. Seura saa avustuksen heinäkuussa, joka on ainoa kuu-

kausi, jolloin luistelijoilta ei peritä kausimaksuja. Avustus on siis erittäin olennainen osa 

seuran toimintaa.  

 
Seuraavassa kuviossa 8 on esitetty TTK:n varsinaisen toiminnan sekä varainhankinnan  

kulut kaudella 2012–2013.  

 

 

Kuvio 8. Kulujen jakautuminen kaudella 2012–2013 

 

Henkilöstökulut, jäämaksut ja peilisalikulut ovat suurimmat kuluerät tilikauden aikana. 

Ne ovat onneksi myös helposti ennustettavissa olevia menoja. Menot ovat tarkasti en-

nustettuna seuran talousarviossa. Muut kulut ovat hyvin paljon riippuvaisia kauden ai-

kana tapahtuvista kilpailukuluista, joita on paljon vaikeampaa arvioida.  
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50 000,00 € 

100 000,00 € 

150 000,00 € 

200 000,00 € 

250 000,00 € 
241 956,41 € 

153 897,45 € 

33 381,07 € 

30 659,50 € 

84 598,65 € 

18 285,39 € 

10807,47 

Tikkurilan Taitoluisteluklubin kulut kaudella 
2012 - 2013  
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Kahdesta esitellystä kuviosta voidaan verrata varainhankinnan kuluja suhteessa va-

rainhankinnan tuloihin. Kahta kuviota tarkkailemalla voidaan huomata, että varainhan-

kinnan ylijäämä on noin 27 000 euroa ja sillä katetaan varsinaisen toiminnan alijäämää. 

Jos varainhankinnan ja rahoitustoiminnan jälkeen tilikauden tulos on negatiivinen, niin 

tilannetta voi muuttaa tilikauden aikana helposti juuri lisäämällä varainhankintaa seu-

rassa.  

 

4.3 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry:n kassabudjetti 

 

Opinnäytetyöprosessin aloittaessani, en ollut varma millä tavoin TTK:n talouden seu-

rantaa tulisi kehittää, ymmärsin kuitenkin tämän työn teoriaosuutta tehdessäni. Aloitin 

kassabudjetin kehittämisen tutustumalla ensin yhdistysten taloushallintoon ja erityisesti 

budjetointiin. Kun yhdistysten budjetoinnista ei löytynyt paljoa kirjallisia lähteitä, tutus-

tuin myös yritysmaailman budjetointiin ja sen eri muotoihin. Lisäksi olen työssäni saa-

nut jatkuvasti uutta informaatiota TTK:n talouden seurannasta seuran kirjanpitäjältä ja 

omien työkokemusteni pohjalta. Olen myös tutustunut seuran sääntöihin ja taloussään-

töön jotka toimivat oman työni pohjana seurassa. Teoriaan tutustumalla ja nykyisiä 

käytäntöjä seuraamalla ymmärsin, mitkä ovat ne asiat, joita TTK:n taloushallinnossa 

tulisi erityisesti kehittää.  

 

Kehittelemäni kassabudjetin tarkoituksena on vastata TTK:n talouden seurannan tar-

peisiin. Sen avulla seurataan kuukausittain kassaan tulevan ja sieltä lähtevän rahan 

määrää. Tärkeää kassabudjetissa on juuri seuranta, eli budjetoitujen ja toteutuneiden 

lukujen vertailu ja mahdollisten erojen analysointi. Erityisesti ensimmäisenä seuranta-

vuotena tulen tarkkailemaan toteutuneita lukuja mielenkiinnolla. Eroja tulee varmasti 

syntymään ja niitä analysoimalla seuraavan tilikauden talousarvion teko helpottuu.  

 

Tärkeintä kassabudjetin luomisessa oli ottaa huomioon TTK:n tarpeet talouden seu-

rannassa. Kun talouden seuranta on aiemmin ollut hyvin vähäistä, on mielestäni tärke-

ää aloittaa seuranta yksinkertaisella ja helppokäyttöisellä tavalla. Myös kassabudjetin 

ulkoasu ja luettavuus tulee olla selkeä.  Kassaan maksut ja kassasta maksut tulee olla 

selkeästi eriteltynä, mutta ei kuitenkaan liian yksityiskohtaisesti jotta ymmärrettävyys 

säilyy.  
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Kehittämäni kassabudjetti on koottu seuran tuloslaskelmakaavaa ja talousarviota myö-

täillen. Pyrin tiivistämään siihen tuloslaskelman lukuja talousarvion mukaiseksi, kuiten-

kin niin että oikeasti tarvittavat erittelyt tuloista ja menoista löytyvät. Tulevaisuudessa 

kassabudjettia voidaan vielä muokata lisää kun tuloslaskelman ja talousarvion sisällöt 

muokataan yhtenäisiksi ja lopullisiksi. Olen lisäksi koonnut lyhyen ohjeistuksen (liite 5) 

eri lukujen syöttämisestä kassabudjettiin. 

