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1 JOHDANTO 

Ensimmäisessä luvussa ohjataan lukija tutkimuksen aiheeseen ja perustellaan 

tutkimuksen tärkeys. Tämän lisäksi esitetään tutkimuksen tavoitteet ja 

tutkimuskysymykset, minkä jälkeen käydään lyhyesti läpi tutkimusmenetelmät ja 

esitetään keskeiset käsitteet. Lopuksi kerrotaan työn rakenne. 

1.1 Johdatus aiheeseen 

Sponsoroinnissa on kyse vaihdannasta ja mielleyhtymien markkinoinnista. Vaihdanta 

tapahtuu sponsorin ja sponsoroitavan välillä yleisesti siten, että sponsori saa maksua 

vastaan luvan mainostaa yritystään sponsoroitavan kautta. (Cornwell & Maignan 

1998:11.) Walliserin (2003:18-19) mukaan sponsorointi on monipuolinen ja -

käyttöinen kommunikoinnin työkalu, joka voidaan yhdistää muihin markkinoinnin 

keinoihin ja jonka edut ovat suuremmat, kun se on sisällytetty osaksi yrityksen koko 

viestintästrategiaa. 

Farrely, Quester & Burton (2006) kertovat sponsoroinnin muutoksesta 

strategisempaan suuntaan, jossa vaihdanta on suhdeorientoitunutta – toiminta 

pitkäaikaista ja muita markkinointiviestinnän keinoja tukevaa toimintaa brändi- ja 

markkinointiviestinnän ytimeen. Sponsorointi on globalisoitumisen myötä kehittynyt 

hyväntekeväisyydestä vastikkeelliseksi toiminnaksi, jolla on iso merkitys suhteen 

molemmille osapuolille – sekä sponsoreille että sponsorointikohteille (Daellenbach, 

Davis & Ashill 2006). 

 

Cornwellin ja Maignanin (1998) mukaan sponsorointi on jo 1990-luvulla korvannut 

muita rahoittamisen keinoja, erityisesti valtion antamaa tukea. Nykyiset 

liiketoiminnan suhteet edellyttävät jatkuvaa sponsorointia, jota ei kuitenkaan tulisi 

jättää irralliseksi osa-alueeksi, vaan sisällyttää täysin koko yritysviestinnän kenttään. 

Yhdessä muiden viestintätapojen kanssa sponsoroinnilla nähdään olevan potentiaalia 

kommunikaatiovälineenä, mitä ei kuitenkaan kyetä toteuttamaan, jos se jätetään 

irralliseksi osa-alueeksi. (Cornwell & Maignan 1998:18-19) 
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Vuonna 2011 huippu-urheilua tuettiin Suomen valtion toimesta 12,9 miljoonalla 

eurolla (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2013:78). Vuodelle 2014 huippu-urheilulle on 

budjetoitu 12,83 miljoonaa euroa (Liikuntatoimen talousarvioesitys 2013:4). 

Yksityiseen rahaan verrattuna urheilun käyttöön tarkoitettu julkinen raha Suomessa 

on määrältään kuitenkin verrattaen vähäistä. Vuonna 2011 Tanskan valtio tuki 

huippu-urheilua 16,3 miljoonalla eurolla, mikä oli 15% valtion 

liikuntamäärärahoista. Suomessa vastaava prosenttiosuus oli 8,5% ja Norjassa vain 

6,5%. Norjan urheilusponsoroinnin arvo vuonna 2011 oli kuitenkin 351 miljoonaa ja 

Suomen vain 97,5 miljoonaa euroa. Tästä lähtökohdasta urheilusponsoroinnin 

potentiaali urheilijoiden tulonlähteenä on suuri myös Suomessa. Suomellakin olisi 

mahdollisuus päästä samaan urheilusponsoroinnin tasoon. (Lämsä & Mäkinen 2012.) 

Vuonna 2012 Suomessa ehdotettiin huippu-urheilun tukemiseen noin 2,5 miljoonan 

euron vuotuista lisäystä vuoteen 2018 saakka.  Tuki oli vuonna 2012 noin kymmenen 

miljoonaa euroa, jolloin tuen vuosittainen korotus tarkoittaisi tuen nousemista 25 

miljoonaan euroon vuoteen 2018 mennessä. (Huippu-urheilun Muutosryhmä 

2012:27) 

Urheilusponsoroinnin voidaan todeta olevan yrityksille merkittävä 

markkinointiviestinnän keino kohderyhmän tavoittamiseksi (Roy & Cornwell 

2001:342). Sponsoroinnista saadaan tehokasta kohdeasiakkaan ymmärtäessä, miksi 

tietty yritys sponsoroi urheilijaa. Sponsoroitavaa tulisikin hyödyntää jokaisessa 

mahdollisessa tilanteessa. (Sponsor Insight Finland 2012.) Huippu-urheilun 

yhteydessä voidaan puhua täydellisestä kaupallistumisesta. Asioiden hoitaminen on 

tällöin ammattimaista. Kaupallistumisen myötä urheilun sponsorointi on lisääntynyt 

ja erilaiset kytkennät urheilun ja talouden välillä ovat vahvistuneet. Nykyään huippu-

urheilu ei tulisi toimeen ilman sponsoreita ja yritysmaailman tukea. (Itkonen, 

Ilmanen & Matilainen 2007.) Arokallion ja Tuomisen (2006) mukaan 

yksilöurheilijoiden käyttö markkinoinnissa on kuitenkin paljon vähäisempää kuin 

esimerkiksi urheiluseurojen, vaikka yksilöurheilija on usein tunnetumpi ja altistuu 

enemmän medialle. Mölsän (2012) mukaan ongelma on siinä, etteivät urheilijat osaa 

myydä itseään kunnolla, eivätkä yritykset tunnista hyötyjä, joita urheilijan käyttö 

markkinoinnissa voisi saada aikaan. 
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Suomessa urheilusponsoroinnin suunnan nähdään kuitenkin laskussa. Esimerkiksi 

Mainostajien Liiton (2013) mukaan vuonna 2013 heidän jäsenyrityksistään 23 

prosenttia aikoi vähentää sponsorointia. Aikaisempaan vuoteen verrattuna 

jäsenyritykset vähentävät sponsorikohteistaan eniten urheilusta ja siirtävät 

panostustaan enemmän nuorisolle suunnattuihin kohteisiin. Keskimääräisesti 

yritysten sponsorointibudjeteista käytetään 55 prosenttia urheilulle. Viimeaikaisilla 

negatiivisilla ilmiöillä, kuten urheilijoiden julkisella alkoholinkäytöllä tai 

jääkiekkoväkivallalla, ei koeta olleen suurta merkitystä urheilusponsoroinnin 

vähentämiseen. (Mainostajien Liitto 2013) 

Sponsorisuhteita solmittaessa erilaisten suhteiden merkitys korostuu. Suhteissa ja sitä 

kautta urheilun sponsoroinnissa onnistuminen vaatii erilaisten suhdenäkökulmien 

ymmärtämistä (Nufer & Bühler 2010:165). Suhteiden johtaminen nähdäänkin 

markkinoinnin ytimenä, jossa tuotteiden ja palveluiden laatu mielletään yleiseksi 

standardiksi. Suhdemarkkinointi -näkökulma ollaan omaksumassa yhdeksi 

erilaistumiskeinoksi. Koetaan, että on halvempaa säilyttää nykyiset tyytyväiset 

asiakkaat kuin hankkia uusia. Tavoitellaan uskollisten ja tuottavien asiakkaiden 

saamista ja pitämistä pitkien yhteistyösuhteiden avulla, jolloin molemmat osapuolet 

hyötyvät suhteesta. Viime vuosina suhdemarkkinoinnin nähdään nousseen myös 

urheilusektorilla avainaiheeksi erityisesti sponsoreiden kohdalla. (Nufer & Bühler 

2010:158.) Sponsoroinnista on tullut globalisoitumisen myötä osapuolten välistä 

vaihdantaa, jossa molemmat, niin sponsori kuin sponsoroitava, pyrkivät 

saavuttamaan omat strategiset tavoitteensa (Farrelly & Quester 2005a). Tämän 

vuoksi strategisen yhteistyösuhteen ilmenemistä tulisi tutkia enemmän, jotta suhdetta 

kyetään kehittämään strategisempaan ja tehokkaampaan suuntaan sekä 

ymmärtämään, mille pohjalle strateginen suhde rakentuu. 

Suhdemarkkinoinnin nähdään toteutuvan jo jonkin asteisena, mutta tutkimusten 

pohjalta ei kyetä selvittämään, kuinka se toimii yksilöurheilijan ja sponsorin 

välisessä suhteessa. Vaikka sponsorointisuhteeseen liittyy useita muitakin 

sidosryhmiä, kuten media, kannattajat ja kuluttajat (Farrelly & Quester 2005a), tässä 

tutkimuksessa keskitytään vain sponsorin ja sponsoroitavan yksilöurheilijan väliseen 

strategisen yhteistyösuhteen ymmärtämiseen ja kehittämiseen. Tämän tutkimuksen 

tulosten avulla kyetään kehittämään uusia ja jo olemassaolevia yhteistyösuhteita 
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sponsorin ja sponsoroitavan välillä. Lisäksi tutkimuksen tulokset auttavat osapuolia 

ymmärtämään ja suunnittelemaan yhteistyösuhteita pidemmälle ajanjaksolle sekä 

hyödyntämään niitä tehokkaammin. 

1.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on laadullisen tutkimuksen keinoja hyödyntäen 

selvittää sponsorointisuhteen strategisuutta yksilöurheilussa Suomessa. 

Tutkimuksessa on tarkoitus löytää, mitä strateginen yhteistyö yksilöurheilun 

urheilusponsoroinnissa Suomessa tarkoittaa ja kuinka se toteutuu sekä kuinka sitä 

kyettäisiin kehittämään. 

Tutkimuksen tavoitteita palvelemaan on luotu seuraava päätutkimuskysymys: 

Miten strategista sponsorointiyhteistyösuhdetta voidaan kehittää yksilöurheilussa 

Suomessa? 

Päätutkimuskysymykseen vastaaminen edellyttää ensinnäkin strategisen yhteistyön 

ymmärtämistä käsitteenä mutta myös tietoa siitä, kuinka strateginen yhteistyö 

toteutuu suomalaisessa yksilöurheilussa. Lisäksi on määriteltävä, mitkä strategisen 

sponsorointisuhteen taustalla olevat elementit vaikuttavat keskeisimmin suhteen 

onnistumiseen nimenomaan yksilöurheilusta puhuttaessa. Myös strategisen suhteen 

avulla tavoiteltavat asiat tulee ymmärtää, jotta päätös strategisesta 

sponsorointisuhteesta on perusteltua ja tavoiteltavaa.  

Päätutkimuskysymyksen tueksi ja tarkentamiseksi on laadittu seuraavat 

alatutkimuskysymykset: 

Millaisia ovat sponsorointiyhteistyösuhteet Suomessa? 

Mitkä ovat onnistuneen sponsorointisuhteen taustalla vaikuttavat tekijät? 

1.3 Tutkimusmenetelmät 

Tämä tutkimus toteutettiin kvalitatiivista eli laadullista tutkimusta käyttäen, koska 

tavoitteena oli strategisen urheilusponsorointisuhteen syvällisempi ymmärtäminen 

suomalaisessa yksilöurheilussa. Kvalitatiiviseen tutkimukseen päädyttiin, koska sen 
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avulla kyetään löytämään myös odottamattomia asioita, joita ei välttämättä ole 

huomioitu teoreettista viitekehystä laadittaessa. Laadullinen tutkimus mahdollistaa 

rikkaan aineiston saamisen jo pienelläkin joukolla vastaajia. (Alasuutari 1999:38-

39,84, Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 1997:170-171) 

Tutkimuksen empiirinen aineisto kerättiin puolistrukturoitua teemahaastattelua 

käyttäen. Haastattelukysymykset pohjautuivat teemoihin, jotka tässä tutkimuksessa 

olivat yksilöurheilija ja urheilusponsorointi sekä strateginen yhteistyö. Teemojen 

pohjalta laadittiin tarkat, teemoihin liittyvät kysymykset. Haastateltavat ovat oman 

alansa asiantuntijoita sekä hyvin sisällä urheilusponsoroinnin maailmassa. He 

kykenevät ennen kaikkea ymmärtämään yrityksen mutta myös urheilijan 

näkökulman strategisen yhteistyön kannalta. 

1.4 Keskeisten käsitteiden määrittely 

Yksilöurheilija 

Yksilöurheilijat kuvataan itsenäisiksi puurtajiksi, jotka suhtautuvat lajiinsa 

pitkäjänteisesti ja motivoituneesti. Keskeistä on oman optimisuorituksen tavoittelu ja 

lajissa kehittyminen. (Piispa & Huhta 2013:15-16.) Yksilöurheilijat harjoittavat 

yksilölajia, kuten esimerkiksi pikaluistelua, juoksua tai maastohiihtoa. 

Sponsorointi 

Sponsoroinnilla tavoitellaan sponsoroitavan kohteen kehittämistä sekä sen 

kaupallisen arvon hyödyntämistä. Sponsoroinnin tarkoitus on rakentaa kohtaamisia 

sisältöjen ja yleisön eli yritysten ja sponsorointikohteiden välille. Lähtökohtana on, 

että sponsorikohteen yleisö edustaa myös yrityksen tavoittelemaa kohderyhmää. 

(Image Match Oy 2013.) Molempia osapuolia hyödyttävä liikesuhde, jossa osapuolet 

vaihtavat keskenään erityyppisiä resursseja ja odottavat saavansa jonkinlaista hyötyä 

yhteistyöstä (Olkkonen 2001). 
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Strateginen yhteistyö 

Yhteistyö on vaihdannan yksi perusominaisuuksista (Gummesson 2004:48), mutta 

Strateginen yhteistyö tarvitsee aikaa kehittyäkseen (Deloitte 2008:7). Yhteistyö 

pohjautuu luottamukseen. Strateginen yhteistyö on yhteistyösuhteen edistyksellisin 

vaihe, jossa osapuolet rakentavat strategiat yhteisiä tavoitteita palveleviksi. Tähän 

vaiheeseen päästäkseen osapuolten välillä tulee vallita vahva luottamus. (Spekman, 

Kamauff & Myhr 1998) 

1.5 Tutkimuksen rakenne 

Toisessa luvussa keskitytään sponsorointiin ilmiönä ja kolmannessa luvussa 

tarkastellaan strategisen yhteistyön teorioita. Näiden pohjalta luvussa neljä esitetään 

tieteellinen teoria strategisesta urheilusponsorointisuhteesta ja muodostetaan 

tutkimuksen teoreettinen viitekehys. Viidennessä luvussa käydään tarkemmin läpi 

empiirisen tutkimuksen toteutusta sekä esitellään haastateltavat. Kuudennessa 

luvussa käsitellään tutkimuksessa kertynyt empiirinen aineisto sekä tehdään siitä 

yhteenveto. Viimeisessä eli seitsemännessä luvussa annetaan vastaukset luvussa yksi 

esitettyihin tutkimuskysymyksiin ja täydennetään teoreettinen viitekehys. Tämän 

lisäksi esitellään tutkimuksen perusteella löytynyttä kontribuutiota ja tehdyt 

johtopäätökset, arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta sekä esitetään 

jatkotutkimusaiheita. 
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2 SPONSOROINTI 

Toisessa luvussa syvennytään urheilumarkkinointiin teoriassa. Ensin käydään läpi 

urheilun määritelmä sekä avataan eroja joukkue- ja yksilöurheilun sekä ammattilais- 

ja amatööriurheilun välillä. Tämän jälkeen selvitetään urheilumarkkinoinnin kenttää, 

johon sponsorointi liitetään yhtenä markkinoinnin keinona. Katsaus 

urheilumarkkinointiin antaa mahdollisuuden ymmärtää kontekstia, johon 

urheilusponsorointi olennaisesti yhtenä osana kuuluu. Kolmannessa alaluvussa 

esitellään sponsoroinnin käsite sekä käsitellään sitä laajemmin yhtenä 

urheilumarkkinoinnin osana. Neljännessä alaluvussa selvitetään tuloksia, joita 

sponsorointiyhteistyön avulla halutaan saavuttaa molempien osapuolten 

näkökulmasta. 

2.1 Urheilu 

Tutkimuksen kannalta on olleellista, että ymmärretään, mitä urheilu on. 

Yksilöurheilu on tämän tutkimuksen kannalta tärkeä termi, joten on tärkeää avata sitä 

enemmän sekä verrata sitä joukkueurheiluun. Lähtökohtaisesti strategisen 

urheilusponsoroinnin nähdään toteutuvan vain ammattilaisurheilussa, joten myös sen 

tarkempi tarkastelu on perusteltua tämän alaluvun lopuksi. 

2.1.1 Urheilun määritelmä 

Urheiluksi luokitellaan fyysisen kunnon ylläpitäminen, virkistyminen tai sääntöjen 

mukaisen kilpailun harjoittaminen sekä huvi- tai kilpailumielessä harrastettavat 

suoritukset (SuomiSanakirja 2013). Wikipediassa (viitattu 9.11.2013) huippu-

urheilun määritellään lukeutuvan kilpaurheiluun, joka koetaan usein myös sen 

näkyvimmäksi osaksi, jolle on tyypillistä tulos- tai sääntöurheilu. Urheilukäsityksen 

perinteisiksi tunnuspiirteiksi määritellään kilpailu paremmuudesta, yhtenäisten 

sääntöjen noudattaminen, urheilijan liikunnallinen suorituskyky paremmuuden 

mittarina tai yhtäläisten välineiden ja ympäristöedellytysten eli samojen ehtojen 

periaatteen noudattaminen (Heinilä 2012:54). 
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Wikipedian (viitattu 9.11.2013) mukaan urheilulla nähdään olevan merkittävä rooli 

myös mediaviihteenä sillä esimerkiksi maailmanmestaruuskisat ja olympialaiset 

kiinnostavat suurta yleisöä. Yleisesti ottaen urheiluksi voidaan määritellä kaikki, 

mikä mediassa määritellään urheiluksi, kuuluu SLU ry:n (Suomen Liikunta ja 

Urheilu) lajijärjestöihin tai olympiakisojen lajiohjelmaan (Heinilä 2012:54). Urheilu 

voidaan jaotella myös joukkue- ja yksilöurheiluun sekä ammattilais- ja 

amatööriurheiluun. 

2.1.2 Joukkue- ja yksilöurheilu 

Joukkue- ja yksilöurheilun välisiä eroavaisuuksia koetaan olevan enemmän kuin 

yhdistäviä tekijöitä. Psykologisena eroavaisuutena nähdään esimerkiksi riippuvuus 

muista ihmisistä. Yksilöurheiluun verrattuna joukkueurheilussa on läsnä vahva 

arvaamattomuuden elementti, sillä joukkueurheilija on riippuvaisempi muista 

ihmisistä muutoinkin kuin menestymisen suhteen. Fyysiset eroavaisuudet ilmenevät 

usein kontaktina, jota syntyy joukkueurheilussa enemmän. Kontaktin seurauksena 

voi aiheutua loukkaantumisia ja pahimmillaan jopa uran lopettavia vammoja. 

Ihmissuhteiden merkitys nähdään korostuvan etenkin joukkueurheilussa. Esimerkiksi 

huono henkilökemia valmentajan kanssa voi johtaa peliajan vähyyteen. Myös 

harjoittelukavereiden kanssa pitää tulla toimeen, jotta joukkueen kannalta yhteiset 

tavoitteet saavutettaisiin. (Piispa & Huhta 2013:16.) Toisaalta yksilöurheilussa ei 

nähdä kilpakumppaneiden karttamisen olevan keskeistä, vaan pikemminkin 

kilpailijoiden voisi olla hyvä valmentautua yhdessä. Kaikelle urheilulle yhdistävänä 

tekijänä nähdään urheilijan pätevyys ja halu kehittyä sekä sosiaaliset taidot ja 

yhteistyökyky. (Suomen Valmentajat 2011) 

 

Piispan ja Huhdan (2013) mukaan joukkueurheilijoiden motivaatio kumpuaa sekä 

yksilöinä kehittymisestä että ennen kaikkea nautinnosta. Kurinalaisuus kuuluu 

harjoitteluun, joka tosin on sosiaalista samoin kuin urheilijaelämäkin. Tämän 

sosiaalisen aspektin vuoksi harjoittelu on ryhmässä kilvoittelua, kun taas 

yksilöurheilussa harjoittelu on useimmiten yksin tekemistä. Joukkueurheilijan 

tavoitteet ovat sekä henkilökohtaisia omaan uraan liittyviä välietappeja että 

kollektiivisia joukkueen menestymiseen liittyviä tavoitteita. (Piispa & Huhta 

2013:16) 
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Yksilöurheilijat kuvataan itsenäisiksi puurtajiksi. Urheilijan motivoitumiseen 

vaikuttavat pitkäjänteisyys, kurinalaisuus, tavoitteiden asettaminen ja tekemisestä 

nauttiminen. Harjoittelun tavoitteiksi muodostetaan optimisuorituksen tavoittelu ja 

kehittyminen. Usein nautinto ja kurinalaisuus muodostuvat eräänlaiseksi 

urheiluaddiktioksi. Tärkeään rooliin nostetaan myös suhteellisen pieni, mutta 

luotettava lähipiiri, johon kuuluvat muun muassa valmentaja tai valmentajat, 

harjoittelukaverit, huoltajat ja taloudelliset tukijat. (Piispa & Huhta 2013:15-16) 

 

Taulukko 1. Yksilö- ja joukkueurheilun erot (Piispa & Huhta 2013, Suomen Valmentajat 2011 

pohjalta).

