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Taloudellinen tutkimus

• Vuodesta 1990 lähtien (by Ari Kärki)

• Tilinpäätös- ja volyymitietojen keruu
• Aluksi paperilla, nyt verkossa
• Tuloksena tilasto ja grafiikka

• Vastausinto vaihtelee, max. 70 (II/2007)
• ”tarttis tehrä jotain”…



Ajatusmalli

GOLF YHTEISÖN

PROSESSIT
• pelaaminen, harjoittelu

• CM, pro, ravintola

• talous & henkilöstö

• kenttä & materiaalit

• seura- ja kilpailutoiminta

• tiedotus & media

MUUTTUVAT 
VOLYYMITIEDOT 
(muuttuu 
kausittain)

• kierroksia, jne.

• € kustannuksiin

• € tuottoina

• miestyötunnit/pv

• ??

STAATTINEN TIETO (muuttuu harvoin)

• pinta-alat, olosuhteita kuvaavat 
lukumäärät, kapasiteetti, kalusto, jne ??

TUNNUS-
LUVUT:

(vertailu)

• mittarit ja 
tehot

• €/m2

• €/kpl

• %

•

• ??



STAATTINEN DATA
• kerran syötettynä esim. ”keskusrekisteriin” (jatkossa 

liiton verkkotietopalveluun…)
• muutokset reaaliajassa, mutta tarkistus ennen 

raportointia
• Seuran perustiedot
• Kenttäyhtiöiden perustiedot

– sijainti, ikä, reikien määrät, liikevaihdon mukainen 
kokoluokka, jne 

– esim. pinta-alat (kentät, kiinteistöt)
– henkilöstö, kalusto
– ”hallinnon” kysymykset (strategia, laatukäsikirja, 

ympäristöohjelma, jne)



DYNAAMINEN DATA
• mahdollisuuksien mukaan suoraan järjestelmistä

• jäsen- ja osakasmäärät
• pelikierrokset, tapahtumat
• €
• käyttöasteet
• hintatiedot kausittain
• Muuta, mitä…?
• Vaatii integrointia esim. Nexgolfin ja Golboxin 

raportointí-rajapintoihin



TUNNUSLUVUT
”Private Property of FGMA”

• kentänhoidon tunnusluvut ?
– konsultoidaan kenttäkonsultteja, FGA:ta
– ”ympäristöraportti vs. -vastuu” ? (esim. onko 

Ympäristöministeriöllä jotain vinkkiä…?)
• hallinnon tunnusluvut ?

– yleiset liiketalouden tunnusluvut (quick ration, jne)
• yleiset ”toimialan tehokkuusluvut” ?
• osakkuuden hinta/laatusuhde ?

– vastike € / kapasiteetti ?



BENCHMARKING

”Private Property of FGMA”

• Vanha  periaate: ”saat kun annat”
• valintamahdollisuus omien intressien mukaan 

(esim. 36-reikäiset Uudeltamaalta)
• vähintään 1+3 kenttää oltava otoksessa, jotta raportoidaan



TOIMIALARAPORTTI
”Public Property of SGL”

• keskitetty tiedonkeruu -> ”keskusrekkari”, lähteenä golf-
järjestelmät (Nexgolf, Golfbox, …)

• toimialan perustiedot: seurat, kenttäyhtiöt
• volyymitiedot ”reaaliajassa”: esim. Golf.fi sivuilla 

”Kierroksia päivässä” mittari
• toimijoiden taloustiedot kerran vuodessa (huhtikuu ?)

• => toimialan kehitys- ja vertailuraportti esim. 2* /vuosi



JATKO…

2009/2010:
• Palaveri SGL:n kanssa marraskuun alussa
• Mahdollinen opiskelija/oppilaitos yhteistyö 

(Kim Salmirinne)
• Uuden kyselyn pilotointi keväällä 2010 (KS)

Jatkotyöryhmä kevät 2011
Nexgolf, Golfbox, VTP
Uuden tutkimuksen starttaus ?? 



KILPAILUVIRASTON KANTA ??
• Hintakartelli on järjestely, jossa samalla tuotanto- tai jakeluportaalla olevat 

tavaroiden tai palvelujen myyjät tai ostajat sopivat joko suoraan tuotteiden hinnoista 
(osto- ja myyntikartellit) tai muista hintaan tai hinnoitteluperusteisiin vaikuttavista 
seikoista kuten alennuksista, provisioista, maksuajoista tai takuista. Hintakartellissa 
voidaan myös sopia, ettei tiettyä hintaa saa alittaa tai ylittää.

• Myös yritysten tilastointiyhteistyö tai muu 
tietojenvaihto voi olla kiellettyä, jos yritykset 
vaihtavat keskenään yksityiskohtaisia hinta-, 
myynti - tai kustannustietoja. Tällöin 
ratkaisevaa on vaihdetun tiedon luonteen lisäksi 
markkinoiden rakenne, vaihdetun tiedon ikä 
sekä tietojenvaihdon tiheys ja läpinäkyvyys.



KILPAILUVIRASTON KANTA ??

• Edellä kuvattu hintayhteistyö on 
kilpailunrajoituslain mukaan kiellettyä, 
perustuipa se sitten kirjalliseen tai 
suulliseen sopimukseen tai hiljaiseen 
yhteisymmärrykseen. Ratkaisevaa ei ole 
myöskään yhteistyön oikeudellinen muoto
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