 
Seuraavassa kuviossa 9, on lueteltu kassabudjetin eri kohdat alkukassasta loppukas-

saan ja kassan muutokseen. Ensimmäisenä kassabudjettiin merkitään budjetoidut luvut 

kuukausittain. Alkukassaan merkitään tilikauden ja jokaisen kuukauden alussa oleva 

alkukassa, eli pankkitilin saldo. Sen jälkeen jokaisen kuukauden loputtua kassabudjet-

tiin merkitään toteutuneet luvut kirjanpitäjän tekemän kuukausittaisen tuloslaskelman 

lukujen mukaisesti.    

 

Alkukassa  

Kassaan maksut  

Kausimaksut  

- Hyvitykset (sairaslomat)  

Kilpailutulot, järjestettävistä kilpailuista 

Kilpailutulot, kilpailuihin osallistuminen  

Sisäiset laskutukset 

Muut tuotot 

Avustukset  

Varainhankinta, jäsenmaksutulot 

Muu varainhankinta 

Sijoitus- ja rahoitustoiminta  

Kassaan maksut yht.  

Kassasta maksut  

Jäämaksut 

Peilisali ja baletti 

Henkilöstökulut sosiaalikuluineen 

Kilpailukulut, järjestettävät kilpailut  

Kilpailukulut, kilpailuihin osallistuminen 

Valmennuksen matkakulut  

Koulutus 

Hallinto 

Vuokrat 

Muut kulut 

Varainhankinta  

Sijoitus- ja rahoitustoiminta  

Kassasta maksut yht. 
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Loppukassa 

Kassan muutos  
 

Kuvio 9. Kassabudjetin tilit  

 

Budjetoitujen lukujen syöttäminen aloitetaan kassaan maksujen merkitsemisellä. En-

simmäisenä syötetään arvioidut kausimaksuista. Kuukausittain laskutettavat kausimak-

sut laskutetaan aina kuukauden 1. päivänä ja ne erääntyvät joka kuukauden 15. päivä, 

kokemuksen perusteella voidaan olettaa, että kausimaksut tullaan maksamaan kuun 

viimeiseen päivään mennessä. Luistelukoululaisilta perittävä kausimaksu laskutetaan 

ainoastaan kerran syys- ja kevätkauden aikana. Näiden kausimaksujen tuotot ovat vai-

keammin arvioitavissa joten olenkin eritellyt ne koko syys- ja kevätkauden jaksoille ta-

saisesti kassaan tuleviksi. Kausimaksujen jälkeiselle riville on lisätty oma rivi kausi-

maksujen hyvityksille. Talousarviossa tilikaudeksi 2014 – 2015, otettiin huomioon luis-

telijoiden sairaslomista johtuvat hyvitykset kausimaksuissa. Lisäsin hyvityksille oman 

rivin kassabudjettiin, jotta hyvityksiä voidaan seurata tarkemmin ja täten arvioida pa-

remmin niiden vaikutuksia myös tulevaisuudessa.  

 

Kausimaksujen jälkeen kassaan maksuihin on eritelty muut seuran tulot jotka koostuvat 

erilaisista kilpailutuloista, sisäisistä laskutuksista, muista tuloista, varainhankinnasta 

sekä sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuloista. Lähes kaikki nämä tulot ovat sellaisia, jotka 

eivät jakaudu tasaisesti vuoden aikana. Budjetoinnissa tuleekin ottaa huomioon kausit-

taisuus kilpailuiden järjestämisessä ja niihin osallistumisessa sekä avustuksen ja va-

rainhankinnan tulojen kuukaudet.  

 

Kun budjetoidut kassaan maksut on merkitty kassabudjettiin, siirrytään kassasta mak-

sujen budjetoitujen lukujen merkitsemiseen. Seuran palkat maksetaan kerran kuukau-

dessa, aina kuun 25. päivänä. Kuukausipalkkalaiset saavat palkkansa jokaisena kuu-

kautena vuoden aikana, mutta tuntipalkkalaisten palkkakulut jakaantuvat epätasai-

semmin vuoden aikana. Olen pyrkinyt ottamaan huomioon palkkojen, sekä lomapalkko-

jen jakautumisen vuoden aikana kassabudjettia tehdessä.  