 
 

2.1.3 Ammatti- ja amatööriurheilu 

Amatööriurheilu voidaan kiteyttää yhteisöllisyyteen ja osallistumiseen, joka toimii 

pääasiassa lahjoitusten, stipendien, jäsenmaksujen ja pienten sponsoreiden voimalla. 

Tavoitteena on usein ammattilaiseksi tulo, mutta rajallisten resurssien ja tulojen 

vuoksi se on erittäin haastavaa. Mediasuhteita lisäämällä, voidaan päästä vähän 

lähemmäksi tätä tavoitetta. (Robinson & France 2011:57-58) 
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Ammattiurheilu määritellään työksi, jossa kilpailuiden kautta pyritään 

mahdollisimman hyvään kansainväliseen menestykseen omassa lajissaan 

(Ammattinetti 2014). Ammattiurheilusta voidaan puhua myös huippu-urheiluna, sillä 

huippu-urheiluksi ymmärretään määrätietoinen ja kansainväliseen menestykseen 

tähtäävä eettisesti kestävä joukkue- tai yksilöurheilu (Opetus- ja kulttuuriministeriö 

2014). Ammattiurheilussa resurssit ovat usein suuremmat, mikä mahdollistaa 

sponsoreiden kiinnostuksen herättämisen eri tavoin, kuten tarjoamalla hyviä pelaajia, 

korkean profiilin tuotteita tai palstatilaa. Ammattiurheilussa mitataan tuloja ja 

yleisöä, kun taas amatööriurheilussa osallistujamääriä, joita käytetään myös 

sponsoreiden houkuttamiseen. Ammattiurheilussa joukkueille tai yksilöille 

työskentelee usein markkinoinnin ammattilainen, jonka tehtäviksi on annettu brändin 

rakentaminen ja suhteiden luominen niin sponsoreihin kuin kuluttajiinkin sekä 

tulojen lisääminen ja mediasuhteiden ylläpitäminen. Muut tehtäväalueet on myös 

organisoitu eri työntekijöille. Amatööriurheilussa tehtäviä hoitaa vain muutama 

ihminen ja hekin usein vapaaehtoisesti. (Robinson & France 2011:55-58) 

 

Amatööriurheilussa sponsoroinnilla tavoitellaan tietoisuuden lisäämistä sekä 

profiloitumista, kun ammattilaisurheilussa pyritään rakentamaan brändiä sekä 

luomaan suhteita ja tätä kautta rakentamaan tukijaryhmää. Sponsoroiden 

näkökulmasta ammattiurheilijat ovat haluttavampia kuin amatööriurheilijat, sillä 

heitä seurataan suuremman yleisön toimesta ja heistä uutisoidaan säännöllisesti. 

Ammattiurheilussa hyötyy amatööriurheiluun nähden myös paremmista reusrsseista, 

kuten rahasta ja henkilöstöstä. Ne mahdollistavat sponsorisuhteiden paremman 

hoitamisen. (Robinson & France 2011:53-54.) Voidaan todeta, että huippu-urheilu on 

räätälöityä yksittäistuotantoa massatuotannon sijaan (Suomen Valmentajat 2011). 
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Taulukko 2. Ammatti- ja amatööriurheilun erot (Robinson & France 2011, Suomen 

Valmentajat 2011 pohjalta).

 

2.2 Urheilumarkkinointi 

Urheilumarkkinointi koetaan tehokkaaksi keinoksi saavuttaa yleisö (Singh 2013:62). 

Käsitteenä se liitetään monesti urheilusponsorointiin (van Heerden 2001). Sitä 

pidetään usein vähittäismyyntimarkkinoinnin sovelluksena, jossa sponsorointi on 

yksi urheilumarkkinoinnin komponenteista (Robinson & France 2011:49). 

Urheilu nähdään verkostona, kokonaisuutena, jossa sponsori on yksi sen jäsenistä 

(kuvio 1). Tyypillisesti sponsorit mielletään yrityksiksi, jotka tahtovat olla osa jotain 

tiettyä urheiluun liittyvää kokonaisuutta kuten joukkuetta, tapahtumaa tai 

yksilöurheilijan tukiryhmää. Tullakseen osaksi kokonaisuutta, sponsorit maksavat 

tästä oikeudesta. (Davis & Hilbert 2013:17) 
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Kuvio 1. Urheilun verkosto (Davis & Hilbert 2013:12 mukaan). 

 

Urheilumarkkinointi muodostetaan viidestä elementistä, jotka johdetaan Kotlerin 4P-

mallista (kuvio 2). Lähtökohdaksi ajatellaan jokaisen tuotteen ja palvelun olevan 

muodostettu tietyn yksilön tai ryhmän tarpeita ajatellen. Urheilumarkkinoinnissa 

tämä lähtökohta toteutuu esimerkiksi silloin, kun urheilija kilpailee kilpailussa, johon 

on treenattu kokeneen valmentajan johdolla. Usein urheilijoiden uraa johdetaan 

heidän agenttinsa tai managerinsa kautta. Urheilun tekemistä rajoitetaan jonkin 

verran lajin sääntöjen avulla. Lopputulemana saadaan kärjistetysti sanottuna joko 

fanien kehuja tai pilkkaa. Näin muodostetaan myös yksi urheilumarkkinoinnin 

elementeistä, ihmiset (people). Urheilutuotteeksi (product) voidaan luetella kaikki 

urheilukengistä urheiluagenttipalveluihin. Markkinoinnin onnistumisen kannalta 

vaaditaan hyvälaatuista tarjoamaa. Hinnan (price) avulla kyetään määrittelemään 

tuotteen arvo sekä ymmärtämään laatua. Hinta luo myös odotuksia, jotka arvioidaan 

suuriksi, mikäli hintaa liioitellaan. Pitkäjänteisyys on yksi tavoitteista, mikä ei 

kuitenkaan toteudu rahastamalla. Usein laadun korostamisella ja sen pitämisenä 

hinnoittelun perusteena saadaan ostajat odottamaan ennennäkemätöntä vastinetta 

rahoilleen. Paikan (place) avulla kerrotaan kuluttajille muun muassa, missä tuotetta 

on saatavilla tai missä urheilutapahtuma suoritetaan. Digitaalisuuden avulla 
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mahdollistetaan reaaliaikainen urheilijoiden seuraaminen. Myynninedistäminen 

(promotion) nähdään keinona lisätä tietoisuutta tuotteista ja urheilijoista sekä 

kommunikaation kehittämisenä eri osapuolten välillä. 

(Davis & Hilbert 2013:9-11) 

 

Kuvio 2. Urheilumarkkinoinnin viisi elementtiä (Davis & Hilbert 2013:9 mukaan). 

 

Urheilumarkkinoinnille esitetään neljä erilaista strategia-aluetta, jotka ovat joko 

teemaan, tuotteeseen, liittoutumaan tai urheiluun pohjautuvia (kuvio 3). 

Markkinointistrategiat pohjataan joko niin kutsuttuun perinteiseen tai 

sponsorointipohjaiseen strategiaan. Perinteinen markkinointistrategia muodostetaan 

määrittelemällä kohderyhmä sekä kehittämällä oikea tuote ja sille keskeinen 

toimitustapa, hinta sekä myynninedistämisstrategia. Teemapohjaiset strategiat 

määritellään perinteisiksi markkinointistrategioiksi, joiden markkinointiohjelmaan 

sisällytetään urheiluteema sellaisia tuotteita varten, jotka eivät suoraan liity urheiluun 

kuten esimerkiksi autot. Tuotteeseen pohjautuvat strategiat toteutetaan myös 

perinteisiä markkinointistrategioita hyödyntämällä silloin, kun markkinoijalla ei ole 

varsinaista kosketuspintaa urheiluun. Tällainen strategia on tehty palvelemaan 

urheilutuotteen markkinointia. Liittoutumaan pohjautuvia strategioita käytetään, kun 

markkinointiin liitetään urheiluun varsinaisesti liittymättömiä tuotteita sponsoroinnin 

avulla. Urheilupohjaisessa strategiassa yhdistetään sekä urheilutuotteen markkinointi 
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että sponsorointi. Toisin sanoen sponsoroitavaa hyödynnetään urheilutuotteen 

markkinoinnissa. (Fullerton & Merz 2008:94-105) 

 

 

Kuvio 3. Urheilumarkkinoinnin strategia-alueet (Fullerton & Merz 2008:97 mukaan). 

 

2.3 Sponsoroinnin käsite ja sponsorointi osana urheilumarkkinointia 

Yksinkertaistettuna sponsoroinnin käsitteeseen luetaan yksilön tai organisaation 

asema sponsorina tai tukijana (Oxford Dictionaries 2013). Sponsoroinnin tutkiminen 

aloitettiin 1980-luvun puolivälissä ja se laajeni 1990-luvun alussa. Sponsorointiin 

liitetään kaksi päätoimintoa, joista ensimmäisenä mainitaan vaihdanta sponsorin ja 

sponsoroitavan välillä. Vaihdannassa sponsoroitavalle annetaan maksu ja sponsorille 

lupa mainostaa yritystään sponsoroitavan kautta. Toiseksi päätoiminnoksi ajatellaan 

mielleyhtymien markkinointi sponsoroitavan avulla. (Cornwell & Maignan 1998:11) 

Sponsoroinnissa voidaan onnistua monella eri tavalla esimerkiksi kykenemällä 

luomaan mielikuvia kuluttajille, vaihtamalla arvoja osapuolten välillä tai kehittämällä 

näkyviä tuloksia (Jeffries 2010:362). Sponsoroinniksi voidaan lukea esimerkiksi 
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sponsorin logon painattaminen urheiluvaatteisiin tai yrityksen mainoksen lisääminen 

vaikkapa kaukalon reunaan. Riippumatta sponsorointikeinoista tiedetään tai ainakin 

oletetaan yrityksen sponsoroimalla kykenevän kommunikoimaan kuluttajille sekä 

rakentamaan brändiään. (Christensen 2006:62.) Saviahon (1999) mukaan yksi 

sponsoroinnin perusperiaatteista on, että se perustuu osapuolten välisiin, heidän 

yhdessä sopimiinsa velvoitteisiin. Lisäksi sponsoroinnin tulee olla yleisesti 

hyväksyttyä eikä se saa olla harhaanjohtavaa (Suomen Liikunta ja Urheilu 1999). 

Sponsorointi on kustannustehokas markkinointiviestinnän keino, joka yhä useammin 

koetaan tehokkaaksi kommunikoinnin työkaluksi (Sponsor Insight Finland 2012). 

Myös Cornwell ja Maignan (1998) ajattelevat sponsoroinnin viestinnän työkaluksi ja 

myynninedistämiskeinoksi. Sponsorointia voidaan oikeutetusti pitää monipuolisena 

ja -käyttöisenä kommunikoinnin työkaluna, jonka edut ovat suuremmat, jos se 

integroidaan osaksi viestintästrategiaa, ja joka voidaan halutessa yhdistää myös 

muiden markkinoinnin keinojen kanssa (Walliser 2003:18-19). Viestintää toteutetaan 

kohderyhmälle relevantilla tavalla brändiä vahvistaen (Jeffries 2010:362).  

2.4 Sponsorointiyhteistyöllä tavoiteltavat tulokset 

Sponsoroitavaa tulisi hyödyntää jokaisessa mahdollisessa tilanteessa (Sponsor 

Insight Finlandin 2012). Sponsoroinnissa on olennaista sponsorin ja sponsoroitavan 

yhteensopivuus (Jeffries 2010:362). Rajalliset resurssit, kuten raha, vaikeuttavat 

huipulle pääsyä. Sponsoroinnin avulla pyritään lisäämään molempien osapuolten 

tietoisuutta itsestään, esimerkiksi mediasuhteiden avulla. Säännöllinen uutisointi ja 

suuren yleisön tietoisuus lisäävät urheilijan haluttavuutta. Urheilija pyrkii myös 

profiloitumaan urheilijana, jonka kautta kyetään kehittämään omaa brändiä. 

Suhteiden luominen ja tätä kautta tukijaryhmän rakentaminen ovat myös keskeisiä 

tavoitteita. (Robinson & France 2011) 

On tärkeää, että yrityksen tavoitteet määritellään ennen sponsorointikohteen valintaa, 

sillä tavoite määrittelee, minkälainen kohde valitaan. Tavoitteiksi voidaan määritellä 

muun muassa brändin laajentaminen tai bränditietoisuuden kasvattaminen, yrityksen 

imago tai kuluttajien asenne. (Mason 2005:34) 



23 

2.4.1 Kuluttajien asenteisiin vaikuttaminen 

Sponsoroimalla pyritään saamaan niin sanottua hiomisefektiä. Toisin sanoen 

asiakkaiden käsityksiä yrityksestä pyritään muuttamaan haluttuun suuntaan. Näiden 

käsitysten muuttaminen onnistuu uskottavammin sponsoroitavan kohteen avulla. 

(Christensen 2006:76) 

Sponsorointia ei välttämättä tarvitse tehdä yhdessä kuluttajamarkkinoinnin kanssa, 

mutta nämä kaksi kyetään yhdistämään myös yhdeksi markkinointikeinoksi 

(Cornwell & Maignan 1998:12). Masonin mukaan urheilusponsoroinnilla voidaan 

vaikuttaa kuluttajien asenteisiin. Toisin kuin mainostaminen, sponsorointi on 

epäsuora ja tunnistamaton tapa houkutella kohderyhmää. Näiden elementtien avulla 

kohdatessaan sponsorointia kuluttajan puolustusmekanismi laskee. Kuluttajat ovat 

usein skeptisiä mainonnan suhteen, mutta sponsorointia pidetään hyväntahtoisena. 

(Mason 2005:34) 

Harvey puolestaan vertaa sponsoroinnin vaikuttavuutta mainostamiseen. Sillä 

nähdään olevan hyviä vaikutuksia liiketoimintaan. Mainostamisen avulla voidaan 

muuttaa kuluttajan käsitystä jostain tuotteesta, kun taas sponsoroinnilla luodaan 

mielikuva sponsorista ja tätä kautta parannetaan sponsorin brändien imagoa ja 

haluttavuutta. (Harvey 2001:64.) Integroimalla sponsorointi osaksi yrityksen muita 

markkinointikeinoja kyetään saamaan merkittävää kilpailuetua selkeän ja yhtenevän 

viestinnän avulla (Amis, Slack, & Berrett 1999:265). 

O´Keeffen ja Zawadzkan (2011) mukaan sponsorointi voi tarjota valtavaa 

mediatietoisuutta ja arvoa. Voidaan käyttää useita keinoja sponsoroinnin ja sitä 

kautta näkyvyyden kasvattamiseksi. Esimerkiksi joukkue tai kilpailu voidaan nimetä 

sponsorin mukaan. Sanomalehtien ja mainospaitojen avulla kyetään saamaan esiin 

logoja ja nimiä. Samalla faneista voidaan saada käveleviä mainostauluja, joiden 

kautta kyetään kasvattamaan lisäarvoa sponsorille. Erityistuotteiden, alennusten ja 

lippujen sekä oheispalvelujen avulla saadaan kuluttajien kiinnostus heräämään. 

(O´Keeffe & Zawadzka 2011:195-196)  
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2.4.2 Brändin kehittäminen 

Sponsoroimalla voidaan markkinoida omaa organisaatiota sekä brändejä ja näin ollen 

rakentaa yrityksen brändi-imagoa (Kotler 2003:618,327). Brändiä kasvattamalla 

kasvatetaan myös asiakkaan kokemaa arvoa ja yksi sponsorin parhaimmista 

saavutuksista olisikin se, jos kuluttajat yhdistäisivät organisaation ja sponsoroitavan 

yhdeksi ja samaksi asiaksi, synonyymeiksi keskenään (Amis et al. 1999:269). 

Sponsoroinnin yhdeksi päätavoitteista luokitellaankin uusien ja lupaavien kuluttajien 

hankkiminen kasvavan bränditietoisuuden avulla. Brändiä kehitetään pitkällä 

aikavälillä. Sponsoreiden päätavoitteena on korostaa brändi-imagoaan siirtämällä 

sponsoroitavan luomia mielikuvia omaan brändiinsä. Näin ollen sponsorin kannalta 

kiinnostavimmat sponsorikohteet lupaavat enemmän tavoiteltua imagon siirtymistä 

sponsoroitavasta sponsoroijalle. Siitä huolimatta kiinnostavampi sponsorointikohde 

lisää negatiivisen vaikutuksen riskiä, jos kohde luo yleisölle kielteisiä mielleyhtymiä. 

(Schnittka, Sattler & Farsky 2013:240-41) 

Negatiivista sponsorointiviestintää pyritään välttämään, sillä sen koetaan usein 

vaikuttavan negatiivisesti myös brändiin. Jos jo sponsoroinnin julkistaminen 

laukaisee negatiivisuuden, nähdään sillä olevan negatiivisia vaikutuksia sponsorin 

brändi-imagoon sekä brändiassosiaatioon. Brändin kannalta negatiivista 

sponsorointiviestintää muodostuu etenkin silloin, kun sponsoroinnin julkistaminen 

huonontaa kuluttajien asenteita sponsoria kohtaan. Näin ollen negatiivisen 

sponsorointiviestinnän vapautuessa kehotetaan miettimään sponsoroinnin 

lopettamista. Lopettamisen avulla saataisiin pelastettua ainakin osa brändi-imagosta. 

Tästä huolimatta negatiivisella sponsorointiviestinnällä vaikutetaan yleensä vain 

rajalliseen määrään brändiassosiaatioita, vaikka negatiivisia vaikutuksia saattaa 

kokea useampikin kuin vain yksi ominaisuus. (Schnittka et al. 2013:240) 

Horowitzin (2012) mukaan kaikkien brändien tulisi sisältää kolme avainelementtiä: 

objektien ulkoasuun panostaminen, objektien tehokkuutta määrittelevien mittarien 

identifiointi sekä laadukkaan logon suunnitteleminen ja käyttöönotto (Horowitz 

2012:184). Brändi-imagon kehittäminen voidaan nähdä toteutuvan kolmen askeleen 

kautta (kuvio 4). Onnistuminen on todennäköisempää, kun sponsorin ja 

sponsoroitavan välillä on todellinen ja looginen linkki. Tämän vuoksi ennen 
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sponsorointikohteen valintaa tulee arvioida mahdollisen kohteen ja sponsorin 

yhteensopivuutta sekä sitä, kuinka mielikuvat sponsoroitavasta saadaan 

painottumaan yrityksen imagoon. Tämän jälkeen mietitään, kuinka sponsoroitavan 

ominaisuudet auttavat yritystä vahvistamaan imagoaan tai ainakin siirtämään sitä 

halutumpaan suuntaan. Lopulta arvioidaan, kuinka tavoitteissa on onnistuttu. 

(Ferrand & Pages 1999:395) 

 

 
Kuvio 4. Brändi-imagon kolme askelta (Ferrand & Pages 1999:395 mukaan). 

 

2.4.3 Tuotteistaminen 

Urheilun tuotteistamista on vauhditettu median ja markkinoiden lisäännyttyä. Tämän 

seurauksena on tultu tilanteeseen, jossa media, markkinat ja urheilutuote tarvitsevat 

toisiaan. (Kansanuutiset 2013.) Koskelan (2009) mukaan tuotteistamisessa on kyse 

toimintojen ja palvelujen kehittämisestä ihmislähtöisesti. Tuotteistamisen 

yksinkertaisin aste on kuvaus, joka kertoo millainen tuotteistettava kohde on. 

Tuotteistaminen mahdollistaa toiminnan tehostamisen, minkä ansiosta tuote tai 

palvelu on uudelleen toteutettavissa sellaisenaan eli monistettavissa. Asiakkaan 
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ymmärtäminen on tärkeää ja tämän lisäksi tuotteella tai palvelulla on oltava 

kysyntää. Yleistettynä palvelun tulisi olla kaikille helppo ja luotettava, 

perusteltavissa maksajalle sekä vakuuttava se hankinnasta päättäville. (Suomen 

Liikunta ja Urheilu 2009) 

Varsinaisella tuotteella ei ole aina väliä, sillä osa uskollisimmista kannattajista on 

valmis ostamaan sponsorin tarjoaman erikoistarjouksen tuotteesta riippumatta 

(O´Keeffe & Zawadzka 2011:196). Cunninghamin (2010) mukaan sponsorointia 

voidaan pitää oikeana tuotteena yrityksille sekä erittäin joustavana myynnin ja 

kommunikoinnin työkaluna. Sen avulla kyetään luomaan ja muuttamaan brändejä, 

käynnistämään uutta liiketoimintaa sekä inspiroimaan työntekijöitä ja yhteisöjä. 

(Cunningham 2010:57.) Kuluttajien kerrotaan ostavan mieluummin tuotteita 

sellaisilta yrityksiltä, jotka sponsoroivat kuin sellaisilta kilpailevilta yrityksiltä, jotka 

eivät sponsoroi (Walliser 2003:16). 

Fullerton ja Merz (2008) määrittelevät kaksi erilaista keinoa tuotteiden 

markkinointiin urheilun kautta. Yksi keino on urheilutuotteiden markkinointi ja 

toinen tapa on muiden tuotteiden markkinointi urheilun avulla. Urheilutuotteet 

voidaan kategorisoida kolmeen ryhmään. Ensinnäkin katsoja- eli penkkiurheiluun, 

johon lukeutuvat muun muassa lipunmyynnit ja erilaiset lähetykset television, 

internetin, radion, mobiilisovellusten tai maksukanavien kautta. Urheilutuote on 

tietty peli tai tapahtuma riippumatta siitä, onko yleisö läsnä tapahtumapaikalla vai 

seuraamassa median kautta. Toinen kategoria on urheilua, johon kuluttaja myös itse 

osallistuu. Tähän luetaan esimerkiksi lenkkeilevät tai kuntosaleilla ja 

liikuntakeskuksissa käyvät henkilöt, mutta myös erilaiset kerhot ja tapahtumat. 

