
 

 

 

 

 

 

 

TYÖKALUJA SEURAN AKUUTIN KASSATILANTEEN PARANTAMISEKSI  
Menojen pienentäminen 

• Tulevien kiinteiden kustannusten ja ostolaskujen kustannusvaikutusten minimointi (tilauksien 

peruutukset, sopimuksien irtisanomiset yms.)  

• Henkilökunnan lomauttaminen tai palkanmaksun keskeyttäminen määräajaksi (yt-menettely) tai 

toivottavasti vain poikkeustapaukissa irtisanominen (huom.! yt-laki) 

• Lomapalkkojen (lomaraha) vaihtaminen vapaaksi (työntekijän suostumus) 

 

Maksujen ajankohdan siirtäminen eteenpäin, maksujen tasoittaminen ja kassavirran tasoittami-

nen 

• Salimaksujen yms. maksuaikataulun sopiminen 

• TyEL-maksujen, työttömyysvakuutusmaksujen maksuaikataulun sopiminen (hallitus antaa ase-

tuksen) 

• Ennakonpidätysmaksujen, sairausvakuutusmaksujen sekä mahdollisten tuloverojen ja arvonli-

säverojen maksuaikataulujen sopiminen verottajan kanssa (hallitus antaa asetuksen) 

• Pankkien tarjoamat lyhennysvapaa (esim. lyhennysvapaa vuosi) 

 

Kassanhallinnan parantaminen (kasvattaa kustannuksia) 

• Pankin luottolimiitti kassanhallinnan välineeksi ja muu lyhyt- ja pitkäaikainen rahoitus (pankki-

laina) 

 

Lainarahoituksen saaminen lakisääteisesti (kasvattaa kustannuksia, mutta voi olla halvempi 

kuin pankkilaina)  

• TyEL-vakuutusmaksujen takaisinlainaus. Vakuutuksenottajalla on oikeus lainata voimassa olevan 

työeläkevakuutuksen vakuutuksenantajalta osa työeläkevakuutusmaksuista kertyneestä rahas-

tosta (TyEL-vakuutusmaksut työnantajan osuus). Lainattava määrä kahdentoista kuukauden ai-

kana on enintään 10 prosenttia vakuutuksenottajan kulloinkin nostamatta olevan rahasto-osuu-

den määrästä. Viitekorko on työntekijän eläkelain mukaisen vakuutuksen laskuperusteissa 5 % 

(v.2020) määritelty TyEL-viitekorko lisättynä 0,3 prosenttiyksiköllä. Laina-aika on vähintään yksi 

vuosi ja enintään kymmenen vuotta. Vaatii pankkitakauksen (reaalivakuus) ja pankin, josta laina 

nostetaan. Yritysmuotoiset seurat voivat saada mahdollisesti Finveran tai Garantian takauksen 

lainalle.  

 



 

 

 

 

 

 
 

Tulojen maksuaikataulun aikaistaminen ja tason säilyttäminen edellisen vuoden tasolla 

• Kaupungin (esim. Helsinki) myöntämien avustuksien (toiminta-avustus, salimaksuavustus) lob-

baaminen Koripalloliiton avustuksella (tason säilyttäminen ja maksuaikataulun mahdollinen ai-

kaistaminen). Kuntakohtaiset erot avustuksissa.  

 

Tulojen aikaistaminen 

• Tulevan kauden kausimaksujen aikaistaminen ja porrastaminen (laskutus etukäteen) esim. yh-

teistyökumppanien avulla. Kriisin aikana hankala toteuttaa, jos koronavirusepidemia siirtää kan-

santalouden taantumaan.  

 

Muuta 

• Yhteistyökumppanien lisätulojen saaminen on kestävämpi ratkaisu, mutta käytännössä hankala 

toteuttaa kriisiaikana, jos talous siirtyy taantumaan.  

• Suositeltavaa organisoida omatoiminen eli itsenäinen harjoittelu kauden loppuun asti ja siten 

perustella toimintamaksut. Yhteisöllisyyden ja yhteisvastuun korostaminen sekä muiden jäse-

nien auttaminen viestinnässä ja toiminnassa läsnä.  

• Jo koronavirusepidemian ensimmäiset päivät ovat näyttäneet, että seurat keksivät keinoja antaa 

oman yhteisönsä auttaa. Myynnissä on jo liuta kopioitavia tuotteita: 

o kannatusjäsenyyksiä 

o lippuja tyhjille katsomoille pelattavaan peliin 

o ensi kauden kausikortteja 

o ensi kauden avausottelupaketteja oheistuotteineen tai -palveluineen 

o faniklubin jäsenyyksiä 

o erilaisia fanituotteita 

 

Lisää ideoita ja materiaalia voit hakea tulevina viikkoina Basket.fi-palvelusta. Pyrimme keräämään seuro-

jen hyviä käytänteitä otsakkeen Hyvä kiertämään alle.  

 