 

Kuukausittaiset budjetoidut luvut on suunniteltu talousarvion ja urheilutoimenjohtajan 

tulo- ja menolaskelmien pohjalta. Kassabudjetti laskee neljännen vuosineljänneksen 

viimeiselle sarakkeelle automaattisesti koko tilikauden aikaiset budjetoidut luvut. Kun 

nämä luvut täsmäävät seuran talousarvion lukuihin, voidaan olettaa että kassabudjetin 
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kaavat toimivat oikein. Kassabudjetin toteutumaluvut tullaan täyttämään taulukkoon 

kuukausittain kirjanpidon pohjalta. Kun toteutuneet luvut merkitään budjettiin kuukausit-

tain, kassabudjetin valmiit kaavat laskevat budjetoitujen ja toteutuneiden lukujen eron 

ja laskevat taulukon loppuun koko kauden aikaisen toteutuman sekä eron budjetoituun.  

 

Kassabudjetti tullaan jatkossakin laatimaan samaan aikaan seuran talousarvion ja toi-

mintasuunnitelman kanssa.  Kassabudjetin kokoaminen ja sen seuraaminen tulee ole-

maan tulevina vuosina yhä helpompaa, kun taloudesta saadaan ensin selkä kuva en-

simmäisen seurantavuoden aikana. Tulevaisuudessa seuran budjetointi tullaan yhdis-

tämään suoremmin kirjanpitoon, niin että budjettivertailu tehdään automaattisesti kir-

janpito-ohjelman avulla.   

5 Johtopäätökset ja jatkotoimenpiteet 

 

5.1 Tavoitteiden toteutuminen ja teorian hyödyntäminen käytännössä 

 

Opinnäytetyöni tavoitteenani oli kehittää Tikkurilan Taitoluisteluklubin talouden seuran-

taa. Työni teoriaosuuden avulla pyrin havainnollistamaan yhdistysten talousprosesseja 

ja toiminnallisessa osuudessa tuon teoriaosuuden asioita käytäntöön.  

 

Olen käyttänyt työssäni useita kirjalähteitä sekä muutamia verkkolähteitä. Lisäksi olen 

tutustunut kirjanpitolakiin, yhdistyslakiin ja muihin yhdistyksiä koskeviin asetuksiin. 

Opinnäytetyöni lähteet ovat yleisesti luotettavina pidettyjä oppikirjoja, alan teoksia ja 

lakeja. Teoksia valitessani olen pyrkinyt käyttämään tuoreita lähteitä. Kirjallisten lähtei-

den lisäksi olen tutustunut TTK:n omiin Sääntöihin ja seuran vuosittain päivitettävään 

taloussääntöön jotka pohjautuvat kirjanpito- ja yhdistyslakiin. TTK:n omat julkaisut an-

tavat tärkeää tietoa seuran omista toimintatavoista.  

 

Opinnäytetyöni tavoitteen saavuttamiseksi olen luonut kassabudjetin seuran käyttöön. 

Työssäni olen osannut tuoda esille TTK:n talouden seurannan nykyiset epäkohdat ja 

kompastuskivet. Olen lisäksi tarjonnut uusia toimintatapoja vanhojen tilalle. Tavoitteen 

toteutumista ei voida kuiteinkaan täysin todeta ennen kokonaisen tilikauden kulumista 

ja kassabudjetin käyttöä koko tilikauden ajan. Mielestäni olen onnistunut käyttämään 

työni viitekehyksessä esittelemääni teoriaa kassabudjetin luomisessa. Perusteet sen 

luomiseen kumpuavat työni teoriaosuudesta. Tulen omassa työskentelyssäni käyttä-
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mään ja täydentämään kassabudjettia kuukausittain ja täten muokkaamaan sitä lisää 

tarvittaessa. Tämä tulee myös jatkossa edistämään tavoitteeni toteutumista.  

 

Opinnäytetyöni johdantoluvussa toin esille työni pääongelman joka oli seuraava: 

- Miten yhdistyksen talouden seurantaa tulisi kehittää? 

 

Vastaus ongelmaan saatiin seuraavien tutkimuskysymysten avulla: 

- Mitä eri vaihtoehtoja yhdistyksen talouden seurantaan on olemassa? 

- Mitä erityispiirteitä yleishyödyllisten yhdistysten taloushallinnossa on? 