Markkinoinnin rooli on lisätä kävijämääriä sekä kävijöiden käyntimääriä kyseisissä 

paikoissa. Kuluttajien osallistamisen kautta saadaan luotua myös tarve kolmanteen 

kategoriaan eli monipuoliseen hyödykkeiden tarjontaan. Tähän ryhmään luetaan 

monta erilaista osa-aluetta. Ryhmä itsessään on vaikeaa määritellä, joten sen 

selkeyttämiseksi se voidaan jakaa neljään osaan: urheilutuotteisiin, vaatetukseen, 

urheilukenkiin ja urheiluun liittyviin tuotteisiin. Urheilutuotteita ovat esimerkiksi 

golfmailat, -pallot ja -laukut. Vaatteet voivat olla joko osallistumista helpottavia, 

kuten hiihtotrikoo, tai jollain tietyllä markkinasegmentillä muodissa olevia vaatteita. 

Jälkimmäisen ryhmän kuluttajia ovat muun muassa kannattajat, jotka ostavat 
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esimerkiksi tietyllä logolla varustettuja vaatteita sekä kuluttajat, jotka eivät 

varsinaisesti kannata logon edustajia, mutta vaate sopii heidän tyyliinsä. 

Urheilukengistä voidaan muodostaa oma alueensa, sillä niitä on saatavilla useita 

erilaisia lajikohtaisesti räätälöityinä. Urheiluun liittyviä tuotteita voivat olla muun 

muassa matkamuistot ja erilaiset urheilulehdet. Urheilutuotteiden lisäksi tuotteita 

joiden markkinointiin käytetään apuna urheilua, ovat esimerkiksi autot, 

terveyspalvelut, pikaruoka, elektroniikka ja erilaiset juomat. (Fullerton & Merz 

2008:92-94) 

Kaiken kaikkiaan sponsoroinnilla kyetään assosioimaan yritys 

sponsorointikohteeseen, minkä avulla saadaan kaupallista hyötyä, kuten esimerkiksi 

myynnin tai julkisen imagon lisäämistä tai tunnettuuden kasvamista (d´Astous & 

Bitz 1995). Sponsoroitava saa yhteistyöstä erityyppisiä resursseja edistääkseen omaa 

toimintaansa. 

Sponsorointiyhteistyön kautta tavoiteltavien tulosten huomataan toteutuvan 

yhteistyön kautta. Tavoitteet voidaan kokea toisiaan tukeviksi, sillä ollaan 

tilanteessa, jossa onnistuttaessa molemmat osapuolet voittavat. Näin ollen 

yhteistyösuhteessa huomataan olevan osapuolten välistä keskinäistä riippuvuutta. 

Seuraavassa luvussa perehdytäänkin syvemmin strategiseen yhteistyösuhteeseen. 
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3 STRATEGINEN YHTEISTYÖSUHDE 

Kolmannessa luvussa on tutkimuksen kannalta keskeisin teoreettinen osuus. Kun 

toisessa luvussa määriteltiin urheilun, urheilumarkkinoinnin ja sponsoroinnin 

kenttää, keskitytään tässä luvussa tarkastelemaan strategista yhteistyötä 

kokonaisvaltaisesti onnistuneen sponsorointiyhteistyösuhteen lähtökohtana. Ensin 

määritellään strateginen yhteistyö, joka toimii tämän tutkimuksen teoreettisena 

linssinä. Strateginen yhteistyö pohjataan suhdemarkkinointiin, johon syvennytään 

enemmän toisessa alaluvussa. Lopuksi syvennytään luottamukseen ja sen 

merkitykseen. Luottamus nostetaankin tämän tutkimuksen kannalta keskeisimmäksi 

käsitteeksi ja siihen syvennytään enemmän, koska yhteistyön ollessa strategista, 

esiintyy siinä muun muassa kommunikaatiota ja pitkäntähtäimen 

suunnitelmallisuutta sekä jo nimensä mukaisesti yhteistyötä. Luottamuksen 

merkitystä ei juurikaan korosteta, vaan se yleensä otetaan eräänlaisena 

perusoletuksena mutta myös yhtenä tärkeimmistä ominaisuuksista, jonka tulee olla 

vahvaa strategisen yhteistyösuhteen rakentumisen kannalta. 

3.1 Strateginen yhteistyö 

Yhteistyö ymmärretään yhdeksi perusominaisuudeksi osapuolten välillä 

tapahtuvassa, eriasteisessa vaihdannassa. Yhteistyön rinnalla voidaan havaita myös 

kilpailua. Yhteistyön lujittamiseksi tilanne, jossa osapuolten välillä ei ole juurikaan 

kilpailua ja yhteistyötä, voidaan käsittää hyväksi aluksi. Vähäinen keskinäinen 

kilpailu ja merkittävä yhteistyö voidaan puolestaan nähdä pohjana pitkäaikaiselle ja 

tasapainoiselle suhteelle. Joskus suhteiden huomataan toimivan myös kireän 

kilpailun mutta mittavan yhteistyön avulla. (Gummesson 2004:48.) Yritysten 

huomataan saavan kestävää kilpailuetua läheisen ja pitkäaikaisen yhteistyösuhteen 

avulla (Ganesan 1994:1). 

Strategisempi yhteistyö kehittyy vasta ajan saatossa, joten sen rakentamiseen 

tarvitaan aikaa (Deloitte 2008:7). Yhteistyö ja verkostoituminen avaavat yleensä 

useampia epävirallisia kommunikaatiokanavia, joiden kautta kyetään saamaan 

tärkeää näkymätöntä tietoa, joka muuten jäisi tavoittamatta (Naesens, Pintelon & 

Taillieu 2007:40). 
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Yrityksen näkökulmasta sponsoroimalla investoidaan kasvavaan yhteistyösuhteeseen 

useammaksi vuodeksi. Urheilusponsoroinnilla tavoitellaan myös tietoisuuden 

lisäämistä sponsoroitavasta kohteesta sekä pyritään liittämään sponsoroitava kohde 

osaksi yritystä. Suhde aktivoidaan käyttämällä rahaa muun muassa media-ajan 

ostamiseen, mainostoimiston palkkaamiseen, kommunikointikeinojen luomiseen 

sekä uusien tuotteiden kehittämiseen ja lanseeraamiseen. Sponsoroitavalle 

suoritettavat maksut nähdään kuitenkin vain osana yrityksen urheilukokonaisuuteen 

tekemää investointia. Sponsorointisuhteen onnistuessa hyötyjen koetaan olevan 

merkittäviä, jolloin suhteeseen käytettyjen työn ja rahan määrä nähdään hyvänä 

investointina. (Davis & Hilbert 2013:17) 

Strategisen yhteistyösuhteen voidaan nähdä rakentuvan neljän vaiheen kautta (kuvio 

5). Ensimmäisellä tasolla keskustellaan niin sanotusti avoimen markkinan 

neuvotteluja (open market negotiation). Tällä tasolla suhde etsii paikkaansa ja 

neuvottelut ovat pääosin hintaan ja rahaan perustuvia. Jos osapuolet luottavat 

toisiinsa ja ovat kykeneviä kehittämään yhteistyötään, päästään toiselle tasolle eli 

niin kutsuttuun yhteistyövaiheeseen (co-operation). Tällä tasolla tavoitellaan 

muutaman osapuolen toimesta pitkää yhteistyösuhdetta vähentämällä 

transaktiopohjaista päätöksentekoa. Kolmatta tasoa kutsutaan yhteensovittamisen -

vaiheeksi (co-ordination), jossa osapuolet tasavertaistetaan toisiinsa nähden. Tässä 

vaiheessa heillä on jo idea ja suunnitelma siitä, miten he voivat integroimalla 

toimintojaan sekä yhteistyötä hyödyntämällä tehokkaasti lisätä yhteisiä tavoitteitaan. 

Lopulta neljännellä tasolla on päästy strategiseen yhteistyöhön (collaboration), jossa 

strategiat rakennetaan yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä voidaan nähdä 

luonnollisena prosessina, jossa keskenään työskentelevät yritykset liikkuvat 

automaattisesti kohti strategista yhteistyötä. Luottamuksen merkitys korostuu tässä 

vaiheessa merkittävästi, sillä se määrää, toteutuuko viimeinen taso vai ei. (Spekman 

et al.1998) 

Kuvio 5. Strategisen yhteistyösuhteen rakentuminen (Spekman et al. 1998 mukaan). 
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3.2 Suhdemarkkinointi strategisen yhteistyösuhteen lähtökohtana 

3.2.1 Suhdemarkkinoinnin määritelmä 

Gummessonin (2004) mukaan suhdemarkkinoinnilla tarkoitetaan markkinointia, 

jonka perusteena on suhdeverkostojen vuorovaikutus. Ydinkäsitteinä pidetään 

suhteita, verkostoja sekä vuorovaikutusta. Toimivan suhteen luomiseksi osapuolten 

tulee olla aktiivisia ja ottaa vastuuta. Ydinarvoiksi luokitellaan yhteistyö ja tulokset, 

jotka hyödyttävät molempia osapuolia. (Gummesson 2004:21-23.) Myös Sheth ja 

Parvatiyar (2000) toteavat suhdemarkkinoinnin olevan molemminpuolisen hyödyn 

tavoittelua osapuolten välisen yhteistyön avulla. Christopher, Payne ja Ballantyne 

(1991:3-4) määrittelevät suhdemarkkinoinnin koostuvan laadusta, markkinoinnista 

sekä asiakaspalvelusta. Strategisesti painopisteen tulisi olla suhdemarkkinoinnin 

onnistumisessa, johon päästään sitoutumalla niin ajallisesti, rahallisesti kuin 

aineettomastikin. Yrityksen osalta resurssien kohdentamisen kannalta koetaan 

tärkeäksi potentiaalisten asiakkaiden segmentointi. (Stone & Woodcock 1995)  

3.2.2 Suhdemarkkinoinnin elementit 

Suhdemarkkinointi voidaan nähdä kolmella eri tasolla, joiden avulla on mahdollista 

saavuttaa kilpailuetua. Ensimmäisellä tasolla nojataan hintakannustimiin, joita 

hyödyntämällä pyritään turvaamaan asiakasuskollisuus. Toisella tasolla painotetaan 

sosiaalisia sidoksia, jotka edellyttävät suhteiden ja palvelujen räätälöintiä. 

Kolmannella tasolla kyetään tarjoamaan asiakkaalle sellaisia etuja, jotka lisäävät 

asiakkaan saamaa arvoa, ovat asiakkaalle vaikeita tai kalliita ja ainutlaatuisia. (Sheth 

ja Parvatiyar 2000) 

Suhdemarkkinoinnin elementeiksi luetellaan laatu, markkinointi sekä asiakaspalvelu. 

Näiden elementtien avulla kyetään saavuttamaan asiakastyytyväisyyttä sekä 

pitkäaikaisia suhteita osapuolten välille. Käsitteitä pyritään käsittelemään lähekkäin, 

sillä niitä ei tule mieltää erillisiksi elementeiksi. Suhdemarkkinointi muodostetaan 

näiden elementtien keskiössä. (Christopher et al. 1991:3-4) Suhdemarkkinoinnin 

nähdään muodostuvan yhdistelmästä, joka sisältää markkinointikanavat, tietokanta- 

ja suoramarkkinoinnin, palvelujen markkinoinnin sekä liiketoiminnan 
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markkinoinnin, joka jo itsessään sisältää verkostoja ja vuorovaikutteisuutta (Möller 

& Halinen 2000:32). 

 

Asiakaspalvelu 

Suhdemarkkinoinnin dominoivaksi periaatteeksi mielletään asiakasorientoituneisuus, 

jonka kautta tavoitellaan asiakkaan tavoitteiden kohtaamista molempia osapuolia 

kannattavasti. Asiakasorientoituneisuus nähdään tapana työskennellä, joka toteutuu 

parhaimmillaan silloin kun asiakas asetetaan ensisijaiseen asemaan. Tavoitellaan 

parhaan mahdollisen tuloksen toimittamista asiakkaalle määritellystä toiminnasta. 

Keskeisenä koetaan asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen kilpailijaa paremmin sekä 

asiakkaan arvostaminen yrityksen suurimpana varallisuutena. Asiakkaiden tarpeiden 

tunnistaminen nähdään merkittävänä asiana sillä asiakas mielletään ikään kuin 

yrityksen toimintaperiaatteen perusteeksi. Suhdemarkkinoinnin avain voidaan nähdä 

olevan tiedossa, joka sisältää tiedon niin asiakkaista, heidän tarpeistaan ja 

odotuksistaan kuin omasta organisaatiosta, sen kyvyistä ja mahdollisuuksista. (Stone 

& Woodcock 1995:24-25.) Suhteen kehittymiselle määritellään viisi piirrettä, jotka 

ovat aineettomuus, ihmisten intensiteetti, räätälöidyt ominaisuudet, palveluprosessin 

vuorovaikutteinen luonne sekä palvelun vaihdannan luontainen monimuotoisuus 

(Halinen 1997:29). 

Yksittäisten kuluttajien ja palvelun tarjoajan väliset suhteet mielletään 

yksinkertaisemmiksi kuin suhteet vaihdannan osapuolten välillä. Kuluttajan ja 

palvelun tarjoajan välillä nähdään myyjän olevan aktiivisempi osapuoli ja 

toimijoiden välinen riippuvuus on matalaa. Keskitytään harvoin pitkäaikaisiin 

suhteisiin. Painotetaan liikkeenjohdollisia, psykologisia ja taloudellisia vaihdannan 

näkökulmia. Vaihdannan osapuolten väliset suhteet puolestaan koetaan 

monimutkaisiksi muun muassa toimijoiden määrän sekä heidän keskinäisen 

riippuvuutensa ja vuorovaikutuksensa vuoksi. Tämä monimutkaisuus vaatii 

ymmärrystä, jota kasvattamalla kyetään lisäämään toimijoiden keskinäistä 

riippuvuutta. Suhteen vaihtaminen vaikeutuu sitä mukaa, kun siihen tehdään 

yksityiskohtaisia investointeja. Monimutkaisissa suhteissa koetaan kaikkien 

osapuolten olevan aktiivisia ja resurssien heterogeenisiä, minkä vuoksi niistä tulee 

vaikeasti vaihdettavia. (Möller & Halinen 2000:40-41) 
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Asiakkaan koetaan määrittelevän sen, mitä on liiketoiminta ja mistä hän on halukas 

maksamaan. Se, mitä pidetään lisäarvona, ei ole koskaan tuote, vaan hyöty, joka on 

mahdollista saada palvelun tai tuotteen kautta. Kaiken kaikkiaan asiakas nähdään 

koko liiketoiminnan perustana sekä sitä pystyssä pitävänä voimana. (Drucker 1997) 

 

Laatu 

Suhdemarkkinointi pohjautuu laadun johtamiseen (Gummesson 2003:33). Palvelun 

laadun koetaan olevan keskeistä suhdemarkkinoinnissa, sillä sen avulla kyetään 

kasvattamaan asiakasuskollisuutta. Muita laatuun vaikuttavia tekijöitä nähdään 

olevan sitoutuminen, luottamus, molemminpuoliset tavoitteet, yhteistyö, teknologia, 

tyytyväisyys sekä rakenteelliset ja sosiaaliset sidokset. (Shethin ja Parvatiyar 2000) 

Laatu määritellään asiakkaan näkökulmasta, mutta sen tulee vaikuttaa sekä prosessiin 

että ihmisiin. Prosessia tarkkaillaan ja muokataan tarpeen mukaan, jotta saavutetaan 

tavoiteltu lopputulos. (Christopher et al. 1991) 

 

Markkinointi 

Markkinoinnin avulla keskitytään luomaan ja kasvattamaan pitkäaikaisia, 

molemminpuolista hyötyä tuottavia suhteita tarjoajan ja asiakkaan välille. 

Suhdemarkkinoinnissa markkinointikeinojen tehostaminen koetaan tärkeäksi, koska 

tavoitellaan asiakkaan uskollisuutta. Yksilöllisen asiakkaan tarpeet kyetään 

paremmin osoittamaan ja voidaan ottaa asiakas mukaan markkinoinnin 

tehostamisprosessiin. Suhdemarkkinoinnin ymmärretään vaativan enemmän työtä 

kuin niin kutsutun transaktiomarkkinoinnin. Sitä kehitetään yhteistyön ja 

jatkuvuuden avulla, mikä puolestaan mahdollistaa win-win –tilanteen, jossa 

molemmat osapuolet hyötyvät tilanteesta. (Sheth & Parvatiyar 2000) 

 

Suhdemarkkinoinnin nähdään olevan markkina- tai verkostopohjaista. 

Markkinapohjaisiin suhteisiin luetaan kertaluontoiset, transaktiomarkkinointiin 

rinnastettavat suhteet, jotka sisältävät melko yksinkertaista vaihdantaa ja olettavat 

markkinat yhdeksi kontekstiksi. Verkostopohjainen suhdemarkkinointi nähdään sitä 

vastoin pitkäaikaisena, monimutkaisia suhteita tarkastelevana kokonaisuutena, joka 

olettaa liiketoimintaympäristön verkostojen kaltaiseksi. Markkinapohjaisissa 
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suhteissa potentiaalisia asiakkaita koetaan olevan runsaasti, mutta homogeeniset 

resurssit pilkkovat markkinat osiin, joissa keskinäinen riippuvuus nähdään alhaisena. 

Markkinat mielletään täten resurssien kohdistamismekanismiksi, joka voidaan 

segmentoida eri profiilien, kuten yksilöiden pohjalta. Verkostopohjaisessa 

suhdemarkkinoinnissa markkinoiden koetaan sisältävän markkinointikanavia, 

verkostoja sekä vuorovaikutusta. Potentiaalisten asiakkaiden määrää rajoitetaan, ja 

toimijat ajautuvat yhteistyöhön heterogeenisten resurssien vuoksi. Tätä kautta 

muodostetaan riippuvuussuhde ja verkostoyhteistyö, johon suhde juurrutetaan. 

Suhteiden kautta allokoidaan resursseja, mutta myös kehitetään ja koordinoidaan 

niitä. Verkostot nähdään myös dynaamisina, sillä suhteet itsessään muokkaavat niitä. 

(Möller & Halinen 2000:41-42) 

3.2.3 Suhdemarkkinointi urheilusponsoroinnissa 

Suhdemarkkinoinnilla ei tarkoiteta vain yritystä ja sen suhteita asiakkaisiinsa, vaan 

useita suhteen eri osapuolia, joissa keskiössä on asiakas. Urheilussa 

suhdemarkkinointi määritellään positiivisten, kestävien ja molempia osapuolia 

hyödyttävien suhteiden perustamiseksi ja ylläpitämiseksi 

ammattilaisurheiluorganisaatioiden ja heidän osakkaidensa välillä. Aikaisemmin 

useimpia urheiluliittoja ja -seuroja johdettiin epäammattimaisella tasolla 

vapaaehtoisten voimin. Päätulonlähteenä pidettiin lipputuloja ja jäsenmaksuja. 

Nykyisin urheiluorganisaatiot voidaan rinnastaa keskikokoisiin organisaatioihin, 

joilla on työntekijöitä sekä vuotuinen liikevaihto. Lipputulot ja jäsenmaksut 

mielletään silti yhdeksi, mutta vähemmän tärkeäksi, tulonlähteeksi 

ammattilaisurheiluorganisaatiossa. Kaikkein merkittävimmät tulot saadaan 

sponsoroinnista sekä televisiotuloista. (Nufer & Bühler 2010:160-161) 

 

Urheiluorganisaatiot tiedetään erilaisiksi, mutta yhteistä niille voidaan todeta olevan 

se, että jokaisen niistä täytyy tulla toimeen liiketoimintansa kannalta ominaisten 

piirteiden, urheilutuotteiden sekä muiden markkinoilla olijoiden kanssa. Täten 

urheiluorganisaatioilla voidaan nähdä olevan samankaltaisia osakkaita. Asiakas 

määritellään yleensä tuotteen tai palvelun kuluttajaksi. Asiakkaat luokitellaan 

urheiluorganisaatioissa ja -seuroissa sponsoreihin, mediaan ja kannattajiin, jotka 

mielletään pääasiakkaiksi. Esimerkiksi sponsoreille voidaan tarjota kommunikaatio-



34 

oikeuksia yksinoikeudella, medialle lähetysoikeuksia ja kannattajille myydä lippuja. 

Muiden osakkaiden, kuten työntekijöiden, agenttien tai kilpailijoiden ei koeta olevan 

urheiluorganisaatioille tuottavia vaan toissijaisia asiakkaita. Heitä kohdellaan 

kuitenkin kuin asiakkaita, jotta kyetään luomaan molempia osapuolia hyödyttävä 

suhde. (Nufer & Bühler 2010:162-163) 

 

Onnistuneen urheilusponsorointisuhteen tärkeimmiksi tekijöiksi määritellään 

luottamus, molemminpuolinen ymmärrys, pitkäntähtäimen näkökulma, 

kommunikaatio sekä yhteistyö (kuvio 6). Luottamus koetaan keskeiseksi tekijäksi 

sponsorin ja sponsoroitavan välillä. Luottamuksen kasvattamiseksi osapuolten tulee 

toimia toisiaan kohtaan reilusti ja avoimesti. Lupauksia, joita ei kyetä pitämään, ei 

tule tehdä sillä rikotut lupaukset vähentävät toisen osapuolen luottoa toista kohtaan. 

Avoimuudella kyetään rohkeampaan kommunikaatioon osapuolten välillä ja 

puhumaan epämieluisistakin asioista, kuten ongelmista tai konflikteista. 

Molemminpuolinen ymmärrys osapuolten tavoitteista nostetaan myös keskeiseen 

rooliin onnistuneessa sponsoroinnissa. Vasta tavoitteet ymmärtämällä kyetään 

auttamaan suhteen toista osapuolta saavuttamaan ne. Sponsorin on tärkeää kyetä 

ymmärtämään myös sponsoroitavan rahalliset, mutta myös urheiluun liittyvät tarpeet 

sekä median aiheuttamat paineet. Pitkäntähtäimen näkökulma ymmärretään 

menestyksen ja laadukkaan suhteen kehittämiseksi sen sijaan, että sponsori antaa 

vain rahaa muutaman kauden. (Nufer & Bühler 2010:167.) Sponsoreiden yhtenä 

päätavoitteena nähdäänkin olevan pitkäaikaisten strategisten suhteiden luominen 

sellaisten sponsorikohteiden kanssa, jotka parhaiten tukevat heidän brändiään 

(Farrelly, Quester & Greyser 2005:346). 

Kommunikaatio voi olla monen tasoista ja erilaista, mutta sen tulee olla tehokasta. 

Kommunikaatiota voidaan käydä puhelinten, sähköpostien tai uutislehtisten ja 

tapaamisten avulla, keinoja on useita. Esimerkiksi sponsorin informointi uusista 

pelaajahankinnoista tai mahdollisista ongelmista sekä saavutuksista ja tavoitteista voi 

luoda sponsorille ainutlaatuista etua. Yhteistyö voidaan määritellä monimuotoiseksi. 

Yhdeksi yhteistyön muodoista voidaan määritellä markkinoinnin ja suunnittelun 

yhdistäminen siten, että niiden avulla kyetään tavoittelemaan molempien osapuolten 

tavoitteita. Esimerkiksi sponsorilla mielletään useimmiten olevan enemmän 

markkinointitaitoja, mutta sponsoroitava voi auttaa sponsoria kommunikoimaan 
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sponsoroitavan kannattajien suuntaan lisäämällä sponsorin tietotaitoa urheilusta. 

(Nufer & Bühler 2010:166–167.) Watersin (2003) mukaan yhteistyön kautta myös 

kommunikaation tarve lisääntyy, mutta toiminta itsessään vähentää kommunikaation 

vaatimaa työtä sillä informaation kulkeminen osapuolten välillä helpottuu. 

 

Kuvio 6. Menestyneen sponsorisuhteen menestystekijät (Nufer & Bühler 2010:166 mukaan). 

Voidaan todeta, etteivät pelkkä sponsorointisuhteeseen sitoutuminen tai 

markkinointikyvyt riitä. On kyettävä esittämään vahva suhde ja positiivinen 

suorituskyky merkityksellisellä tavalla. (Farrelly 2010:330.) Loppujen lopuksi 

sponsoroinnilla tavoitellaan molempien osapuolten voittoa eli niin kutsuttua win-win 

-tilannetta, jossa osapuolet yhteisymmärryksessä sitoutuvat pitkäjänteiseen 

yhteistyöhön sekä reiluun ja luotettavaan kommunikaatioon (Nufer & Bühler 

2010:168). 

3.3 Luottamus strategisessa yhteistyössä 

Sponsorointiin verrattuna luottamus huomataan jo melko vanhaksi tutkimusaiheeksi. 

Siitä huolimatta sitä tutkitaan yhä eri tutkijoiden ja tieteenalojen toimesta ympäri 

maailmaa (Mishra 1996, Zand 1972, Lane 1998, Johnson & Grayson 2005). 

Luottamuksen nähdään olevan yksi pitkäaikaisen menestyksen avainelementeistä 

etenkin kasvavan epävarmuuden ja kilpailun vallitessa (Mishra 1996:25). 

Epävarmuuden ja kilpailun huomataan lisääntyvän entisestään nykyaikana.  



36 

3.3.1 Luottamuksen määritelmä 

Huomataan, että luottamuksen ollessa jo pitkään useiden tieteenalojen tutkimuksen 

kohteena, on käsitteestä itsestään tullut hieman epäselvä (Mishra 1996). Monet 

tutkijat korostavat luottamuksen olevan keino menestyneen ja pitkäaikaisen 

strategisen yhteistyön tekemiseen (Zand 1972, Lane 1998, Nooteboom 2002). 

O´Haran (2004) mukaan luottamus nähdään yleisimmin uskomuksina tai 

positiivisina odotuksina tulevaisuudesta muuten epävarmassa ympäristössä. 

Liiketoimintasuhteissa luottamuksella on iso rooli yritysten välisten 

transaktiokustannusten alentamisessa, mutta suuremmalla mittakaavalla se on avain 

jopa kansainvälisten poliittisten konfliktien ratkaisemiseen (Kelman 2005). O´Hara 

(2004) muistuttaa, että jokainen suunnitelma, jossa kaksi tai useampi ihminen 

työskentelevät keskenään vaatii molemminpuolista luottamusta toistensa 

kyvykkyyksistä ja halua tehdä työnsä. Luottamus nähdään osana jokaista tuottavaa 

sosiaalista prosessia, mutta myös vaatimuksena strategisessa yhteistyössä 

onnistumiseen (Zalabak, Zalabak & Winograd 2002). 

Luottamukselle voidaan määritellä kolme tyypillistä edellytystä: osapuolten välillä 

tulee olla riippuvuutta, luottamus tarjoaa heille mahdollisuuden selviytyä suhteen 

riskeistä ja epävarmuudesta sekä uskomus siitä, ettei toinen osapuoli käytä 

hyväkseen toisen haavoittuvaisuutta. Nämä elementit on nähtävissä sekä henkilöiden 

että yritysten välisissä suhteissa. (Lane 1998)  

3.3.2 Luottamuksen rakentuminen 

Kun osapuolten yhteistyö kehittyy, luottamus ja sen merkitys kasvaa. Jos kumppania 

ei voida pitää luotettavana, yhteistyö yleensä päättyy. Useimmiten näin tapahtuu jo 

yhteistyötä suunniteltaessa. (Naesens et al. 2007:41) 

Vaikka luottamus on panostus ja lähtökohta yhteistyöhön, nähdään se myös 

tuloksena, joka muodostuu suhteen kehittyessä (Johnston, McCutcheon, Stuart & 

Kerwoord 2004). Luottamus rakentuu muun muassa tapaamisten kautta ja tärkeää 
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tietoa jakamalla (Bensaou 1999). Useimmiten suhteen alkuvaiheessa tulee vallita jo 

jonkinasteinen luottamus (Johnston et al. 2004). 

Luottamus voidaan jakaa kognitiiviseen eli tiedolliseen ja affektiiviseen eli 

tunnepohjaiseen luottamukseen (Zur, Leckie & Webster 2012:74). Kognitiivinen 

luottamus pohjautuu tietoon, joten luottamuksen merkitys korostuu 

epävarmuustekijöiden vallitessa. Kognitiivisen luottamuksen voidaan nähdä 

nousevan kartutetusta tiedosta, jonka pohjalta kyetään tekemään suhteellisen varmoja 

ennusteita uskoen toisen osapuolen täyttävän velvollisuutensa. (Johnson & Grayson 

2005:501.) Affektiivinen luottamus perustuu varmuuteen siitä, että luotetaan 

osapuolten olevan kiinnostuneita toistensa huolenpidosta ja välittämisestä (Johnson 

& Grayson 2005, Zur et al. 2012). Tällainen luottamus näyttäytyy suhteen 

turvallisuuteen ja vahvuuteen liittyvinä tunteina (Johnson & Grayson 2005:501). 

Sekä kognitiivinen että affektiivinen luottamus koetaan tärkeiksi menestyviä 

yhteistyösuhteita rakennettaessa. Kognitiivisen luottamuksen avulla kyetään muun 

muassa kehittämään tyytyväisyyttä osapuolten välillä, kun taas affektiivisen 

luottamuksen kautta toimijat tulevat joustavammiksi, mistä voi olla hyötyä etenkin 

odottamattomissa tilanteissa. Kognitiivisen luottamuksen voidaan nähdä pohjautuvan 

molempien osapuolten toimintaan ja tuloksiin. Affektiivinen luottamus puolestaan 

edistää vastavuoroisuutta ja saa osapuolet panostamaan pidempiaikaiseen molempia 

hyödyttävään suhteeseen lyhyen ajan tuotoista luopumalla. (Zur et al. 2012:77-78) 

Sakon (2000) mukaan luottamus itsessään nähdään avaimena paremman 

suorituskyvyn ja kilpailuedun saavuttamiseksi. Naesens et al. (2007:36) muistuttavat 

kuitenkin, että useissa strategiseen yhteistyöhön tähtäävissä suhteissa osapuolet ovat 

riskialttiimpia yhtäkkisille muutoksille kuin yhteistyötään hitaasti asteittain 

kehittävät suhteen osapuolet. Tämän vuoksi luottamuksen rakentaminen 

liiketoimintaympäristössä on paljon haastavampi ilmiö kuin normaaleissa sosiologian 

teorioissa. Haasteellisuuden vuoksi myös avoimen ja molemminpuolisen 

kommunikaation tarve korostuu, jotta kyetään saavuttamaan haluttu luottamuksen 

taso. 
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Luottamuksen tuloksena syntyy osapuolten usko siihen, että toisen toiminta on 

positiivisia tuloksia synnyttävää sen sijaan, että toimittaisiin odottamattomasti ja 

saavutettaisiin negatiivisia tuloksia (Anderson & Narus 1990). Wicks et al. (1999) 

mukaan luottamuksen taso tulisi asettaa sen mukaan, kuinka arvokkaana osapuolet 

näkevät keskinäisen yhteistyön. He kuitenkin muistuttavat, että liiallinen luottamus 

toista osapuolta kohtaan voi aiheuttaa sen, ettei resursseja kohdenneta oikein tai 

otetaan turhia riskejä. Toisaalta taas luottamuksen huomiotta jättäminen tai sen 

rakentumiseen pyrkimättömyys aiheuttaa sen, että vaihdannasta tulee tehotonta. 

(Wicks, Berman & Jones 1999) 
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4 STRATEGINEN URHEILUSPONSOROINTISUHDE 

Tässä luvussa tehdään lyhyt yhteenveto strategisen urheilusponsorointisuhteen 

rakentumisesta teorioiden pohjalta ja lopuksi esitellään teoreettinen viitekehys. 

4.1 Strategisen urheilusponsorointisuhteen rakentuminen 

Strategisen urheilusponsorointisuhteen voidaan nähdä rakentuvan luottamukselle ja 

suhdemarkkinoinnin elementtien ympärille. Suhdemarkkinoinnissa korostetaan usein 

laatua, asiakaspalvelua ja markkinointia, jotka termeinä luovat kuluttajalähtöisen 

tunnelman. Loppukuluttaja on tärkeä, ja yksi yhteistyösuhteen tavoitteista on 

saavuttaa ja tyydyttää myös loppukuluttajaa. Strategisen yhteistyösuhteen 

kehittymisen kannalta nämä termit jäävät kuitenkin pienelle huomiolle mutta 

käsitteinä ne ovat vahvasti suhteen taustalla. 

Suhdemarkkinoinnin ydinarvoihin määriteltiin aiemmin kuuluvan molempia 

osapuolia hyödyttävä yhteistyö ja sen kautta saavutettavat tulokset. Myös 

strategisessa yhteistyösuhteessa nämä ydinarvot voidaan nähdä mittavassa roolissa. 

Jotta tavoitteet saavutettaisiin, nostetaan keskeiseen rooliin suhdeverkostojen 

vuorovaikutus, jossa toimivan suhteen saaminen edellyttää kaikkien osapuolten 

aktiivista ja vastuullista kommunikointia. Toinen keskeinen asia strategisessa 

suhteessa ja sen tavoitteissa onnistumiselle on luottamus. 

4.2 Teoreettinen viitekehys 

Jotta strategista urheilusponsorointisuhdetta kyetään kehittämään, vaatii se 

lähtökohdaksi sen, että osapuolten tavoitteet ovat yhteiset. Tutkimuksen kannalta 

yhdeksi keskeiseksi teoriaksi strategisen yhteistyösuhteen kehittymiseksi nostetaan 

Spekmanin et al. (1998) määritelmä, jota käsiteltiin aiemmin sivuilla 28-29. Heidän 

mukaansa suhde rakentuu neljän vaiheen kautta, joista neljäs ja edistyksellisin on 

suhde, jossa yhteistyö on strategista. Strateginen suhteen luominen on pitkäjänteisen 

yhteistyön, mutta ennen kaikkea luottamuksen ja kommunikaation lopputulos. 
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Kun strategista yhteistyötä lähdetään tavoittelemaan, on taustalla jo jonkinlainen 

yhteistyö tai ainakin suunnitelma mahdollisesta yhteistyön aloittamisesta. Tällöin 

osapuolet, yksilöurheilija ja sponsori, keskustelevat omista tavoitteistaan. 

Tavoitteista tulee yhteisiä, kun yhteistyöhön päätetään ryhtyä, sillä osapuolet 

tavoittelevat win-win –tilannetta, jossa he molemmat hyötyvät yhteistyöstä. Yhteinen 

tavoite nähdään taustavaikuttimena strategisen yhteistyösuhteen aloittamiselle, johon 

kyetään pääsemään kommunikaatiota ja luottamusta kasvattamalla (kuvio 7). 

Kuvio 7. Strategisen urheilusponsorointisuhteen kehittäminen. 
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5 TUTKIMUKSEN METODOLOGIA 

Viidennessä luvussa esitellään tutkimuksen metodologia. Ensimmäisessä alaluvussa 

käydään läpi empiirisen tutkimuksen toteutus. Tämän jälkeen esitellään haastatellut 

henkilöt, jotka ovat kukin tehneet pitkään töitä urheilusponsoroinnin parissa 

erilaisissa rooleissa ja ymmärtävät täten strategisen urheilusponsorointisuhteen 

ydintä ja lähtökohtia. 

5.1 Empiirisen tutkimuksen toteutus 

Tutkimus toteutettiin laadullisena eli kvalitatiivisena tutkimuksena, jonka avulla 

syvennyttiin tutkimaan strategista urheilusponsorointisuhdetta ilmiönä. Strateginen 

urheilusponsorointisuhde on moniulotteinen ilmiö, minkä vuoksi laadullinen 

tutkimus koettiin hyväksi vaihtoehdoksi lähestyä sitä, sillä laadullisen tutkimuksen 

aineistolle on ominaista sen monitasoisuus ja ilmaisullinen rikkaus (Alasuutari 

1999:84). 

Tämä laadullinen tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena. Kyseessä on kuvaileva 

tutkimus, joka pyrkii kehittämään strategisia urheilusponsorointisuhteita 

suomalaisessa yksilöurheilussa. Tavoitteena oli selittää tutkittavaa ilmiötä ja etsiä 

sille syitä, joten tutkimus on myös selittävää (Uusitalo 1991:63). Tässä 

tutkimuksessa strategisen urheilusponsoroinnin kehittämistä tarkasteltiin kahdesta 

näkökulmasta. Strategisen suhteen rakentumista tarkasteltiin sekä sponsorin että 

sponsoroitavan kohteen kautta. Näin kyettiin saamaan monipuolisempi ja 

syvällisempi näkemys sponsorointisuhteen rakentumiseen vaikuttavista asioista, joita 

tehostamalla tai joihin pyrkimällä suhdetta voidaan kehittää strategiseen suuntaan, 

kun sponsoroitavana osapuolena on suomalainen yksilöurheilija. Kun 

sponsoroinnista halutaan saada syvällisempi käsitys sosiaalisena ilmiönä, pidetään 

sponsorisuhteita tutkittaessa dyadista näkökulmaa hyödyllisenä (Farrelly & Quester 

2005a). 

Perinteisessä tutkimuksessa teoria ohjaa vahvasti tutkimuksen empiiristä osuutta 

(Soininen 1995:17). Myös tämän tutkimuksen teoreettinen viitekehys ja 
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haastattelurungot on muodostettu teoreettisen aineiston pohjalta (ks. liite 1, liite 2 ja 

liite 3), joiden avulla mahdollistettiin tutkimuksen empiirisen aineiston kerääminen. 

Empiirinen aineisto itsessään kerättiin puolistrukturoidun teemahaastattelun avulla, 

sillä haastattelut ovat yksi keskeisimmistä tapaustutkimuksen 

tiedonhankintamenetelmistä (Yin 2003:89). Haastateltavia valittaessa perusteina 

käytettiin heidän henkilökohtaista kokemustaan ja tietämystään tutkittavasta ilmiöstä 

(Tuomi & Sarajärvi 2002:87-88). Tutkimusta varten haastateltiin kolmea 

sponsoroinnin kanssa monipuolisesti toimivaa henkilöä, joilla on kokemusta sekä 

sponsoroinnista että sponsoroitavana olosta. Tämän lisäksi haastateltavat ovat 

toimineet sponsorin ja sponsoroitavan välisessä roolissa tavoitellen molempia 

osapuolia hyödyttävän suhteen syntymistä ja sen pitkäjänteistä kehittämistä. 

Puolistrukturoiduilla teemahaastattelulla toteutettu empiirisen aineiston kerääminen 

nauhoitettiin. Lisäksi haastattelija teki kirjallisia muistiinpanoja haastattelun aikana. 

Nauhoitetut haastattelut litteroitiin eli kirjoitettiin puhtaaksi sanasta sanaan. 

Litteroitua aineistoa tulkittiin teemakohtaisesti haastattelurungossa määritellyillä 

teemoilla. 

5.2 Donna Kivirauma 

Donna Kivirauma on elokuussa 2012 perustetun TeamUp -yhteisön toimitusjohtaja ja 

perustajajäsen. Hän on kotoisin Yhdysvalloista, mutta asunut nyt useamman vuoden 

Suomessa. Kivirauma on käytännössä koko ikänsä ollut mukana erilaisissa 

markkinoinnin, myynnin ja varainkeruun hankkeissa niin työntekijänä kuin 

yrittäjänäkin. Idea TeamUp:in perustamisesta kehittyi jo vuonna 2011, ja sen 

lähtökohtana on tehdä mahdolliseksi resurssit, joita eri osapuolten tavoitteet vaativat. 

TeamUp mahdollistaa lahjakkaiden yksilöiden ja ryhmien löytämisen sekä tukemisen 

helposti. Ryhmä auttaa yrityksiä muun muassa brändimielikuvia vahvistavien 

sponsoroitavien löytämisessä. Toisaalta taas talentit eli esimerkiksi urheilijat ja 

muusikot voivat löytää itselleen yhteistyökumppaneita yrityksistä ja kannattajia 

fanijäsenistä sekä muista talenteista. Fanit puolestaan kykenevät helposti löytämään, 

tukemaan ja seuraamaan haluamiansa talentteja. (TeamUp -yhteisön kotisivut, 

viitattu 6.6.2014) 
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Donna Kivirauman valitseminen yhdeksi haastateltavista on perusteltua, sillä hän on 

suurimman osan elämästään viettänyt Yhdysvalloissa tehden töitä sponsoroinnin 

ympärillä myynnin, markkinoinnin ja varainkeruun näkökulmista useilla eri aloilla 

aina urheilusta lääketeollisuuteen. Hänellä on omakohtaista kokemusta sekä 

urheilijana olosta että sponsorin ja fanin rooleista. Hän ymmärtää hyvin myös 

yritysten näkökulman sponsorointiin ja kykenee selittämään yritysten 

sponsorointipäätösten taustalla olevia vaikuttimia sekä määrittelemään konkreettiset 

tavoitteet, joita yksilöurheilijan sponsoroinnilla halutaan saavuttaa. Hänellä on selkeä 

näkemys urheilusponsorointisuhteen strategisuudesta ja sen kehittämisestä. 

Kivirauma mahdollistaa myös kansainvälisemmän näkemyksen huomioon ottamisen. 

Se on tutkimuksen kannalta tärkeää, sillä hänen näkemyksensä voivat poiketa 

suomalaisten omista näkemyksistä ja olla täten merkittäviä, mitä tulee strategisen 

urheilusponsorointisuhteen kehittämiseen Suomessa. 

5.3 Erkki Alaja 

Erkki Alaja mielletään urheilumarkkinoinnin uranuurtajaksi. Jo 1970-luvun 

puolivälistä lähtien hän on toiminut urheilumarkkinoinnin parissa. Lisäksi hän on 

kirjoittanut kolmetoista kirjaa ja neljästoista on työn alla. Sponsoroinnin parissa hän 

on ollut monenlaisissa rooleissa. Alaja on kehittänyt sponsorointia 

sponsorihankinnan avulla erilaisille yhteisöille ja urheilijoille sekä konsultoinut 

yrityksiä urheilusponsoroinnin saralla. Lisäksi hän on työskennellyt muun muassa 

Veikkauksessa yhteyspäällikkönä, vastualueenaan sponsorointi. Laajan kokemuksen 

vuoksi hän kykenee hyvin ymmärtämään molempien osapuolten näkökulman 

sponsorointiin. Alaja on vuodesta 1986 johtanut myös omaa markkinointi- ja 

mainostoimisto Pähkinä Oy:tä. Lisäksi hän on toiminut useiden tunnettujen 

suomalaisten huippu-urheilijoiden managerina. Hän järjestää myös 

urheilumanagerointikoulutusta. 

Kaiken kaikkiaan Alaja on ollut mukana yli kolmenkymmenen urheilulajin 

sponsoroinnissa. Alajalta löytyy myös omaa kokemusta urheilusta jalkapalloilijana. 