 

Ratkaisu pääongelmaan on kassabudjetti ja kehotus siitä, että seuran talousarvion ja 

tuloslaskelman sisältöä tulee muokata budjettivertailun helpottamiseksi. Työni teo-

riaosuudessa toin esille yhdistyksen talouden seurannan vaihtoehtoina perinteisen 

budjettiseurannan ja kassabudjetin käyttämisen. Budjettiseuranta on jo aiemmin ollut 

seurassa käytössä, mutta sen toteutus on ollut työlästä. Kassabudjetti on seuralle ko-

konaan uusi talouden seurannan väline, jolla pyrin parantamaan maksuvalmiuden seu-

raamista.  

 

Mielestäni työssäni toteutui uutuusarvon luominen ja haasteellisuus. Yhdistystoiminnan 

teoriaan perehtymisen myötä havaitsin, että yhdistysten budjetoinnista löytyy vähän 

tietoa. Onnistuinkin mielestäni työssäni käyttämään hyväksi yritysmaailman budjetoin-

timalleja. Lisäksi, koen että TTK:n taloudellinen rakenne ei ole kovin yksinkertainen, 

vaan koostuu useista eri komponenteista ja monet tulot ja menot ovat kausittaisia. Tä-

män vuoksi koen, että opinnäytetyön toteuttaminen oli haastavaa, mutta onnistuin kui-

tenkin kassabudjetissa ottamaan huomioon TTK:n talouden seurannan tarpeet. Lisäksi 

opin prosessin aikana erittäin paljon budjetoinnista ja koen, että talousarvioon ja tulos-

laskelmaan vielä tulevaisuudessa tehtävien muutosten myötä TTK:n talous saadaan 

parempaan ja ainakin paremmin ennustettavaan ja seurattavaan tilaan.  

 

Opinnäytetyöprosessini oli mielestäni haastava. Aloitin opinnäytetyöprosessin samaan 

aikaan kun aloitin TTK:ssa työskentelyn. Uusia asioita tuli siis kerralla hyvin paljon ja 

aiheen rajaaminen oli vaikeaa. Aihe muotoutuikin lopulliseen muotoonsa pikkuhiljaa ja 

teoriaosuutta tehdessäni tein oivalluksen kassabudjetin tarpeellisuudesta. Toisaalta 

seurassa työskentely on helpottanut prosessia, sillä olen saanut informaatiota helposti 

ja nähnyt omakätisesti, millaisia seuran talousprosessit ovat. Kaiken kaikkiaan opinnäy-

tetyöprosessi on ollut hyvin antoisa ja opettava kokonaisuus.   
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5.2 Jatkotoimenpiteet 

 

TTK:n talousarvio kaudeksi 2014–2015 koottiin seuran puheenjohtajan, urheilutoimen-

johtajan ja seurakoordinaattorin toimesta maaliskuussa 2014. TTK:ssa työskentelyni 

aikana huomasin, että budjettiseurantaa ei oikeastaan ole toteutettu systemaattisesti 

siitä huolimatta, että siitä määrätään seuran taloussäännössä. Syyt tähän ovat olleet 

maksuvalmiuden heikkous ja budjettiseurannan toteuttamisen vaikeus.  

 

Tuloslaskelmaa ja talousarviota tulee yhtenäistää budjettiseurannan helpottamiseksi. 

Kuten työni teoriaosuudessa kerrottiin, on tärkeää että tuloslaskelma ja budjetti on yh-

tenäisesti jaksotettu. Seuran talousarvion ja tuloslaskelman esitystapaa tullaankin poh-

timaan ja kehittämään niin, että seuran talousarvio, tuloslaskelma ja kassabudjetti 

muodostavat tulevaisuudessa yhtenäisen kokonaisuuden. Kirjanpitolain mukaan tulos-

laskelman esitystapaa ei saa muuttaa, ellei siihen ole erityistä syytä. Mielestäni TTK:n 

tuloslaskelman esitystapa on syytä muuttaa sen selkeyttämiseksi ja budjettiseurannan 

helpottamiseksi. Tällöin tilinpäätöksen liitetietoihin on liitettävä erillinen selvitys muu-

toksen syistä ja sen vaikutuksista. (kirjanpitoasetus 1997, 1 luku 8 §; 2 luku 2 §) Muok-

kaaminen tullaan suorittamaan yhdessä ammattitaitoisen kirjanpitäjän ja seuran halli-

tuksen kanssa. 