Näin ollen hänen 40 -vuoden kokemuksensa urheilumarkkinoinnista erilaisissa 

rooleissa mahdollistaa laajan, monipuolisen ja muotoa muuttaneen 
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urheilusponsoroinnin tarkastelun. Puhuttaessa Alajan suhteesta urheilusponsorointiin, 

voidaan sanoa sen olevan hänen elämäntyönsä. 

5.4 Samppa Lajunen 

Samppa Lajunen on suurelle osalle suomalaisista tuttu vähintään nimenä. Hän on 

entinen yhdistetyn huippu-urheilija. Urallaan Lajunen saavutti muun muassa 

kolmetoista arvokilpailumitalia sekä kaksi maailmancupin osakilpailuvoittoa. Salt 

Lake Cityn Olympialaisissa vuonna 2002 Lajunen voitti kolme olympiakultamitalia. 

Vuonna 2007 hän valmistui kauppatieteiden maisteriksi Jyväskylän yliopistosta ja 

vuodesta 2009 alkaen hän on työskennellyt yrittäjänä. Lajusen yritys on 

markkinointiratkaisuja yrityksille sponsoroinnin keinoin tekevä Samla Sponsoring 

Management. Yrityksen rooli on toimia yritysten ja sponsoroitavien kohteiden 

välissä. Työssä onnistumisen lisäksi Lajunen määrittelee toiseksi tärkeäksi 

tehtäväkseen kannattavien markkinointiratkaisujen rakentamisen yrityksille. 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hän konsultoi yrityksiä sponsoroimaan 

kohteita, joista on yritykselle hyötyä. Toisaalta taas lajiliittojen suuntaan hänen 

tehtävänsä on vastata varainhankinnasta liittyen huippu-urheiluun sekä lasten ja 

nuorten liikunnan rahoittamiseen. 

Lajusen oman ura huippu-urheilijana mahdollistaa monipuolisemman tarkastelun 

strategisen sponsorointiyhteistyön tutkimiseen erityisesti yksilöurheilussa. Hänen 

koulutuksensa sekä yrittäjyytensä sponsoroinnin alalla ovat ylläpitäneet sekä 

kehittäneet jo urheilu-uralla hankittua tieto-taitoa sekä yleistä ilmapiiriä 

urheilusponsoroinnin alalla. Hän toimii oman osaamisensa kautta yritysten 

rajapinnassa ja on konkreettisesti mukana auttamassa yritysten 

urheilusponsorointikohteisiin liittyvässä päätöksenteossa. Voidaan todeta, että 

Lajusessa yhdistyvät kaikki eri osa-alueet, mitä tulee ottaa huomioon kun 

tarkastellaan strategista urheilusponsorointisuhdetta yksilöurheilussa.  
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6 STRATEGINEN URHEILUSPONSOROINTISUHDE 

Kuudennessa luvussa käydään läpi haastatteluiden avulla saatua empiiristä aineistoa, 

jota peilataan aiemmin luvuissa kaksi, kolme ja neljä esitettyyn teoreettiseen tietoon. 

Luvun lopussa esitellään teoreettinen viitekehys empiirisen aineiston kautta 

täydennettynä. 

6.1 Yksilöurheilija 

Aluksi tarkastellaan yksilöurheilijan määritelmää, jotta tiedetään, pohjautuvatko 

empiria ja haastateltavien kokemukset samaan käsitteistöön teorioiden kanssa. 

Lisäksi avataan tekijöitä, jotka saavat sponsorin kiinnostumaan yksilöurheilijasta. 

6.1.1 Yksilöurheilijan määritelmä 

Kivirauman mukaan yksilöurheilijaksi ymmärretään yksilö, joka toimii lajissa jossa 

hän kilpailee yksin kaikkia muita vastaan. Hän toteaa joukkueurheiluun verrattuna 

yksilöurheilun olevan haasteellisempaa sekä kilpailutilanteen että varainkeruun 

kannalta. Sponsorointisuhteiden ja tätä kautta myös varainkeruun onnistuminen on 

joukkuelajeissa suhteellisen helppoa, mutta yksilöurheilijana yksilön on ensin tehtävä 

itsestään kiinnostava yksilönä ja luoda nimeä ennen kuin sponsorointisuhteiden 

rakentaminen on mahdollista. 

Alaja puolestaan korostaa, että yksilöurheilija voi olla sekä joukkue- että yksilölajin 

urheilija. Jokainen urheilija on hänen mukaansa siis aina yksilö lajista riippumatta. 

Hän toteaakin, että puhuttaessa yksilö- tai joukkueurheilijoista tulisi oikeiden termien 

olla yksilölaji- sekä joukkuelajiurheilija, mutta hän ymmärtää tässä tutkimuksessa 

yksilöurheilijalla tarkoitettavan hänen määrittelemäänsä yksilölajiurheilijaa. 

Lajusen mukaan yksilöurheilija on urheilija lajissa, jossa suoritus tehdään yksin. 

Näin ollen kyseisellä hetkellä 100 prosenttia tuloksesta voidaan sanoa olevan yksilön 

tekemä. Myös hänen mukaansa joukkuelajit koostuvat yksilösuorituksista, mutta 

tulos tehdään yhdessä joukkueen kanssa. 
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6.1.2 Yksilöurheilijan kiinnostavuus 

Kivirauma kertoo yksilöurheilijoiden kiinnostavuuteen sponsoreiden näkökulmasta 

vaikuttavan sen, mitä urheilijalla on tarjota. Yksilöurheilija edustaa kärjistetysti 

kaikkea sitä, mitä muut haluaisivat olla. Täten myös urheilijan tarjoamat asiat 

yrityksille eivät usein ole suoraan materialistisia, vaan enemmänkin implisiittisiä 

urheilijan omaan imagoon liittyviä piirteitä kuten intohimo tekemiseen eli omaan 

urheilulajiinsa, positiivinen asenne ja urheilijan sopivuus yrityksen kasvoksi 

esimerkiksi täydellisenä roolimallina yrityksen asiakkaille. Yksilöurheilijat ovat 

Kivirauman mukaan täydellisiä edustamaan yritystä, sillä yleensä heistä aina 

heijastuu positiivisuus, ongelmanratkaisukyky, ahkeruus ja periksiantamattomuus. 

Alaja korostaa urheilijan kiinnostavuuden riippuvan monestakin tekijästä. Lajin 

lisäksi hän kertoo vaikuttavia tekijöitä olevan urheilijan persoona ja lajissaan mutta 

myös mediassa pärjääminen. Urheilijassa pitää hänen mukaansa olla tietynlaista 

särmää. Lajunen kertoo, että yksilöurheilijan pitää olla edustava persoona, jotta yritys 

uskaltaa lähteä sponsorointiyhteistyöhön. Hän painottaa myös, että mediahuomion on 

oltava positiivista, sillä huomion laadulla on iso merkitys yhteistyösuhteen kannalta. 

Yksilölaji ei Alajan mukaan sinänsä vaikuta urheilijan kiinnostavuuteen, vaikka 

siihen koetaan liittyvän tietynlaista mystiikkaa. Yleensä tämä mystiikka on 

nimenomaan harjoitteluun liittyvää, mikä voi osaltaan olla erottava tekijä 

kiinnostavuuden lisäämiseksi verrattaessa joukkueurheiluun. Esimerkkinä Alaja 

mainitsee suurelle osalle tutun Mika Myllylän kuvan suoharjoituksista, jossa hiihtäjä 

on lähes täysin uponneena suohon. Ytimekkäästi ilmaistuna Alaja painottaa kolmen 

elementin merkitystä kiinnostavuuden kannalta ja ne ovat edelliseen viitaten yksilön 

laji, lajissa pärjääminen sekä persoona. Lajunen korostaa myös lajissaan pärjäämistä, 

mutta pelkkä kansallinen taso ei riitä, vaan yksilöurheilijan tulee olla lajinsa 

maailman kärkeä. 
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6.2 Urheilusponsorointi 

”Urheilijoihin käytetty rahamäärä korreloi suoraan siihen, kuinka monta mitalia he 

voittivat olympialaisissa. Kun verrataan maita Ruotsi, Norja – kaikkia Pohjoismaita, 

nähdään, että enemmän rahaa on enemmän mitaleita. Siinä on suora korrelaatio. Ja 

on ihan fakta, että yhdestä viidellä urheilijasta on puutetta rahoituksesta.” (Donna 

Kivirauma) 

Kivirauman kommentti osoittaa sen, että on ihan yleisesti tiedossa, että 

urheilusponsoroinnille on tarvetta. Kivirauma kertoo urheilusponsoroinnin olevan 

Suomessa laskeva trendi, mutta muualla maailmassa nouseva. Hän muistuttaa, että 

Suomi on kuitenkin yhä yksi kaikkien aikojen menestyneimmistä maista 

olympiamitalitaulukossa, kun suhteutetaan mitalistien määrä maan väkilukuun. 

Alajan mukaan urheilusponsoroinnin trendi pysyy samana eli hänen mukaansa suuria 

heilahduksia suuntaan tai toiseen ei ole lähiaikoina tulossa. Alaja kuitenkin 

muistuttaa, että urheilusponsoroinnissa on ollut jo huomattava muutos viimeisen 

kolmenkymmenen vuoden aikana. Urheilun markkinaosuus oli 30 vuotta sitten noin 

80 prosenttia, kun tänä päivänä se on noin 55 prosenttia. Näihin lukuihin verraten 

trendin voidaan nähdä olleen laskeva, vaikka uskotaan, että urheilun markkinaosuus 

tulee stabilisoitumaan nykyiseen 55 prosenttiin. Markkinakilpailu on kiristynyt 

kaikkien osa-alueiden kesken sekä myös urheilun sisällä, jolloin suhteessa 

pienemmistä summista on kovempi taistelu kuin ennen. 

Lajunen luo keskusteluun uutta näkökulmaa ollessaan huolissaan yritysten 

päätöstenteon siirtymisestä ulkomaille yritysten muuttoliikkeen vuoksi, jolloin 

Suomesta tulee enemmän niin kutsuttu sivukonttoritalous. Myös yrityskoot ovat 

kasvamassa, jolloin yritysten mielenkiinto menee yksilöiden sijasta suurempiin 

kohteisiin. Hänen mukaansa yksilöurheilijoiden on vaikea ylittää kiinnostuskynnystä 

yrityksissä, kun yrityskoot kasvavat. Lajunen ei poissulje yksilöurheilijoiden 

sponsorisopimusten saamista, mutta vakuuttaa, että tällöin yksilön tarjoaman 

vastineen tulee olla erityisen hyvä. Tällaisia yksilöurheilijoita ei hänen mukaansa 

Suomesta kovin montaa löydy, sillä kiinnostuksen ja menestymisen pitää olla 

huippuluokkaa. Yleensä yksilöurheilijat ovat viimeisenä jonossa, kun yritykset 

miettivät sponsorointikohteitaan. Ensimmäisenä tulevat iso kansainväliset lajiliitot, 



48 

kuten FIS (International Ski Federation), jolloin sovitaan esimerkiksi televisiointiin 

liittyvistä oikeuksista. Toiseksi tulevat kansalliset lajiliitot, kuten Suomen 

Hiihtoliitto, jolloin tehdään lajikohtaisia sopimuksia liittyen kansallisiin 

kilpailutapahtumiin, maajoukkueisiin tai lasten ja nuorten urheiluun. Heidän 

jälkeensä tulevat yksilöurheilijat ja heidän kanssaan tehtävät sopimukset. Etenkin 

urheilusponsoroinnissa tämä on uhkaava tilanne suomalaisten yksilöurheilijoiden 

kiinnostavuutta kohtaan. Lajunen toivoisi urheilusponsorointitrendin olevan kasvava, 

mutta ei usko sen nousuun ilman, että urheilusta saataisiin synnytettyä 

kansallistunnetta kuten vaikkapa naapurimaassamme Norjassa. Tällöin kaupungit 

tuntisivat velvollisuuksikseen omien urheilijoidensa tukemisen. 

”Et siinä mielessä urheilusponsorointi  eroo tukemisesta tai lahjoittamisesta, jotka 

on sitten eri asioita. Et paljon nää termit menee sekasin että paljon on pieniä 

yrityksiä, jotka antaa muutamia satasia tai tonneja joillekin paikallisille 

urheiluseuroille tai paikallisille urheilijoille. Mutta käytännössä ne ei välttämättä 

saa siitä mitään vastinetta mutta se on lähinnä semmosta että halutaan tukea. Ja 

monesti ne voi liittyy vaikka, no vaikka esimerkiksi siihen että on joku tärkee asiakas, 

jonka lapsi vaikka harrastaa jotain ja sitä kautta halutaan sitten tavallaan tukea sitä 

asiakkuutta ja olla mukana siinä. Mut se ei oo niinku semmosta niinku 

urheilusponsorointia, mitä me tehään vaan me pyritään tekee semmosia niinku 

vahvoja urheilumarkkinointiratkaisuja, jotka tukee yritystä kokonaisvaltaisesti 

heidän markkinoinnissa ja myynnissä ja silleen et siitä tulee konkreettisia tuloksia. 

Ja semmosia tuloksia, joita pystytään myös mittaamaan.” (Samppa Lajunen) 

Lajunen korostaa eroa varsinaisen urheilusponsoroinnin sekä lahjoittamisen ja 

tukemisen välillä. Suurin ero näiden termien välillä on tavoitteissa ja tulosten 

mittaamisessa. Urheilusponsorointi on strategista ja tiedostettua markkinointia, johon 

investoidut rahat halutaan moninkertaisina takaisin. Lisäksi sponsoroitava kohde 

mietitään huolellisesti, jotta löydetään parhaiten yritystä ja sen tuotteita tai palveluja 

vastaava yhteistyökumppani. Tämän jälkeen mietitään, missä kaikkialla kohdetta 

voidaan hyödyntää. Lahjoittamisen tai tukemisen tuomia tuloksia ei kovin paljoa 

mitata eikä yhteistyölle ole alun alkaenkaan asetettu varsinaisia tavoitteita. Yhtenä 

esimerkkinä Lajunen mainitsi yritykselle tärkeän asiakkaan jälkikasvun tukemisen, 

joka toimii keinona asiakkuuden tukemiseen ja vahvistamiseen. Tästä näkökulmasta 
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voidaan todeta, että myös tukeminen ja lahjoittaminen ovat strategisia 

yhteistyösuhteen syventämiseksi. Tällaisessa tapauksessa urheilija on kuitenkin vain 

väline suhteen syventämiseksi, kun urheilusponsorointisuhteessa urheilija on itse 

toinen suhteen osapuolista. 

6.3 Suhdemarkkinointi strategisessa yhteistyössä 

”Ihanteellisin (sponsoriyhteistyösuhde) on silloin, jos molemmat kykenevät 

auttamaan toisiaan saavuttamaan heidän tavoitteensa ja he tulevat kumppaneiksi.” 

(Donna Kivirauma) 

Kivirauma täydentää aiemmin määritellyt suhdemarkkinoinnin tavoitteet 

kertoessaan, että onnistuneimmassa sponsoriyhteistyösuhteessa osapuolet tulevat 

toistensa kumppaneiksi, jotka tavoittelevat yhdessä omia resurssejaan hyödyntäen 

tilannetta, jossa molemmat voittavat. Alajan mukaan osapuolten tulee tiedostaa, että 

he molemmat vaikuttavat toistensa tavoitteiden toteutumiseen. Hänen mukaansa 

yhteiset tavoitteet asettamalla näihin omakohtaisiin tavoitteisiin kyetään paremmin 

pääsemään. Alajan mukaan näissä asioissa on vielä kehitettävää. Kivirauma kertoo, 

että tapaaminen mahdollistaisi osapuolten omien tavoitteiden määrittelyn sekä 

yhteisen strategian luomisen määriteltyjen tavoitteiden toteutumiseksi. Myös hän on 

sitä mieltä, että useimmiten ihanteellisin tilanne jää kuitenkin saavuttamatta, sillä 

osapuolet eivät halua tavata. Kärjistetysti mainiten urheilijalle annetaan organisaation 

oma tai muu organisaation edustaman brändin logo, joka pyydetään kiinnittämään 

varusteisiin. Kivirauman mukaan tällaisesta toiminnasta suunnitelmallisuus puuttuu 

täysin. Lajusen mukaan urheilumarkkinointiratkaisut viedään parhaimmillaan laajasti 

koko yrityksen markkinointitoimintojen läpi. 

”Parhaan hyödyn yritys saa kyllä irti sillälailla, että se hyödyntää sitä 

yhteistyökumppanuutta omassa markkinoinnissa  ni tota tavallaan mahdollisimman 

laajasti ja siellä missä niinku kannattaa. Ja se vaatii sitten sitä, että tavallaan 

mietitään se juttu että, missä tätä voidaan hyödyntää ja millä tavalla.” (Samppa 

Lajunen) 
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Lajusen mukaan urheilusponsoroinnin ero muuhun markkinointiin on se, että 

sponsoroitavan hyödyntämisen on vaativampaa kuin muiden markkinoinnin 

keinojen. Hyödyntäminen tulee tarkoin miettiä ennen toteutuksen aloittamista. 

Urheilusponsorointi luo mahdollisuuden brändin näkyvyyden ja sitä kautta 

tunnettuuden lisäämiseen kustannustehokkaasti. Toisaalta yhteistyösuhdetta voidaan 

Lajusen mukaan hyödyntää erilaisissa asiakastilaisuuksissa eli niin kutsutuissa 

hospitality –tapahtumissa, joita voidaan järjestää esimerkiksi kisatapahtumien 

yhteydessä. Yhteistyösuhteeseen voidaan sisällyttää myös esimerkiksi promootiotöitä 

tai luennoimista. Yrityksen markkinoinnissa voidaan hyödyntää urheilijan kuvia ja 

lajiin liittyviä tunteita. Hän mainitsee muutaman hyvän esimerkin. Jääkiekon 

maailmanmestaruuskilpailuiden aikaan vuonna 2012 yritykset olivat miettineet, 

kuinka he hyödyntävät näiden kisojen oikeuksia. Toinen hyvä esimerkki käytännön 

toteutuksesta on Lajusen mukaan Fonecta. Lajunen muistuttaa, että 

hyödyntämismahdollisuudet ovat laajoja ja niihin sisältyy paljon alakohtiakin, joten 

niiden huolellinen suunnitteleminen on ensiarvoisen tärkeää. 

”Tuotteistaminen on yleensä sitä että pilkotaan niinku palveluja eri kohderyhmille. 

Palvelujen tämmöistä kohderyhmäkohtaista asiakaslähtöistä toimintaa. Urheilijan 

täytyy tunnistaa niitä tarpeita.” (Erkki Alaja) 

Alajan mukaan varsinainen tuotteistaminen tai palvelujen räätälöiminen on urheilijan 

tehtävä jo ennen varsinaisia neuvotteluja sponsorointiyhteistyösuhteesta. Hänen 

mukaansa urheilijan tuotteistaminen eli toisin sanoen palvelutarjoamansa 

kehittäminen on lähtökohtana koko konseptin rakentumiselle. Urheilijan on kyettävä 

kuvaamaan, mitä hän tarjoaa. Lajunen lisää, että yhteistyömahdollisuuksista 

rakennetaan selkeä paketti tai paketteja, joiden pohjalta neuvotteluja lähdetään 

toteuttamaan ja paketteja muokataan tätä kautta osapuolten tarpeita vastaavaksi. 

Alaja kertoo, että sponsoroiva yritys harvemmin tekee tuotteita sponsoroitavan 

ympärille, vaan liittää itsensä tuotteeseen eli urheilijaan ja hänen 

palvelutarjoamaansa. Yritys tulee mukaan tähän tuotteeseen ja hyödyntää siinä omia 

suhteitaan ja palvelujaan sekä rakentaa omaa imagoaan ja brändiään. Suhde rakentuu 

tämän yhteistyön pohjalle. Konkreettisesti urheilijan tarjoamia palveluita voi olla 

monenlaisia, joista Alaja luetteli muutaman esimerkin: näkyvyys eri tavoin muun 

muassa varusteissa ja asusteissa, sosiaalisen median hyödyntäminen yrityksen 
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palvelut ja tuotteet huomioiden, edustustilaisuuksiin osallistuminen tai vaikkapa 

liikunta- tai leikkikoulujen järjestäminen. Lajunen painottaa viestinnän olevan 

nykyaikana todella tärkeää. Käytännössä tämä tarkoittaa, että sponsoroitavan tulisi 

kyetä tarjoamaan viestinnällistä materiaalia, kuten sosiaalisen median päivityksiä, 

videoita, kuvia ja artikkeleita, joita yritys voi omassa markkinoinnissaan hyödyntää. 

Kysyttäessä, onko urheilusponsorointisuhde haastateltavan mielestä strateginen 

yhteistyösuhde, Kivirauma kertoo sen riippuvan yrityksen strategiasta, mutta että 

suhteen tulisi kuitenkin olla strateginen. Alaja puolestaan toteaa 

urheilusponsorointisuhteen olevan strateginen, jos osapuolten välille kehittyy 

erityisen läheinen yhteistyösuhde. Suhde on toiminnallinen ja luonteva, jolloin 

urheilija saattaa jo tämän tunteen pohjalta sanoa esimerkiksi mediassa kommentin tai 

kiitoksen sponsoristaan. Alaja mainitsee tämän olevan niin sanottu urheilija laulaa 

itsestään -tilanne, jossa välitön suhde osapuolten välillä kantaa hedelmää. Myös 

Lajusen mukaan kyseessä on strateginen yhteistyösuhde, joka pohjautuu 

päämäärätietoiseen yhteistyöhön sekä yhteistyöllä saavutettujen tulosten arviointiin 

ja mittaamiseen. 

Lajunen määrittelee kolme tärkeää asiaa, jotka tulee arvioida tarkkaan, ennen kuin 

urheilusponsorointisuhdetta päätetään lähteä rakentamaan. Ensinnäkin osapuolten 

yhteensopivuuden tulee olla hyvä. Mietitään, kuinka se, mitä yksilöurheilija pystyy 

tarjoamaan, vastaa yrityksen tavoitteisiin. Toisekseen vielä tärkeämmäksi nousee 

yrityskulttuuriin liittyvä piirre, mikä on yksilöurheilijoiden sponsorointiin 

suhtautuminen. Kolmanneksi asiaksi nousee urheilijan suhtautuminen 

sponsorointisopimukseen ja -yhteistyöhön. Mikäli yrityskulttuuri ei tue 

yksilöurheilijan sponsorointia tai urheilijan suhtautuminen yhteistyöhön on 

negatiivista, ei yhteistyöhön kannata ryhtyä, sillä parhainkaan yhteensopivuus ei 

voisi pelastaa tilannetta. 

”Suomalainen kulttuuri on hukkaamassa tämän (sponsorointi) mahdollisuuden tehdä 

markkinointia. Monet ovat sanoneet, että inhoavat sitä etteivät suomalaiset osaa 

tehdä markkinointia. Mitä puuttuu suomalaisesta kulttuurista, on nähdä sponsorointi 

isommalla tavalla. Kun mennään Yhdysvaltoihin, jokainen sponsoroi jotakin – 

yrityksenä tai yksilönä, ja saavat näin nimensä johonkin. Suomessa meidän pitää 
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ymmärtää, ettei logo ole tarpeeksi, vaan se (sponsorointi) on mahdollisuus myyntiin 

ja markkinointiin.”(Donna Kivirauma) 

Kivirauma huomauttaa kulttuurierojen ja odotusten omalta osaltaan vaikuttavan 

sponsoroinnin tekemisen tasoon. Hän kertoo, että usein ulkomailla ihmetellään, 

mikseivät suomalaiset urheilujoukkueet kerää rahaa. Kivirauman mukaan yksi syy on 

se, että Suomessa odotetaan valtion maksavan tarpeeksi tukea sekä yksilö- että 

joukkueurheilijoille. Hänen mukaansa on sääli, etteivät yritykset ymmärrä, mitä 

menettävät tällä olettamuksella, sillä ilman sponsorointia yritykset eivät kykene 

luomaan kunnollista kontaktia asiakkaaseensa. 

”Ja me Suomessa ollaan tässä asiassa niin oltu tosi huonoja verrattuna niinku 

kansainväliseen tasoon. Ja meillä on joitain ihan hyviä esimerkkejä, missä tää on 

hyvin osattu. Mut näitä yrityksiä on kuitenkin tosi vähän, mitkä niinku oikeesti on 

ottanu asiakseen ni hyödyntää niitä yhteistyökohteita. Ja se niinku johtuu aika paljon 

siitä, että meillä ei oo semmosta osaamispohjaa täällä eikä semmosia niinku 

rakenteita tuolla mainostoimistoissa ja mediatoimistoissa eikä yrityksissäkään, että 

missä ois niinku sponsorointialan ammattilaisia, joille ois nimetty se homma, että 

sun tehtävä on hyödyntää näitä meidän sopimuksia, mitä meillä on ja tota niinkun 

meidän markkinoinnissa laajasti.” (Samppa Lajunen) 

Lajunen pohtii Suomen osaamattomuuden sponsoroinnissa johtuvan ainakin osittain 

siitä, että Suomen markkina on pieni ja ulkomaan vienti teollisuusvetoista. Lisäksi 

hän kertoo Suomessa olevan valitettavan vähän kuluttajabrändejä ja tätä kautta myös 

kansallinen kilpailu monella alalla on melko olematonta. Vähittäskaupan 

keskittyminen K- ja S-ryhmille on osaltaan vaikuttanut siihen, että kuluttajatuotteita 

valmistavien yritysten panostukset brändin rakentamiseen ovat olleet vaatimattomia. 

Kansainvälisessä kilpailussa Suomi on jäänyt muista maista jälkeen, minkä vuoksi 

taloudessakin menee huonommin. Kilpailuun mukaan pääsemiseksi Suomen tulisi 

Lajusen mukaan kyetä tekemään asioita paremmin ja laadukkaammin sekä etsiä 

uusia keinoja myynnin ja markkinoinnin edistämiseen. 

Usein ajatellaan, että sponsoroinnista neuvoteltaessa yritys on hieman niskan päällä, 

mutta näin ei pitäisi olla. Alajan mukaan ajattelutavoissa yritys on usein niskan 
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päällä. Asenne on yleisesti sellainen, että yritys koetaan arvokkaammaksi 

osapuoleksi kuin urheilija, koska yritys antaa rahaa. Tässä asiassa tarvittaisiin hänen 

mukaansa hieman asennemuutosta, sillä molemmat osapuolet antavat toisilleen yhtä 

paljon. Osapuolten tulee kunnioittaa ja arvostaa toisiaan sekä toisen tarjoamaa 

samanarvoisesti. Sekä sponsori että sponsoroitava tarjoavat toisilleen samanarvoisia 

hyötyjä eikä rahaa tulisi arvostaa korkeammalle kuin urheilijan tarjoamaa palvelua. 

Vaikka Lajunen muistuttaa urheilusponsoroinnin olevan yrityksille osa heidän 

markkinointiaan ja vastikkeellista toimintaa, niin Alajan mukaan vastineesta 

puhumisella on negatiivinen vivahde ja tämän vuoksi tulisi puhua palvelusta. 

Lajunen toteaa, että ihmisiä ja yrityksiä on vaikea verrata keskenään eikä niitä voi 

todellisuudessa koskaan täysin yhdenvertaistaa. Hänen mukaansa on kuitenkin 

tärkeää, että ihmiset ovat yhdenvertaiset toisiinsa nähden. Kun yritys päättää lähteä 

yhteistyöhön urheilijan kanssa, ajatellaan siinä yhteistyömahdollisuudessa olevan 

jotain parempaa, joka halutaan siirtää myös yritykseen. Lajunen pohtii, ettei 

sponsoriyhteistyösuhteita välttämättä synny lainkaan ilman tätä käsitystä. 

”Sponsorointi mahdollistaa syvän vaikutuksen, minkä brändi voi saada 

asiakkailtaan, koska mitä tapahtuu, on se että mielikuvat sponsoroitavasta siirtyvät 

sponsoriin. Ongelma vain on, etteivät ihmiset tiedä, miten se tehdään oikealla 

tavalla. Side, mikä sinulla on idoliisi, siirtyy sponsoriinkin. Erittäin tehokasta.” 

(Donna Kivirauma) 

Kivirauma kertoo sponsoroinnin olevan kaikkein tehokkain keino luoda tunteita 

yrityksen asiakkaaseen, ja silloin, kun halutaan jäädä asiakkaan mieleen, tulee 

sponsoroida sellaista yksilöä, jota he ihailevat ja jopa rakastavat. Lajunen kertoo, että 

aluksi pohditaan, mihin osa-alueisiin valitulla yhteistyöllä voidaan tuoda lisäarvoa. 

Sponsoroitavaa urheilijaa voidaan hänen mukaansa hyödyntää haluttujen viestien 

kertomisessa siten, että erottaudutaan kilpailijoista ja saadaan viesti menemään 

positiivisena asiakkaillekin. Lajunen jatkaa, että tekemällä yhteistyötä urheilijan 

kanssa, jolla on jo sellainen mielikuva, minkä yritys haluaa saavuttaa, voidaan 

haluttu mielikuva saavuttaa ja vaikuttaa imagon siirtymiseen sponsoroitavalta 

kohteelta yritykselle. Kivirauman mukaan sponsorointi on markkinoinnin lisäksi 

myös osa brändäystä. Hänen mukaansa sponsoroimalla yritys kykenee luomaan 
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suoran yhteyden urheilijan faneihin ja tätä kautta liittämään fanit osaksi yrityksen 

brändiä. Kivirauma muistuttaa myös, ettei asiakkaaseen kyetä saamaan samaa 

yhteyttä tunnetasolla muilla kuvilla, kuin mitä urheilijaa sponsoroimalla on 

mahdollista saada. Lajusen mukaan imago vaikuttaa aina asiakkaan ostopäätökseen, 

sillä kuluttajat ostavat mieluummin yrityksen kuin kilpailijan tuotteen, mikäli 

taustalla on sponsoriyhteistyötä. Alaja muistuttaa luonnollisen yhteyden eli 

yhteneväisen arvomaailman tärkeydestä sekä brändi- ja imagokuvien 

yhteensopivuudesta sponsorin ja sponsoroitavan välillä. 

”Urheilija tuo markkinointiin tunnetta, se tuo kasvoja, se voi tuoda niinku sielua, se 

voi tuoda sellaista koskettavuutta. Mieti nyt vaikka ei tuu muuta mieleen kun Valiolla 

on tämmöinen Plusakatemia, minkä yks jäsen on muun muassa tuo Teemu Selänne. 

Jos mietit vaikka jotain Teemusta tehtyä Plusakatemian mainosta, missä on lapsia 

mukana, niin onhan siinä semmoinen tunne-elementti. Kun se vielä mietitään, mitä 

viime aikoina on tapahtunut Teemun ympärillä ja että se Teemu aloitti yli 20 vuotta 

sitten. Siitähän tuli maitopoika silloin. Sillä on kestänyt tämä suhde näin pitkään, 

niin siinä jos jossain on semmoista herkkää respektiä ja tunnetta ja kosketuksia 

varmasti, että inhimillisyyttä siihen kovaan bisnestoimintaan.” (Erkki Alaja) 

Alajan mukaan sponsoroitaessa urheilijaa hänestä tulee osa yrityksen 

markkinointiviestintää, jolloin sponsorointi on yksi markkinointiviestinnän keinoista, 

jota voidaan monella tapaa hyödyntää. Sponsorointikohde on aina yrityksen 

ulkopuolinen toiminto, jolloin sponsoroimalla urheilijaa liitetään yritystoiminnot 

sekä yrityksen tuotteet ja palvelut osaksi jotain sellaista, mikä ei ole heidän 

ydintuotteensa. Myös Alaja on sitä mieltä, että urheilusponsoroinnin kautta kyetään 

epäsuorasti välittämään enemmän emotionaalisia viestejä ja vaikutuksia kuin niin 

sanotun perinteisen markkinoinnin keinoin. Hänen mukaansa emotionaalinen 

elementti tekee yrityksestä ja sen tuotteesta tai palvelusta kiehtovaa. Alajan mukaan 

urheilun perusarvomaailma on yleisesti viestinyt tietynlaisesta tervehenkisyydestä 

sekä hyvistä tavoista ja kasvatuksesta, vaikka nykyään urheilu on muuttunut hieman 

kovemmaksi ja näin ollen myös arvomaailma on jonkin verran mukautunut. Hänen 

mukaansa nykyaikana korostuvat aatteellisuus ja nuorekkuus. Alaja toteaa, että 

oikein toteutettuna urheilusponsoroinnin avulla kyetään saamaan paljon hyvää 

aikaan. 
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6.4 Luottamus strategisessa yhteistyössä 

Kivirauma muistuttaa ihmisten olevan nykyään erittäin skeptisiä sen suhteen, mihin 

tulisi luottaa, koska mainontaa tulee jatkuvasti useista eri lähteistä. Tämän vuoksi 

hän korostaa luotettavan markkinointiviestinnän merkitystä. 

”Luottamus on jo olemassa. Kun brändi tulee mukaan, paras yhteistyö olisi että 

urheilija edustaa brändiä ja arvot kohtaavat – tämä luo luottamusta fanien silmissä.  

Sponsorien ja urheilijan arvojen on kohdattava, koska fanit arvostavat urheilijaa ja 

urheilija taitoja.” (Donna Kivirauma) 

Kivirauma kertoo luottamuksen olevan yksi keskeisimmistä asioista etenkin silloin, 

kun brändi tulee mukaan yhteistyöhön. Hänen mukaansa luottamus itsessään on jo 

kuitenkin olemassa silloin, kun yritys ja urheilija aloittavat yhteistyön. Lajunen 

jatkaa, ettei sopimusta synny ilman luottamusta. Kivirauman mukaan urheilijan 

edustaessa brändiä, jossa hänen arvonsa kohtaavat sekä yrityksen mutta ennen 

kaikkea fanien arvojen kanssa, kasvatetaan fanien luottamusta brändiin. Myös Alaja 

toteaa luottamuksella olevan suuri merkitys strategista yhteistyötä luotaessa. Hänen 

mukaansa luottamus pohjautuu selkeään sopimukseen, jota aletaan heti toteuttaa 

luottamuksellisesti, vilpittömästi sekä avoimesti. Lajusen kokemuksen mukaan 

luottamus rakentuu osapuolten kyvykkyyksiin tehdä asiat, kuten on sovittu. Hän 

kertoo, että referenssit ulkopuolisilta tahoilta vahvistavat luottamusta osapuolten 

osaamiseen ja sitä kautta uskoon, että tavoitteissa onnistutaan. Informaation 

aktiivinen kulku osapuolten välillä sen luonteesta riippumatta on Alajan mukaan yksi 

tärkeimmistä asioista, johon luottamus rakentuu ja mikä puolestaan kehittää suhdetta 

strategiseen suuntaan. 

6.5 Sponsorointiyhteistyön tulosten mittaaminen 

Sponsorointiyhteistyön onnistumiselle ei ole yhtä ainoaa oikeaa keinoa. Joitain 

mittareita silti tulee olla, jotta saadaan jonkinlainen käsitys siitä, kuinka tavoitteet on 

täytetty sekä mahdolliset kehittymisen alueet. Kivirauma huomauttaa, että yhteistyön 

tulosten mittaaminen on tärkeää jo siksikin, että kyetään selittämään, mitä tapahtuu, 

jos jonkin suhteen lopettaa tai rikkoo. Hän kertoo muita mittaamisen keinoja olevan 
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muun muassa urheilijan fanimäärän seuraaminen sekä konkreettisten suunnitelmien 

tekeminen, joilla kyetään tarkkailemaan aktiivisia toimintoja esimerkiksi Twitterin 

tai Facebookin tarjoamia mahdollisuuksia hyödyntäen. Keinoista huolimatta 

Kivirauman mukaan pääasia on, että jokin tavoite asetetaan ja siinä onnistuminen 

analysoidaan ja jopa pisteytetään. 

Alaja kertoo, että jo sponsorointikohdetta valittaessa yritys tekee määritelmän 

hyvästä kohteesta eli urheilijasta. Tuohon määritelmään vaikuttavat hänen mukaansa 

muun muassa lajin suosio, urheilijan pärjääminen ja menestymisennuste sekä kuinka 

urheilija assosioituu yritykseen ja yrityksen arvoihin. Hänen mukaansa samalla 

pohditaan mahdolliset riskitekijät, kuten pelko doping-aineiden käyttämisestä. Alajan 

mukaan hinta-laatusuhteen on kohdattava eli urheilijan tarjoamien palveluiden tulee 

olla yrityksen tavoitteisiin nähden sen arvoisia kuin millaista hintaa niistä pyydetään. 

Alajan mukaan mittarina voidaan käyttää aineettomampiakin tapoja, kuten intuitiota 

ja tuntumaa. Myös Lajusen mukaan aineettomuus korostuu sponsoroinnin tulosten 

mittaamisessa. Hänen mukaansa mittareita voivat olla, esimerkiksi omat tuntemukset 

yhteistyön onnistumisesta, yrityksen henkilöstön mielipiteet sekä yrityksen 

asiakkaiden kommentit. Alajan ja Lajusen mukaan toisaalta taas erilaiset 

konkreettiset mittarit mahdollistavat useiden, yleensä myyntiin liittyvien asioiden, 

mittaamisen. Tällaisilla mittareilla saadaan tuloksia muun muassa näkyvyyden, 

imagon ja tunnettuuden kehityksestä. 

Lajusen mukaan etenkin silloin, kun rahasummat ovat pieniä, on tulosten 

mittaaminen haasteellista. Ei ole mielekästä investoida moninkertaista summaa 

pelkästään mittarin käyttöönottoon. Pääasia hänen mukaansa on, että tuloksia 

kuitenkin mitataan jollain tapaa – aineettomasti tai konkreettisemmin. 

6.6 Yhteenveto 

Empirian pohjalta kyetään tekmään yhteenveto tutkimuksen keskeisistä aihealueista. 
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6.6.1 Strategisen urheilusponsorointisuhteen aloittaminen 

Sponsorointiyhteistyö Suomessa on erittäin kilpailtu ala, jossa viimeisimpänä 

hyötyvät yleensä yksilöurheilijat. Viime vuosikymmenien trendi Suomen 

urheilusponsoroinnissa on ollut laskeva, vaikka sen odotetaan stabiloituvan 

nykyiselle tasolleen. Jotta yksilöurheilija olisi mukana kamppailemassa kilpailluista 

resursseista, vaatii urheilija alkusysäyksen sponsorointisuhteen alkamiselle. Tämän 

vuoksi yksilöurheilijan on oltava kiinnostava. Kiinnostavuuteen vaikuttaa 

yksilöurheilijan laji, lajissa pärjääminen ja yksilön persoonallisuus. Lajissa 

pärjäämiseen ei riitä pelkkä kansallinen taso, vaan urheilijalla tulee olla näyttöä 

kovasta kansainvälisestä tasosta tai nuorten yksilöurheilijoiden tapauksessa on 

perusteltava selkeä suunta kohti kansainvälistä huippua. 

Yksilöurheilijaan vaikuttava tekijä, johon hän voi itse vain epäsuorasti vaikuttaa, on 

lajin näkyvyys. Näkyvyydellä on kuitenkin merkitystä sponsoreille. Jos lajilla ei ole 

paljoa media-aikaa tai palstatilaa, ei sitä voida pitää kovin kilpailukykyisenä muille 

yksilölajeille, kun suunnitellaan sponsoriyhteistyötä. Toisaalta taas hyvällä 

yhteistyöllä voitaisiin saada myös näkyvyys kasvamaan, jolloin yhteistyöstä 

hyötyisivät jo tätä kautta molemmat osapuolet sekä yksilöurheilijan laji itsessään. 

Yksilöurheilijan persoonalla on myös iso merkitys ensinnäkin mediassa pärjäämisen 

vuoksi. Vain positiivinen persoona ja mediakäyttäytyminen mielletään hyväksi ja 

mielenkiintoiseksi etenkin yksilöurheilijan sponsorointia suunniteltaessa. Kaiken 

kaikkiaan yksilöurheilijat ovat täydellisiä edustamaan yritystä muun muassa 

positiivisuuden, periksiantamattomuuden, ongelmanratkaisukyvyn ja ahkeruuden 

vuoksi. Nämä piirteet yhdistyvät yrityksen imagoon ja heijastuvat ulospäin. 

6.6.2 Strateginen urheilusponsorointisuhde 

Tutkimuksessa nousi esille myös kaksi eri käsitettä: varsinainen urheilusponsorointi 

sekä lahjoittaminen ja tukeminen, joiden suurin ero on tavoitteissa ja tulosten 

mittaamisessa. Urheilusponsorointi nähtiin strategisena ja tiedostettuna 

markkinointina, johon investoimalla odotetaan saatavan moninkertaista tuottoa. 

Urheilusponsoroinnin kohde valitaan huolellisesti sponsorin tarpeita vastaavaksi, 

minkä jälkeen pyritään hyödyntämään kohdetta kaikilla mahdollisilla järkevillä 
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tavoilla. Lahjoittaminen ja tukeminen mielletään näennäiseksi yhteistyöksi, jonka 

tuloksia ei juurikaan mitata eikä sille ole alun alkaenkaan asetettu suuria tavoitteita. 

Vaikka sponsorointi jaettiin kahteen eri käsitteeseen, ei yhteistyön strategisuutta 

voida poissulkea kummassakaan tapauksessa, päinvastoin. Urheilusponsorointi sekä 

tukeminen ja lahjoittaminen ovat aina strategista yhteistyötä. Urheilijan 

hyödyntäminen on erilaista samoin kuin tavoitteenasetanta ja tulosten mittaaminen. 

Vaikka Spekman et al. (1998) määrittelivät strategiseen suhteeseen pääsemisen 

vaativan osapuolten tasavertaistamisen, voidaan miettiä, mitä se käytännössä 

tarkoittaa urheilusponsoroinnissa. Teoriassa tasavertaistaminen yrityskumppaneiden 

kesken on toimiva ja tavoiteltava asia. Kun taas puhutaan yrityksestä ja 

yksilöurheilijasta toistensa kumppanina, on yhdenvertaistaminen haastavaa, sillä ne 

poikkeavat toisistaan valtavasti vaikka yrityskin koostuu ihmisistä. Tärkeintä on, että 

ihmiset, jotka yhteistyötä hoitavat, niin yksilöurheilija itse kuin myös yrityksen 

edustaja tai edustajat, ovat ihmisinä ja yksilöinä tasavertaisia keskenään. Se, mitä 

osapuolet tarjoavat yhteistyössä, tulee hyväksyä samanarvoiseksi.  