 

Aion itse jatkaa TTK:n kassavirran seuraamista kuukausittaisella tasolla ja huolehtia 

kassabudjetin seuraamisesta. Toiminnan kausittaisuus ja kulujen arvaamattomuus kil-

pailuiden osalta tuovat kuitenkin haasteita myös jatkossa. Kun talousarvio ja tuloslas-

kelma on muokattu yhtenäiseen muotoon, voidaan kassabudjetti ja talousarvio viedä 

kirjanpitäjän käyttämään kirjanpito-ohjelmaan ja täten helpottaa budjettivertailun teke-

mistä.  

 

Seuran Taloussääntöön tulee sisällyttää selkeä ohjeistus TTK:n raportointijärjestelmäs-

tä. Raportointi tulee tulevaisuudessa sisältämään kuukausittaisen budjettivertailun joka 

tehdään kirjanpitäjän toimesta. Käytännössä tämä tulee kuitenkin olemaan hyvin help-

poa kun budjetti ja tuloslaskelma tulevat olemaan samassa muodossa. Tällöin kirjanpi-

to-ohjelmaan voidaan syöttää seuran talousarvio ja ohjelma tekee budjettivertailun ta-

lousarvion ja tuloslaskelman välillä automaattisesti. 

 

Talouden seurannan muutosten lisäksi seuran toimintakertomuksen muotoa, sisältöä ja 

merkitystä tilinpäätöksessä tullaan muokkaamaan. Toimintakertomukseen tehdään 
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tarvittavat muutokset jotta se noudattaa Kirjanpitolautakunnan yleisohjetta. Nykyisessä 

toimintakertomuksessa ei esitetä arviota tulevaisuuden kehityksestä, vaan keskitytään 

menneen kauden tapahtumiin. Lisäksi pienen kirjanpitovelvollisen tekemä toimintaker-

tomus tulee pitää erillään kirjanpito-oikeudellisesta toimintakertomuksesta. Kirjanpito-

lautakunnan suositusten mukaisesti tällainen toimintakertomus tuleekin nimetä ”vuosi-

kertomukseksi” asian selkeyden vuoksi. 
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Liite 1 Aatteellisten yhteisöjen ja säätiöiden tuloslaskelmakaava  

 

Varsinainen toiminta 

1. Tuotot 

2. Kulut 

a) Henkilöstökulut 

b) Poistot 

c) Muut kulut 

3. Tuotto-/Kulujäämä 

Varainhankinta 

4. Tuotot 

5. Kulut 

6. Tuotto-/Kulujäämä 

Sijoitus- ja rahoitustoiminta 

7. Tuotot 

8. Kulut 

9. Tuotto-/Kulujäämä 

Satunnaiset erät 

10. Satunnaiset tuotot 

11. Satunnaiset kulut 

12. Yleisavustukset 

13. Tilikauden tulos 

14. Tilinpäätössiirrot 

a) Poistoeron muutos 

b) Vapaaehtoisten varausten muutos 

15. Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 
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Liite 2 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry:n Tuloslaskelma  

 

TULOSLASKELMA 1.7.2012 - 30.6.2013   

  

 

VARSINAINEN TOIMINTA 

Tuotot 

   Kausimaksut 368 353,03       

   Kesäjäätuotot 23 369,00       

   Kilpailutuotot (järj. kilpailut) 13 464,76       

   Kilpailumatkatuotot (kilpailijat) 8 861,00       

   Kilpailutuotot/ryhmät 6 742,33         

   Alennukset -11 476,25         

   Muut tuotot 12 532,48         

   Kuukausimaksut/ryhmät 50 356,34         

   Muut tuotot/ryhmät 19 033,00 491 235,69   

    Henkilöstökulut 

   Palkat -184 503,03         

   Lask.palkat ja henk.sivuk  -1 419,76         

   Palkkiot -4 140,00       

   Henkilösivukulut -37 431,73 -227 494,52      

Poistot -1 378,06 -1 378,06     

Muut kulut 

  Jäämaksut  -152 257,50       

  Peilisali ja baletti -19 941,84         

  Muut valmennuskulut --3 448,11        

  Kilpailukulut, järj. -4 034,05         

  Kilpailumatkat -24 856,08         

  Koulutus -3 073,00         

  Vakuutukset/luistelukoulu -0,00        

  Vuokrakulut -12 107,80         

  Muut kulut -29 491,78         

  Jäämaksut/ryhmät -0,00         

  Leirit/kilpailumatkat/ryhmät -59 467,07         

  Muut kulut/ryhmät -25 141,58 -333 818,81 

     

Varsinaisen toiminnan kulujäämä  -71 455,70         

 