Suhdemarkkinoinniksi määriteltiin aiemmin markkinointi, jossa hyödynnetään 

suhteita ja verkostoja. Aktiivisuus ja vastuun ottaminen sekä molempia osapuolia 

hyödyntävät tulokset todettiin toimivan suhteen erityispiirteiksi. (Gummesson 2004, 

Sheth & Parvatiyar 2000.) Sponsori ja sponsoroitava ovat kumppaneita silloin, kun 

osapuolet sitoutuvat toisiinsa ja käyttävät resurssinsa siten, että molemmat voittavat 

ja saavuttavat omat tavoitteensa. Sponsorin tuleekin miettiä, haluaako hän urheilijan 

avulla syventää jotain jo olemassa olevaa suhdetta vai aloittaa uuden vai käyttää 

urheilijaa firman tai sen tuotteen tai palvelun edustajana isommille ryhmille, kuten 

loppuasiakkaalleen. 

Tämän pohjalta voidaan todeta urheilusponsoroinnin sekä tukemisen ja 

lahjoittamisen käsitteinä olevan hyviä. Strateginen urheilusponsorointisuhde ei ole 

ainoa oikea termi strategisen toiminnan olemassaololle. Ajatukset siitä, etteivät 

tukeminen ja lahjoittaminen olisi strategista sponsorointia, voidaankin unohtaa, sillä 

vain strateginen ajatus termin taustalla on eri kuin urheilusponsoroinnissa. 

Urheilusponsoroinnissa urheilijasta tehdään yrityksen kumppani, suhteen toinen 

osapuoli. Tukemisessa ja lahjoittamisessa urheilija toimii ikään kuin välineenä, 
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keinona tai osapuolena sponsorille hänen kehittäessään jotain toista suhdetta. Täten 

strateginen urheilusponsorointisuhde muodostaa kaksi eri suuntaa (kuvio 8). 

Kuvio 8. Strategisen urheilusponsorointisuhteen kaksi eri suuntaa. 

Valittiin strategisen sponsorointisuhteen suunnaksi kumpi vain, tulee osapuolet 

ihmisinä ja heidän vaihdannassa mukanaan tuomansa resurssi määritellä 

samanarvoisiksi. 

6.6.3 Luottamus ja kommunikaatio strategisessa yhteistyössä 

Kuten jo aiemmin todettiin, luottamus nähdään keinona pitkäaikaisen strategisen 

yhteistyön tekemiseen sekä menestykseen (Zand 1972, Lane 1998, Nooteboom 

2002). Kun kilpailu ja epävarmuus kasvavat, luottamus nousee yhdeksi pitkäaikaisen 

menestyksen avainelementeistä (Mishra 1996:25). Nykyään mainonta on niin 

runsasta ja sitä tulee useista eri lähteistä. Tämä tekee ihmisistä epäileviä. Tämän 

vuoksi luotettavan viestinnän merkitys korostuu, niin osapuolten välillä kuin 

kolmansille osapuolillekin. 

Luottamuksen kasvattaminen vaatii osapuolten välistä reilua ja avointa toimintaa 

sekä lupauksia, jotka kyetään pitämään (Nufer & Bühler 2010:167). Asioista tulee 

sopia selkeästi ja niitä on lähdettävä toteuttamaan viipymättä sopimuksen mukaisesti. 

Useimmiten luottamus nähdään positiivisina odotuksina tai uskomuksina 

tulevaisuudesta, vaikka ympäristössä olisi epävarmuutta (O´Haran 2004). Luottamus 

rakentuu oletukseen tai tietoon siitä, että osapuolet kykenevät toteuttamaan sovitun 
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tai sovitut asiat. Myös ulkopuolisia referenssejä voi käyttää oman osaamisen tueksi. 

Ne lisäävät luotettavuutta. 

Lanen (1998) mukaan luottamus edellyttää osapuolten välistä riippuvuutta, johon 

kuuluvat uskomukset toisen vilpittömyydestä sekä usko suhteen riskeistä ja 

epävarmuuksista selviytymiseen. Yksilöurheilijan ja sponsorin välisessä suhteessa 

molemmat osapuolet ovat toisistaan riippuvaisia. Riippuvuuden taso vaihtelee 

kuitenkin osapuolten omien tavoitteiden mukaan pohjautuen jo siihen, mihin 

strategiseen suuntaan suhdetta lähdetään rakentamaan – tukemisen ja lahjoittamisen 

kautta vai urheilusponsoroinnin suuntaan. Usko toistensa vilpittömyydestä vallinnee 

viimeistään siinä vaiheessa, kun yhteistyöstä sovitaan tarkemmin. Suhteen riskit ja 

epävarmuudet lienevät yksi vaikeimmista seikoista. Joitain niistä kyetään ennustaan 

ja sopimuksien avulla varmentamaan, esimerkiksi doping-käryn seurauksena tuleva 

sakko. Osapuolten tulisikin kartoittaa nämä tekijät jo yhteistyön aloitusta 

suunniteltaessa. 

Avoimen kommunikaation avulla kyetään rohkeampaan ilmaisuun ja puhumaan 

vaikeistakin asioista. Kommunikaatiolle ei ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa, vaan keinoja 

voi olla useita. Pääasia on, että se on tehokasta. (Nufer & Bühler 2010:166-167.) 

Kommunikaation tulee olla niin selkeää osapuolten välillä, että urheilija kyetään  

liittämään osaksi yrityksen imagoa. Urheilusponsorointia tehdessä yksilöurheilija 

mielletään markkinointiviestinnän keinoksi, jonka avulla kyetään yhdistämään 

yritystoiminnot sekä tuotteet ja palvelut osaksi sellaista, mikä ei lähtökohtaisesti ole 

sponsorin ydintoimintaa. Tätä kautta kyetään välittämään epäsuoria emotionaalisia 

viestejä, mikä tekee yrityksestä ja sen tarjoomasta myös kiehtovaa. 

Yhteistyösuhteissa kommunikaation tarve vain lisääntyy (Waters 2008). 

Jokainen tuottava sosiaalinen prosessi vaatii luottamusta strategisessa yhteistyössä 

onnistumiseen (Zalabak et al. 2002). Kaiken kaikkiaan huomataan, että luottamus 

rakentuu aktiivisen ja avoimen tiedonkulun ympärille informaation luonteesta 

riippumatta. Tämän avulla yhteistyösuhdetta kyetään puolestaan viemään entistä 

strategisempaan suuntaan. Kommunikaation on oltava olemassa jo silloin kun 

luottamusta aletaan rakentaa. 
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6.6.4 Strategisen urheilusponsorointisuhteen kehittäminen Suomessa 

Urheilusponsoroinnin kasvattaminen vaatisi kansallistunteen synnyttämistä 

Suomessa, jolloin alueittain tunnettaisiin velvollisuutta omien urheilijoiden 

tukemiseen. Oman haasteensa luo suomalaisten yritysten muuttoliike, jonka 

seurauksena yritysten päätöksenteko siirtyy ulkomaille. Tämän lisäksi myös 

yrityskokojen kasvu aiheuttaa sen, että sponsoroinnissa mielenkiinto ohjautuu 

yksilöiden sijasta suurempiin kohteisiin. Stone & Woodcock (1995) toteavat, että 

yrityksen resurssien kohdentamisen kannalta potentiaalisten asiakkaiden 

segmentointi on tärkeää. Sama pätee myös sponsoroitavaa valittaessa. Tämän vuoksi 

urheilijoiden ja heidän tukiryhmiensä tulisi miettiä tiimiytymistä. Ryhmät, joissa on 

lahjakkaita ja jo menestyneitäkin yksilöitä, herättäisivät sponsoreiden mielenkiinnon 

paremmin ja kykenisivät vastaamaan paremmin yrityksen tarpeisiin kuin vain yhden 

yksilön kohdalla. Lisäksi sponsorit saisivat enemmän näkyvyyttä. Haasteena on 

erilaisten persoonien ja mahdollisesti lajienkin yhteensovittaminen ja ryhmän 

kaupallistaminen tai jopa tuotteistaminen siten, että urheilijat ovat yksilöitä, mutta 

samalla osa yhtä tiimiä. 

Suhdemarkkinoinnissa onnistumiseksi sitoutuminen ajallisesti, rahallisesti ja 

aineettomasti tulisi laittaa strategiseen keskiöön (Christopher et al. 1991). Sama 

lainalaisuus pätee strategisessa urheilusponsoroinnissakin. Yhteistyöllä saavutettuja 

tuloksia tulisi aina mitata jollain tavalla, joko aineettomasti tai aineellisesti. Erilaisia 

mittareita on paljon ja ne olisikin hyvä määritellä jo yhteistyösuhteen alussa 

tavoitteita asetettaessa. 

Empiirisen aineiston pohjalta kyettiin täydentämään teoreettista viitekehystä, joka 

esitettiin aiemmin sivulla 40 (kuvio 9). Kuvioon lisättiin strategisen yhteistyön 

suunnat: tukeminen ja lahjoittaminen sekä urheilusponsorointi. Tämän lisäksi 

luottamuksen huomattiin rakentuvan kommunikaation kautta, mutta toisaalta taas 

ilman minkään asteista luottamusta ei olisi myöskään kommunikaatiota. Tätä 

vuorovaikutussuhdetta korostamaan lisättiin kuvioon molemmin suuntaiset nuolet, 

jolla halutaan korostaa näiden kahden eri tekijän riippuvuutta. 
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Kuvio 9. Strategisen urheilusponsorointisuhteen kehittäminen. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä luvussa tehdään tutkimuksen johtopäätökset. Aluksi esitellään teoreettisen ja 

empiirisen aineiston analyysin kautta saadut tutkimustulokset ja vastataan 

ensimmäisessä luvussa määriteltyihin tutkimuskysymyksiin. Sen jälkeen kerrotaan 

teoreettisesta kontribuutiosta, jota tutkimuksen avulla kyettiin saavuttamaan. 

Liikkeenjohdollisissa johtopäätöksissä annetaan sponsoreille sekä sponsoroitaville ja 

yksilöurheilijoille käytännönläheisiä neuvoja, joiden avulla he kykenisivät 

ymmärtämään ja kehittämään urheilusponsorointisuhdettaan strategisempaan 

suuntaan. Tämän jälkeen arvioidaan tämän tutkimuksen tulosten luotettavuutta sekä 

tutkimuksessa olleita rajoituksia. Lopuksi esitetään vielä mahdollisia 

jatkotutkimusaiheita. 

7.1 Tutkimuksen tulokset 

Tämän tutkimuksen avulla haluttiin saada vastaus päätutkimuskysymykseen: Miten 

strategista sponsorointiyhteistyösuhdetta voidaan kehittää yksilöurheilussa 

Suomessa? Tähän kysymykseen voidaan vastata, kun on ensin annettu vastaus 

päätutkimusta tarkentaviin alatutkimuskysymyksiin. 

Ensimmäinen alatutkimuskysymys oli: Millaisia ovat sponsorointiyhteistyösuhteet 

Suomessa? Yleensä sponsorointiyhteistyö suhde on ymmärretty enemmän tai 

vähemmän tavoitteelliseksi suhteeksi, jossa osapuolet antavat toisilleen jotain. Hyvin 

usein urheilija on tarjonnut sponsorille näkyvyyttä esimerkiksi asusteissa tai 

kotisivuillaan. Sponsori on puolestaan antanut urheilijalle rahaa avuksi tämän 

urheiluun asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi, esimerkiksi varusteisiin tai 

leirikustannuksiin. 

Strategisuus on ajateltu syvälliseksi, suunnitelmalliseksi ja pitkäjänteiseksi 

yhteistyöksi, jossa osapuolet pääsevät yhteistyöllä omiin tavoitteisiinsa. Suomessa 

vain harva yritys tekee oikeasti tämän kaltaista yhteistyötä. Tämä ei kuitenkaan 

tarkoita, etteikö muukin yhteistyö tai urheilijoiden tukeminen olisi strategista. Voi 

olla, ettei aina tunnisteta, mikä on strategista ja mikä ei. Tämän vuoksi ei osata tai 
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viitsitä vaatia yhteistyöltä kovinkaan paljoa ja jopa vähätellään omaa tekemistä. 

Lähtökohtaisesti yhteistyö on aina strategista. Strateginen näkökulma ja sitä kautta 

tavoitteet ovat erilaisia. 

Yksilöurheilijat eivät uskalla tehdä tarpeeksi aloitteita yritysten suuntaan. Toisaalta 

urheilijat eivät välttämättä osaa lähestyä yritystä siten, että yritys kiinnostuisi 

sponsoroinnista. Yrityksiltä puolestaan puuttuu osaaminen sponsoroinnin 

kokonaisvaltaisesta hyödyntämisestä. 

Toinen alatutkimuskysymys oli: Mitkä ovat onnistuneen sponsorointisuhteen 

taustalla vaikuttavat tekijät? Aivan ensimmäiseksi tulee määritellä yrityskulttuuri ja 

sen suhtautuminen yksilöurheilijoiden sponsorointiin. Mikäli suhtautuminen on 

negatiivista, ei yhteistyötä kannata välttämättä aloittaa, sillä pohja hyvän suhteen 

luomiselle on huono. Kun päätetään sponsoroinnista, tulisi yksilöurheilijan tarjoaman 

pystyä vastaamaan yrityksen tavoitteisiin. 

Sponsoroitavaa kohdetta valittaessa keskeisimmiksi elementeiksi, joita verrataan 

ehdokkaiden välillä, nousevat urheilijan laji ja hänen tasonsa kyseisessä lajissa sekä 

urheilijan persoona. Lajissa pärjäämisen tulee yleensä olla kansainvälisesti hyvää ja 

urheilijan persoonan positiivinen ja luottamusta herättävä. Sen hetkistä lajissa 

pärjäämistä ei tulisi kuitenkaan nostaa liian keskeiseksi kriteeriksi, sillä hyvällä 

yhteistyöllä urheilijan tasoakin saadaan nostettua. Tason nostaminen on myös yksi 

urheilijoiden tavoitteista, kun he alkavat suunnittella yhteistyötä ja etsimään 

kumppaneita. Yhteistyön kautta molemmat osapuolet kehittyvät ja saavuttavat omat 

tavoitteensa. 

Tärkeiksi elementeiksi hyvän urheilijan löytämisen rinnalle onnistunut 

sponsorointisuhde vaatii molempien osapuolten motivaatiota yhteisiä tavoitteita 

kohtaan sekä monipuolista ja avointa kommunikaatiota sekä luottamusta, joka 

vahvistuu entisestään kommunikaation avulla.  

Näiden tietojen pohjalta kyetään vastaamaan päätutkimuskysymykseen: Miten 

strategista sponsorointiyhteistyösuhdetta voidaan kehittää yksilöurheilussa 

Suomessa? Ensinnäkin yksilöurheilijoiden tulisi olla sen verran esillä ja aktiivisia, 
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että sponsori tiedostaa heidät potentiaalisiksi yhteistyökumppaneiksi. Tämä vaatii 

yksilöurheilijoilta aktiivista otetta, mutta heidän olisi hyvä miettiä myös tiimiytymis 

vaihtoehtoa. Tiimiytymällä saataisiin useamman urheilijan avulla tuotua kaikkia 

yksilöitä esille ja sponsorin kannalta hajautettua riskiä. Tuotteistamisen käsite 

sinänsä on tärkeä vaikka ei relevantti terminä itsenään. Perinteinen käsitys siitä on, 

että urheilija ja yritys alkavat kumppaneiksi ja alkavat sitten kehittämään tuotteita. 

Tämä toki pätee muutamien urheilijoiden kohdalla maailmassa, mutta yleisempää on, 

että tuotteen luo alun alkaen urheilija itse. Se voi olla urheilijan tarjoama palvelu tai 

käytännössä mitä vain, johon yritys tulee mukaan kumppaniksi. Tämän vuoksi onkin 

tärkeää, että urheilija ymmärtää lähteä tarjoamaan jonkinlaista pakettia, tuotetta, 

sponsorille. 

Sponsorin tulisi ensimmäisenä määritellä, minkälaista yhteistyötä tarvitsee ja etsii. 

Urheilijan roolin määritteleminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta kyetään löytämään 

kyseiseen rooliin oikea yksilö. Lisäksi tavoiteltavien tulosten määritteleminen on 

tehokkaampaa ja tiedostetumpaa, kun edellä mainitut seikat on määritelty. Sponsorin 

tulisikin miettiä, haluaako hän urheilijan avulla parantaa tai aloittaa uusia suhteita 

muihin tahoihin vai käyttää urheilijaa yhteistyökumppanina esimerkiksi oman 

brändinsä kasvattamiseksi. 

Valtakunnallisella tasolla koulutusta tulisi kehittää niin urheilijoiden ja yritysten kuin 

opiskelijoidenkin suuntaan. Urheilijoiden tulisi ymmärtää yritysten ajatusmaailmaa 

sponsorointiyhteistyön taustalla. Yritykset puolestaan tarvitsisivat työntekijän, joka 

vastaa sponsoroinnista ja sen laajamittaisesta hyödyntämisestä. Tämänkaltaisia 

tehtävärooleja on yrityksissä liian vähän, minkä vuoksi mahdollinen 

sponsorointiyhteistyö on tehotonta. On myös tärkeää valita tällaisiin rooleihin 

osaavia, urheilun arvomaailman ymmärtäviä tekijöitä. Suomessa on muutenkin 

hyödynnetty liian vähän urheilusponsoroinnin mahdollistamia keinoja, minkä vuoksi 

siitä ei ole laajaa osaamistakaan. Toisaalta Suomen kansallinen kilpailu 

yritysmaailmassa on melko vähäistä, minkä vuoksi kilpailuetua tai erottautumista ei 

ole aikaisemmin tarvinnut miettiä paljon. Kansainvälisessä kilpailussa Suomi on 

jäänyt muista maista jälkeen ja tämä näkyy negatiivisesti myös taloudessa. 

Kilpailukyvyn parantamiseksi tulisi etsiä uusia keinoja markkinoinnin ja myynnin 
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edistämiseen, mihin strategisesti suunniteltu urheilusponsorointi olisi erittäin hyvä 

vaihtoehto.  

7.2 Teoreettinen kontribuutio 

Strateginen urheilusponsorointi on moniulotteinen ja haastava ilmiö 

hyödynnettäväksi tehokkaasti ja kaikkia osapuolia tukevasti. Teorioden ja empiirisen 

aineiston pohjalta kyettiin löytämään yhteneväisyyksiä, mutta myös eroja. Näiden 

eroavaisuuksien avulla saatiin tutkimukseen hyvää kontribuutiota aiempaan 

tutkimustietoon nähden.  

Ensimmäisenä esille nousi tutkimuksen kannalta keskeinen termi, yksilöurheilija, 

joka ymmärretään yleisesti yksilöksi, joka kilpailee lajissa, joka on yksilölajiksi 

luokiteltava urheilulaji. Tutkimuksen avulla saavutettiin hieman keskustelua, jonka 

mukaan termi rajaa yksilöurheilija –käsitettä. Jokaisella urheilijalla on, lajista 

riippumatta, myös omat henkilökohtaiset tavoitteensa. Näin ollen jokainen urheilija 

on yksilöurheilija lajista riippumatta. Tämän vuoksi tarkempi kuvaus yksilölle, jonka 

laji on yksilölaji ja joka tekee 100 prosenttia suorituksesta itse, olisi 

yksilölajiurheilija. Joukkuelajia tekevällä urheilijalle, jonka henkilökohtainen panos 

on 100 prosenttia, mutta lopputulos riippuu joukkueesta, paremmin kuvaava termi 

olisi joukkuelajiurheilija. Tämä toteamus ei kuitenkaan poissulje sitä, etteikö 

jatkossakin olisi yleisesti tunnistettavaa, mitä tarkoitetaan puhuttaessa 

yksilöurheilijasta. 

Teorioissa huippu-urheilu määriteltiin ammattiurheiluksi, jossa määrätietoisesti 

tähdätään kohti kansainvälistä menestystä. Empirian pohjalta nousi esiin huoli 

urheilijoiden resurssipulasta, mikä vaikuttaa kansainväliseen menestykseen. 

Urheilijoihin käytetyn rahamäärän nähdään vaikuttavan suoraan esimerkiksi siihen, 

kuinka monta mitalia olympialaisista kyetään saamaan. Voidaan huomata, ettei 

kaikki huippu-urheilu Suomessa olekaan ammattiurheilua, koska urheilijoiden 

resurssit ovat niukat ja sponsoriyhteistyösuhteet rajallisia. 

Tuotteistaminen urheilusponsoroinnissa mielletään joko urheilutuotteiden 

markkinoinniksi tai muiden tuotteiden markkinoinniksi urheilun avulla. Tämä 
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määritelmä on pätevä, mutta käsitettä voitaisiin laajentaa. Suomessa sponsori tekee 

harvoin tuotteita sponsoroitavan ympärille. Empirian pohjalta tuotteistaminen 

määritellään tai tulisi ymmärtää määritellä palveluksi, jota urheilija on tarjoamassa 

sponsorille yhteistyösuhteen aloituskeskusteluissa. Puhuttaessa urheilijan 

tuotteistamisesta, tarkoitetaan sillä urheilijan palvelutarjoaman kehittämistä ja 

räätälöimistä nimenomaan urheilijan toimesta. Koko yhteistyö rakentuu tälle 

tarjoamalle, joten urheilijan on kyettävä kuvaamaan sponsorille, mitä hän on 

sponsorille tarjoamassa. Tarjoamaa eli tuotetta voidaan kuitenkin neuvotteluissa vielä 

muokata. 