VARAINHANKINTA 

Varainhankinnan tuotot 

  Jäsenmaksut 5 190,00         

  Varustemyynti 100,00        

  Näytökset 14 147,90         

  Julkaisut 990,00         

  Joululahjapaketoiminen 0,00         

  Muu varainhankinta 4 723,78        

  Muu varainhankinta/ryhmät 12 993,08 +38 144,76    

Varainhankinnan kulut 

  Varusteostot         

  Julkaisujen kulut -1 421,40       

  Näytöskulut -4 244,44         

  Joulupaketointikulut -0,00        

  Muut kulut -5 141,63         

  Muut kulut/ryhmät -0,0 -10 807,47
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Kulujäämä  -44 118,41         

  

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA 

Tuotot 

  Korkotulot +62,32       

  Korkotuotot/ryhmät +18,37        

  Muut korkotuotot +0,00      

Kulut 

  Viivästyskorot -87,08 -6,39 

      

Kulujäämä  -44 124,80 

       

YLEISAVUSTUKSET 

Kaupungin yleisavustus +10 780,00 +10 780,00     

 

TILIKAUDEN TULOS  -33 344,80       
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Liite 3 Seuran tuottoseuranta kaudella 2013 - 2014 

 

Seuran laskutetut kausimaksut kaudella 2013 - 2014. Esimerkki yhdeltä kuukaudelta. 

   Yksinluistelu 
  

 

Budjetoitu eur / 
kk  

Toteutunut   

  
 

 
Elokuu Elokuu  

ED 4095 3640 

Edustus sisarale 410 410 

K1 5330 4870 

K2 5400 4070 

K3 2520 2520 

Yhteensä  17754,50 15 510 

Ero budjetoituun  
 

-2 245 

   Muodostelma 
  

 
Elokuu Elokuu 

Ice Comedy 1400,00 1 575 

Ice Fantasy 5040,00 4 410 

IF Sisarale 
 

189 

Ice Melody 3420,00 3 230 

IM Sisarale 
 

342 

Ice Sympathy 2325,00 2 170 

IS Sisarale 
 

140 

Yhteensä 12185,00 12 056 

Ero budjetoituun  
 

-130 

   Kehitys 
  

 
Elokuu Elokuu 

Timantit 840,00 840 

Timantit sisaral 216,00 216 

Tintit 1200,00 1 000 

Taiturit 400,00 0 

Yhteensä 2656,00 2 056 

Ero budjetoituun  
 

-600 

   Ryhmien tuotot yh-
teensä 32595,50 29 621 
Ero budjetoituun yh-
teensä 

 
-2 975 
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Liite 4 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry:n Talousarvio kaudeksi 2014 - 2015 

 

TALOUSARVIO KAUDEKSI 2014 - 2015 
    VARSINAINEN TOIMIN-

TA 
     Tuotot 
     

 
Kausimaksut 436660 

   

 
Tapahtumatuotot 30000 

   

 
Kesäleirituotot 26000 

   

 
Kilpailumatkatuotot 10000 

   

 
Avustukset 11000 

   

 
Muut tuotot 3000 

   

 
Tuotot yhteensä 516660 

 
516660 

 

      Kulut 
     

 
Palkat sosiaalikuluineen -252240 

   

 
Kausijäät -168720 

   

 
Peilisali ja baletti -20000 

   

 
Kilpailukulut (kilpailijat) -25000 

   

      

 
Tapahtumat -20000 

   

 
Koulutus -5000 

   

 
Hallinto -20000 

   

 
Vuokrat -10000 

   

 
Muut kulut -3000 

   

 
Kulut yhteensä -523960 

 
-523960 

 

      

      VARAINHANKINTA 
     Tuotot Jäsenmaksut 5100 

   

 
Muu varainhankinta 5000 

 

 
Varainhankinta yhteensä 10100 

 
10100 

 

      

      

      

      

 
TULOSARVIO 

  
2800 
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Liite 5 Kassabudjettiohjeistus Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kassabudjettiohjeistus  
  

Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry  
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1 Kassabudjetti  

 

Kassabudjetti on työkalu, jolla voidaan suunnitella ja seurata TTK:n taloutta kuukausittain. 

Kassabudjettiin merkitään kaikki tilikauden aikana tapahtuvat tulot ja menot maksuperustei-

sesti eli siinä ajankohtana, kun rahavirta liikkuu.  

 

Tekemäni kassabudjetti on tarkoitettu tilikaudeksi 1.7.2014–30.6.2015, ja sen pohja voidaan 

kopioida uudelleen käytettäväksi ja haluttaessa muokattavaksi seuraavia tilikausia varten. Kas-

sabudjetti on eroteltu Excel-tiedostoon ensin neljännesvuosittain omille välilehdilleen ja edel-

leen kuukausittain. Jokaiselle kuukaudelle on merkitty oma rivi budjetoiduille ja toteutuneille 

luvuille sekä budjettierolle. Viimeisen vuosineljänneksen lopuksi olen lisännyt vielä sarakkeet 

koko tilikauden budjetoiduille ja toteutuneille luvuille sekä budjettierolle.  

 

Kassabudjettiin on alustavasti jaoteltu arvioidut luvut kuukausittain seuran Talousarvion 2014 - 

2015 mukaisesti. Jouduin kuitenkin hieman soveltamaan lukuja sillä, talousarviota ja kassabud-

jettia ei ole jaoteltu yhtenäisesti. Tämä tulee kuitenkin korjaantumaan tulevaisuudessa, kun 

talousarvio, tuloslaskelma ja kassabudjetti muokataan yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.  

2 Kassabudjetin käyttäminen 

2.1 Budjetoitujen lukujen kirjaaminen kassabudjettiin 

 

Budjetoidut luvut merkitään kassabudjettiin TTK:n talousarvion pohjalta. Seuran talousarvio 

esitetään seuran jäsenistölle ja se hyväksytään seuran kevätkokouksessa joka järjestetään vuo-

sittain viimeistään huhtikuun 30. päivänä. Kun talousarvio on vahvistettu, voidaan lopulliset 

luvut syöttää kassabudjettiin.  

 

Liitteenä olevaan kassabudjettiin olen jo syöttänyt budjetoituja lukuja taulukon havainnollis-

tamiseksi. Koko tilikauden budjetoidut luvut on laskettu yhteen automaattisten kaavojen avul-

la neljännen vuosineljänneksen välilehdellä viimeisessä sarakkeessa. Nämä luvut täsmäävät 

talousarvioon joten voidaan arvioida, että kaavat toimivat oikein.  

 

Kassabudjetin viimeinen välilehti on nimetty talousarvioksi. Olen siirtänyt siihen koko seuran 

talousarvion sekä siihen käytetyt tulo- ja menolaskelmat sisältäen kausimaksut, palkat ja jää-

maksut. Kassabudjetin budjetoidut luvut on helppo syöttää taulukkoon talousarviota ja sen 

apulaskelmia käyttämällä.  

2.2 Kassaan maksut  

 

Syöttäminen tulee aloittaa kassaan maksuista. Syötä ensimmäisenä taulukkoon arviot kausi-

maksuista, joka on talousarvion ensimmäinen kohta. Kausimaksut on eritelty omaan tauluk-

koonsa ”Tuotot 2014 - 2015”, jossa on eri luisteluryhmien kuukausimaksut, sekä arvioidut luis-
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telijamäärät. Kuukausittainen tulo lisätään ryhmittäin kassabudjettiin, ottaen huomioon kuinka 

monta kuukausimaksuerää kullakin ryhmällä on vuoden aikana. Lähes kaikilla ryhmillä on 11 

kuukausimaksuerää vuodessa, jolloin heinäkuu jää ainoaksi kuukaudeksi, jolloin kausimaksu-

tuottoja ei ole lainkaan. Ryhmillä joilla on vain 8 kausimaksua, tyhjäksi jäävät kuukauden ovat 

touko-, kesä- ja heinäkuu.  

 

Budjetoitujen lukujen syöttämistä jatketaan järjestyksessä edeten muihin tuottoihin asti. Luvut 

jaetaan kassabudjettiin kuukausittaisiksi arvioiksi ottaen huomioon seuran kausiluontoisuus. 

Esimerkiksi kilpailuiden tuottojen syöttämisessä tulee ottaa huomioon, että kilpailukausi on 

vuosittain vain syyskuusta helmikuuhun joten kilpailuihin liittyvät arvioidut vuositulot ja menot 

jaetaan tasan seitsemälle kuukaudelle eikä koko vuodelle. Avustus budjetoidaan kokonaisuu-

dessaan heinäkuun tuloksi ja täten muut kuukaudet jäävät sen osalta tyhjäksi.  