Teorioissa huomattiin myös ero tukemisen ja lahjoittamisen sekä 

urheilusponsoroinnin välillä. Urheilusponsorointi miellettiin strategiseksi 

yhteistyöksi kun taas tukeminen ja lahjoittaminen hyväntahtoiseksi urheilijan 

avustamiseksi. Tutkimuksen yksi keskeisimmistä löydöksistä koskee tätä 

määritelmää, sillä huomattiin, että molemmat – tukeminen ja lahjoittaminen sekä 

urheilusponsorointi – ovat strategisia päätöksiä. Eroavaisuudet ovat urheilijan 

käyttämisellä eli urheilijan roolilla yhteistyössä. Tukemisessa ja lahjoittamisessa 

urheilija toimii välineenä sponsorin muun suhteen kehittämiseen. Tällainen suhde voi 

olla esimerkiksi sponsorin suhde toiseen yritykseen, kuten alihankkijaan, 

toimittajaan, kilpailijaan. Urheilusponsoroinnissa urheilija on itse suhteen toinen 

osapuoli. Tällaisessa suhteessa urheilijaa hyödynnetään esimerkiksi yrityksen brändi-

imagon rakentamisessa, mielikuvien luomisessa kuluttajiin sekä uusien 

asiakassegmenttien tavoittamiseksi. 

Aiemmin määriteltiin, että strategisen suhteen tunnusmerkkejä ovat muun muassa 

luottamus ja kommunikaatio. Myös empiirinen aineisto todisti, että luottamuksen ja 

kommunikaation merkitystä ei saa vähätellä. Teorioissa ne esitettiin kuitenkin osin 

toisistaan irallisina elementteinä. Tutkimuksen avulla kyettiin löytämään, että 

kommunikaation ja luottamuksen välillä vallitsee kuitenkin riippuvuutta, joten niitä 

ei kyetä täysin irrottamaan omiksi elementeikseen. Luottamus on lähtökohtaisesti 

aina olemassa jonkin asteisena silloin, kun yhteistyösuhteesta lähdetään 

keskustelemaan. Kun luottamusta lähdetään rakentamaan ja syventämään, tulee 

kommunikaation olla avointa ja monipuolista tai muuten strategisen suhteen 
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kehittyminen on vaarassa estyä. Kommunikaation puute estää luottamuksen 

rakentumisen ja luottamuksen puute vaikeuttaa kommunikaatiota. 

Mitä tulee yritysten kansainväliseen kilpailuun, ei Suomessa ole kunnolla lähdetty 

hyödyntämään urheilusponsoroinnin mahdollistamia keinoja. Jos Suomi haluaa 

pysyä mukana kansainvälisessä kilpailussa – niin urheilussa kuin liike-elämässä – 

tulisi joka osa-alueella aktivoitua ja lähteä hakemaan uusia strategisia ratkaisuja 

urheilusponsoroinnin keinoin. 

7.3 Liikkeenjohdolliset päätelmät 

Tässä tutkimuksessa havaittiin, että urheilusponsorointisuhde on oikein ja 

pitkäjänteisesti johdettuna strateginen yhteistyösuhde, joka voi pohjautua kahdelle eri 

lähtökohdalle (ks. kuvio 8). Etenkin nykyisessä taloustilanteessa ja kansainvälisen 

kilpailun kasvaessa yritykset tarvitsevat uusia ja innovatiivisiakin keinoja erottua 

kilpailijoistaan mutta myös luodakseen positiivista mielikuvaa tuotteistaan ja 

palveluistaan asiakkaan suuntaan. Urheilusponsorointi on tämän toteuttamiseen 

erittäin hyvä keino. Sponsorointia harjoittavat yritykset voisivat miettiä nimeävänsä 

tai palkkaavansa yhden vastuuhenkilön, jonka tehtävänä olisi keskittyä 

sponsorointisuhteiden hankintaan, ylläpitoon, monipuoliseen hyödyntämiseen sekä 

kehittämiseen. 

Kun sponsoroitavaa kohdetta valitaan, tulee yrityksen määritellä tavoitteensa ja 

miettiä, mitä urheilusponsoroinnilla halutaan saavuttaa ja kuinka sen voisi kytkeä 

strategisesti koko yrityksen markkinointiin ja kenties muihinkin yrityksen 

toimintoihin. Aluksi on hyvä tarkastella, onko asenne yksilöurheilijan sponsorointiin 

oikea eli onko tunne positiivinen ja sponsorointi tavoiteltavaa. Tämän jälkeen 

mietitään, mitä eri vaihtoehtoja eli kohteita eli yksilöurheilijoita voidaan valita ja 

analysoidaan, kuka sopii parhaiten yrityksen imagoon ja puolestaan tuo jotain 

yrityksen tavoittelemaa tunnetta tai mielikuvaa heidän brändiinsä. 

Yksilöurheilijat voisivat pohtia tiimiytymistä, joko oman lajinsa sisällä tai eri lajien 

urheilijoiden kesken. Näin saataisiin tehokkaammin useamman urheilijan avulla 

herätettyä kiinnostusta sponsoria kohtaan. Sponsorin ottamaa riskiä saataisiin 
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hajautettua ja urheilijat hyötyisivät toisistaan tavoitellessaan yhteistyösuhteita. 

Tiimiytymisessä nähdään tietysti olevan myös haasteita ja myös tiimin tulee ennen 

yhteistyösuhteen aloituskeskusteluja määritellä oma palvelutarjoamansa, jotta 

keskusteluihin kyetään alun alkaen tuomaan jotain konkreettista vastinetta. Kun 

yksilöurheilijat ovat tiiminä tulemassa kumppaniksi, saattaa sponsorin ajatus 

palveluntarjonnasta olla suurempi kuin yhden yksilön kohdalla. Tiimiytyneiden 

urheilijoiden tulisikin miettiä esimerkiksi muutama palvelukokonaisuus, joita 

voidaan sitten lähteä tarjoamaan ja räätälöimään neuvotteluiden kautta. 

Urheilijoiden tulisi muutenkin, joko tiiminä tai yksilönä, aktivoitua ja ottaa 

rohkeammin yhteyttä mahdollisiin yhteistyökumppaneihin. Ennen kontaktointia olisi 

hyvä määritellä oma tuotteensa eli se, mitä kykenee tarjoamaan sponsorille. 

Viestinään rooli on nykyään korostunut. Urheilijan tulee miettiä, miten ja minkälaista 

viestinnällistä materiaalia hän sisällyttää omaan tarjoamaansa. Taustatyön tekeminen 

on suotavaa, jotta kyetään hahmottamaan mahdollisen yhteistyökumppanin 

lähtökohta ja sen hetkinen tilanne markkinoilla.  

Suhdetta tulisi pitää molemmin puolin yllä avoimen informaation jaon ja ajoittaisten 

tapaamisten avulla, jotta kyetään aluksi määrittelemään ja ymmärtämään osapuolten 

tavoitteet ja myöhemmin mittaamaan tuloksia sekä tarvittaessa muuttamaan keinoja 

tavoitteiden saavuttamiseksi. Myös luottamus rakentuu tätä kautta vahvemmaksi.  

Loppujen lopuksi kaikkein strategisin suhde on verrattavissa hyvään ystävyyteen. 

Siinä toteutuvat luottamus, yhteistyö, yhteiset tavoitteet sekä pitkäjänteisyys. 

Parhaimmillaan tällaisesta suhteesta syntyvät tunteet, kommentit ja näkyvyys 

asiakkaiden suuntaan, ovat tavoiteltavia. Kaikkein ideaalisinta tilannetta ei voida 

mitata pelkästään käytännöllisin mittarein, vaan tuntemuksilla, asiakkaiden 

mielipiteiden kautta sekä yrityksen työntekijöitä kuuntelemalla.  

7.4 Tutkimuksen luotettavuus ja rajoitukset 

Koska teoreettinen aineisto mahdollisti olennaisten piirteiden määrittelyn 

urheilusponsoroinnin kehittämisen osalta, voidaan tutkimuksen käsitevalidiutta pitää 

hyvänä. Aikaisempiin tutkimuksiin ja tutkimukseen liittyvään käsitteistöön 
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kohdistuva huolellinen perehtyminen mahdollistivat ongelmanasettelun ja 

haastattelurungon onnistuneen suunnittelun. 

Haastattelurungosta tehtiin kattava ja syväluotavaa, jotta haastattelijan 

kokemattomuus ei olisi aiheuttanut keskustelun tyrehtymistä. Lisäksi haluttiin saada 

vastaukset tutkimuksen kannalta tärkeisiin asioihin, joten haastattelun teemoihin 

valituista kysymyksistä tehtiin mahdollisimman monipuolisia, jotta saatiin myös 

tutkimuksen sisältövalidius varmistettua. 

Tutkittavan ilmiön ydin onnistuttiin saavuttamaan teoreettisesti, mutta myös 

haastatteluissa, sillä haastateltavat kertoivat hyvin avoimesti 

sponsorointiyhteistyöstä. Havaitaan kyseessä olevan kuitenkin takautuva tutkimus, 

minkä vuoksi yhtenä keskeisenä virhelähteenä voidaan pitää haastateltavien muistia. 

Toisena mahdollisena virhelähteenä voidaan pitää Donna Kivirauman haastattelua, 

joka toteutettiin englannin kielellä. Tästä näkökulmasta riskinä voi olla, että 

terminologiset merkitykset voidaan ymmärtää hieman eri tavoin. Kivirauman 

äidinkieli on englanti, mikä mahdollisti hyvien, monipuolisten vastausten antamisen. 

Tutkimus itsessään, mukaan lukien muut haastattelut, toteutettiin suomeksi. Tutkijan 

oma äidinkieli on suomi, mutta hänellä on myös vahva englannin kielen taito. 

Haastattelu eteni loogisesti eikä siinä tullut turhia taukoja eikä myöskään yhtään 

kysymystä tarvinnut jättää kysymättä. Tämän vuoksi englannin kielisen haastattelun 

kuten myöskään haastateltavien muistin ei nähdä olleen esteenä tutkimuksen 

tavoitteiden täyttymiseksi, sillä monipuoliset tutkimuskysymykset ja laaja 

haastatteluaineisto mahdollistivat tutkimuskysymyksiin vastaamisen. 

Esitettyjä tutkimustuloksia voidaan pitää luotettavina ja toistettavina, koska ne 

vastasivat suurelta osin teoriatietoa eikä empiirinen aineisto ollut ristiriidassa 

keskenään. Tutkimuksen reliabiliteettia parannettiin nauhoittamalla haastattelut, 

minkä jälkeen ne myös litteroitiin. Litteroitua aineistoa analysoitaessa käytettiin 

samoja teemoja kuin haastatteluissakin. Empiirisen aineiston luotettavuutta 

parannettiin myös tarkentavien lisäkysymysten avulla tai uudelleen kysymällä, 

mikäli haastateltava vastasi eri asiaan. Tutkimuksen luotettavuutta paransi myös 

haastateltavien omakohtaiset kokemukset rooleista niin sponsorina, sponsoroitavana 

kuin sponsorointisuhteen välissä toimivana konsulttina. Näin kyettiin paremmin 
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selvittämään ristiriitaisia näkemyksiä sekä saamaan kattava ja monipuolinen 

empiirinen aineisto, jota kautta myös tutkimuksen validiteetti parantui. 

Tutkimuksella saatuja tuloksia voidaan pitää yleistettävinä strategisen 

urheilusponsorointisuhteen kannalta yksilöurheilussa Suomessa, sillä tulokset 

vastasivat suurelta osin teoriatiedon pohjalta rakennettua mallia ja täydensivät sitä 

peustellusti. Yleistettävyyttä voivat kuitenkin rajoittaa sponsorin toimiala ja sen 

paikallisuus sekä sponsoroitavan laji ja siihen liittyvät tekijät.  

7.5 Jatkotutkimusaiheita 

Koska tutkimuksessa ei keskitytty vain yksilöurheilijoiden näkemykseen strategisen 

sponsorointisuhteen synnystä, sitä voisi tulevissa tutkimuksissa tutkia vielä 

enemmän. Myös sellaisten sponsorointisuhteiden tutkimiseen, joissa strategiseen 

suhdeajatteluun on panostettu määrätietoisesti, voitaisiin syventyä enemmän, jotta 

kyetään selvittämään tarkemmin tätä merkittävää aihepiiriä. 

Kansainvälisesti tätä aihepiiriä voitaisiin tutkia eri alueilla, esimerkiksi eri 

maanosissa, kuten Aasiassa tai Eurooppassa, tai maissa kuten Japanissa tai Iso-

Britanniassa. Aihepiiriin saataisiin uudenlaista syvyyttä ja kyettäisiin havainnoimaan 

strategista sponsorointisuhdetta kansainvälisellä tasolla. Onko sitä ja minkä verran? 

Kuinka eri maissa esimerkiksi kulttuurilla ja arvoilla on vaikutusta sponsorisuhteen 

strategisuuteen? Ovatko osapuolet keskenään samanarvoisia ja mitä kautta 

strategisuus rakentuu heidän toiminnassaan? Yksilöurheilun kannalta aihepiiriä 

voitaisiin laajentaa eri lajeihin, ensin Suomen sisällä ja sitten kansainvälisesti. Myös 

yksilöurheilun sponsoroinnin tasoon ja toimivuuteen muualla maailmassa voitaisiin 

syventyä enemmän ja tätä kautta peilata sen toimivuutta Suomeen ja muihin 

Pohjoismaihin. 

Tutkimuksen aihetta voitaisiin syventää myös poikkitieteellisempään suuntaan ja 

tutkia, löytyisikö sitä kautta keinoja kehittää sponsorointiyhteistyösuhteita sekä 

kuinka strategisuus määrittyy ja toteutuu näissä suhteissa. Se, mikä jää vielä tässä 

tutkimuksessa selvittämättä, on kysymys koskien termiä urheilusponsorointi. 

Tutkimuksen avulla löydettiin sen olevan yksi strategisen urheilusponsoroinnin 
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suunnista, mutta yleisesti puhutaan usein urheilusponsoroinnista. Jatkossa voitaisiin 

tutkia, onko termi relevantti puhuttaessa strategisesta urheilusponsoroinnista 

urheilusponsoroinnin ollessa toinen sen suunnista. Usein puhutaan vain 

urheilusponsoroinnista, joka on ainakin tähän asti pitänyt sisällään kaiken 

sponsorointiin liittyvän.  
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LIITTEET 

Liite 1 Haastattelurunko: Donna Kivirauma 27.3.2014 

Background 

1. Please introduce yourself. 

2. What do you do? 

3. What was your vision to found TeamUp? 

4. What is your relationship to sport sponsorship? 

 

An individual athlete and sport sponsorship 

1. How you understand the term ”individual athlete”? 

2. What makes individual athletes interesting for companies? 

3. If we won’t count the TeamUp have you sponsored individual athletes or 

team sports? 

 Can you give some example? 

 Your example happened in America. What do you think would it be 

possible to do it in the same level in Finland or is there lack of 

sponsorship culture? 

4. What affects companies‘ decisions to choose to do sponsorship? 

5. How does sport sponsorship differ from other marketing tools? 

6. So you see athletes as a part of the marketing for companies but is there some 

other roles or is it just part of marketing? 

7. What kind of added value athletes can bring to companies‘ marketing? 

8. What is your opinion about sponsoring as a trend in Finland – is it rising or 

down warding? 

9. What do you think how long term agreements/contracts companies would 

like to do with sponsored athletes? 

10. How you think companies would like to profile themselves via sport 

sponsorship? What do you think are the main reasons or motivation to make 

sponsorship to get the profile and what is that profile? 
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11. How do you understand the term ”productization”? Is it important and what 

does that mean? 

12. What do you think which are companies´ expectations about the outcomes of 

sponsorship? 

 

Strategic collaboration 

13. What do you think is the most ideal collaboration relationship between the 

athlete and the company? 

14. How you understand equality of both parties in collaboration? Do you think it 

is important in sport sponsorship collaboration? 

15. In your opinion is the sport sponsorship relationship a strategic collaboration? 

Why not or why it is? 

16. For you what does the term ”trust” mean in sport sponsorship collaboration? 

17. How you think the trust is up collaboration? 

18. How companies could measure benefits and degree of success gained through 

sponsorship? 
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Liite 2 Haaastattelurunko: Erkki Alaja 31.3.2014 

Taustaa 

1. Kuka olette? 

2. Mitä teette? 

3. Millainen on teidän suhteenne urheilusponsorointiin? 

 

Yksilöurheilija ja urheilusponsorointi 

4. Miten ymmärrätte käsitteen yksilöurheilija? 

5. Mikä tekee yksilöurheilijasta kiinnostavan? 

6. Oletteko sponsoroineet yksilöurheilijaa? Joukkueurheilijaa? 

a. Mitä kautta?  

b. Ketä? 

c. Miksi? 

d. Milloin? 

TAI 

e. Miksi ette? 

7. Mitkä ovat teidän mielestänne yrityksen näkökulmasta vaikuttavat tekijät, 

joihin päätös sponsoroinnista perustuu? 

8. Miten urheilusponsorointi eroaa muusta markkinoinnista? 

9. Onko urheilija osa markkinointia? 

10. Millaista lisäarvoa urheilija tuo markkinointiin? 

11. Millaista on huono urheilusponsorointi? 

12. Onko sponsorointi mielestänne kasvava vai laskeva trendi Suomessa? 

13. Miten pitkiä sopimuksia ajattelette yritysten haluavan tehdä sponsoroitaviin 

urheilijoihin? Miksi? 

14. Onko sopimuksia tehtäessä yritys pikkuisen ns. niskan päällä? 

15. Kuinka luulette sopimusten yleensä velvoittavan molempia osapuolia 

käytännön tasolla? 

16. Miten uskotte yrityksen haluavan profiloitua urheilusponsoroinnin kautta? 

17. Mitä luulette yritysten odottavan saavan urheilijalta? 

18. Mitä tuotteistaminen teidän mielestänne tarkoittaa? 
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19. Onko sponosorien hankkiminen helpompaa kun on tuotteistettu? 

20. Millainen olisi mielestänne hyvä urheilusponsoroinnin kautta toteutettava 

tuote yrityksen näkökulmasta? 

 

Strateginen yhteistyö 

21. Millainen on mielestänne ideaalinen yhteistyösuhde urheilijan ja yrityksen 

välillä? 

22. Onko urheilusponsorointisuhde teidän mielestänne strateginen 

yhteistyösuhde? Miksi siihen kannattaa pyrkiä? 

23. Mitä luottamus sponsorointiyhteistyössä tarkoittaa teille? 

24. Kuinka luottamus mielestänne rakentuu yhteistyösuhteessa? 

25. Minkälainen merkitys luottamuksella on yhteistyösuhteessa? 

26. Mitä teidän mielestänne tarkoittaa osapuolten yhdenvertaistaminen 

yhteistyösuhteessa? 

Onko se tärkeää urheilusponsorointiyheistyössä? 

27. Kuinka tärkeänä pidät yhteisiä tavoitteita urheilusponsoroinnissa? 

28. Miten sponsoroinnista saatua hyötyä/tavoitteiden onnistumista voi 

mielestänne mitata? 
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Liite 3 Haastattelurunko: Samppa Lajunen 4.4.2014 

Taustaa 

1. Kuka olette? 

2. Mikä on Samla Sponsoring Managementin visio ja mitä teette? 

3. Millainen on teidän suhteenne urheilusponsorointiin? 

 

Yksilöurheilu ja urheilusponsorointi 

4. Miten ymmärrätte käsitteen yksilöurheilija? 

5. Mikä tekee yksilöurheilijasta kiinnostavan yritysten näkökulmasta? 

6. Mitkä ovat vaikuttavat tekijät yrityksen päätöksenteon taustalla, kun he 

päättävät aloittaa yksilöurheilijan sponsoroinnin? 

7. Miten urheilusponsorointi eroaa muusta markkinoinnista? 

8. Mistä johtuu Suomen osaamattomuus urheilusponsoroinnissa? 

9. Millainen budjetti esimerkiksi asiakasfirmoillanne tai muilla yrityksillä on 

sponsorointiin? 

10. Tiedätkö, kuuluuko sponsorointi osaksi markkinointibudjettia? 

11. Luuletko että yleisesti ottaen sponsorointi on budjetoinnissa huomioitu 

markkinointibudjetissa vai onko se kohdistettu jonnekin muualle? Minne? 

12. Millaista lisäarvoa urheilija tuo markkinointiin verrattuna muihin 

markkinoinnin keinoihin? 

13. Onko sponsorointi kasvava vai laskeva trendi Suomessa? 

14. Kerro hieman sponsoroinitsopimuksista. 

15. Minkä pituisia sopimukset ovat yleensä? 

16. Liitetäänkö sopimuksiin optioita? 

17. Miten urheilusponsorointi vaikuttaa yritysten profiloitumiseen? 

18. Mitä firmat odottavat saavansa urheilijalta? 

19. Mitä tuotteistaminen teidän mielestänne tarkoittaa? 

20. Edellyttääkö yhteistyömahdollisuuksista keskusteleminen yrityksen 

tuntemista ennakkoon? 
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Strateginen yhteistyö 

21. Millainen on ideaalinen yhteistyösuhde urheilijan ja yrityksen välillä? 

22. Onko urheilusponsorointisuhde teidän mielestänne strateginen yhteistyösuhde 

ja millä perusteella? 

23. Mitkä ovat strategisen yhteistyön tunnusmerkit? 

24. Mitä teidän mielestänne tarkoittaa osapuolten yhdenvertaistaminen 

yhteistyösuhteessa ja onko se tärkeää urheilusponsorointiyheistyössä? 

25. Mikä merkitys luottamuksella on sponsorointiyhteistyössä? 

26. Miten luottamus rakentuu, kun sponsorointisuhdetta on lähdetty rakentamaan 

managerin, myyjän tai muun yhteyshenkilön toimesta? 

27. Kuinka luottamus mielestänne rakentuu yhteistyösuhteessa? 

28. Miten sponsoroinnista saatua hyötyä/tavoitteiden onnistumista voidaan mitata 

ja kehittää? 

 