 

2.3 Kassasta maksut  

 

Kassasta maksut syötetään taulukkoon kuten kassaan maksutkin. Henkilöstökuluja syöttäessä 

tulee ottaa huomioon tuntityöläisten kausittaisuus. Luistelukouluohjaajat eivät työskentele 

lainkaan kesäaikaan, joten palkkakulut ovat kesäkuukausina hieman pienemmät kuin talviai-

kaan. Henkilöstökuluja budjetoidessa ja toteutuneita lukuja merkitessä on tärkeää huomioida 

se, että kassabudjetti täytetään maksuperusteisesti. Kuukauden maksetut palkat merkitään 

omaan sarakkeeseensa, huomioon täytyy kuitenkin ottaa se, että palkkojen verot maksetaan 

aina seuraavan kuukauden 12. päivänä.  

 

Kuten kilpailutuloja merkittäessä, niin myös menoja merkittäessä tulee ottaa huomioon kilpai-

lukausi, eli budjetoitu luku jaetaan seitsemällä kuukaudella, jotta luku saadaan jaettua tasan 

syyskuun ja helmikuun väliselle ajalle. Koulutus, hallinto, vuokra, ja muut kulut jaetaan tasan 

koko vuoden ajalle. Vuokrakuluissa tulee ottaa huomioon kuitenkin vain kaksi kertaa vuodessa 

erääntyvä jäähallin toimistotilan vuokra.  

 

Lisäsin kassasta maksujen alle oman rivin valmennuksen matkakuluja varten. Kulut sisältävät 

valmentajien matkalaskuissa eriteltävät luvut ja mahdolliset hotelli, lento tai junamatkakulut.  

On tärkeää ymmärtää, että valmentajille ja tuomareille maksettavat matkakulut eivät ole palk-

koja, vaan erillisiä valmennuksen kuluja. Valmennuksen kulut ovat vaikeasti ennustettavissa 

kilpailuiden epäsäännöllisyyden vuoksi. Näitä kuluja onkin tärkeää seurata tulevaisuudessa 

jotta saadaan kuva kuinka paljon matkakuluihin todellisuudessa kuluu varoja kauden aikana.  

 

2.4 Varainhankinta 

 

Seuran varainhankinta koostuu jäsenmaksutuotoista ja varainhankinnan muista eristä. Jäsen-

maksu laskutetaan kerran vuodessa, joten jäsenmaksutulot voidaan arvioida saataviksi lähes 

kokonaan elokuussa. Loput jäsenmaksutuotoista on budjetoitu saataviksi vuoden alussa kun 

uusia jäseniä aloittaa seurassa.  
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Muun varainhankinnan suurin erä on kevätnäytöksen tuotto huhtikuussa. Muun varainhankin-

nan tulot voidaan siis budjetoida saatavaksi huhtikuussa. Seuran nykyisessä talousarviossa 

kevätnäytöksen tuotto on netotettu varainhankinnan tuotoiksi. Kassabudjettiin olen kuitenkin 

eritellyt myös varainhankinnan kulut kassasta maksujen alle jotta niitä voidaan seurata. Va-

rainhankinnan kulut budjetoidaan huhti- ja toukokuulle.  

3  Toteutuneiden lukujen kirjaaminen kassabudjettiin 

 

Toteutuneet luvut merkitään kassabudjettiin kuukausittain seuran kirjanpidon perusteella. 

Kirjanpitäjä lähettää kuukausittaisen tilinpäätöksen Excel-muodossa, josta toteutuneet luvut 

voidaan poimia ja syöttää kassabudjettiin.  

 

Kun toteutuneet luvut on syötetty, taulukko laskee automaattisesti budjettierot kuukauden 

kolmannelle sarakkeelle. Näitä budjettieroja tulee tarkkailla ja pohtia niiden syitä. Budjettiero-

ja ja niiden analysointia voidaan käyttää avuksi seuraavan kauden budjettia suunnitellessa. 

Ensimmäinen seurantavuosi toimii samalla ikään kuin ohjeistuksena tulevien vuosien budje-

tointia varten.  

 

Budjettierojen syille on jätetty oma sarakkeensa jokaiselle välilehdelle. Tähän voidaan erikseen 

mainita merkittävimmät syyt budjettieroille, jotta nopealla vilkaisulla voidaan huomata suu-

rimpien budjettierojen syyt.  

4 Kaaviot kassabudjetista 
 

Kun toteutuneita lukuja on saatu syötettyä taulukkoon, voidaan taulukon antamista tiedoista 

luoda helposti havainnollistavia kaavioita. Kaavioiden avulla voidaan tarkastella esimerkiksi 

loppukassan kehittymistä kauden aikana tai kokonaistilanteen kehittymistä ottamalla kaavioon 

mukaan kaikkia kassasta maksut ja kassanmaksut. 

 

 

 

 


