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1	  JOHDANTO 

1.1	  Tutkielman taustaa 

Sponsoroinnin  historia  on  lähtöisin  jo  Antiikin  Kreikan  ja  Rooman  ajalta,  kun 

varakkaat  kansalaiset  tukivat  urheilijoita  saavuttaakseen  kansakunnan  kunnioitusta. 

Urheilusponsorointia  ei  kuitenkaan  mielletty  markkinoinnin  työkaluksi  kuin  vasta 

1950-luvulla,  jolloin  Union  Oil  alkoi  rahoittaa  Yhdysvaltain  presidentin 

urheiluohjelmaa,  jota  vastaan  Union  Oil  ansaitsi  kansainvälistä  näkyvyyttä  sekä 

presidentin julkista tukea. (Johnson Morgan & Summers 2005). Sponsoroinnin rooli 

yrityksen  markkinointiviestinnän  yhtenä  osa-alueena,  on  kasvattanut  merkitystään 

voimakkaasti tähän päivään saakka (Alaja 2000). Alajan ja Forssellin (2004) mukaan 

sponsorointi tarjoaa yritykselle näkyvyyttä, minkä avulla voidaan kasvattaa yrityksen 

myyntiä sekä parantaa suhteita asiakkaisiin sekä sidosryhmiin. 

Tässä  tutkielmassa  keskitytään  tarkennetusti  urheilusponsorointiin  ja  tarkastellaan 

etenkin  sen  johtamiseen  vaikuttavia  tekijöitä,  yrityksen  näkökulmasta. 

Urheilusponsoroinnilla voidaan kertoa tarinoita ja luoda tunneyhteyksiä sponsoroinnin 

kohteen ja yrityksen oman brändin välille (Alaja & Forssell 2004: 27.) Mainostajien 

Liitto (2015)  on  tutkinut  vuosittaisen  Sponsointibarometrin  mukaan  urheilun 

sponsorointia.  Tutkituista  453:sta  yrityksistä  98  prosenttia  vuonna  2015  harjoittaa 

sponsorointia  ja  keskimäärin  yksittäisen  yrityksen  sponsorointibudjetista  urheilulle 

jaettiin 64 prosenttia. (Mainostajien Liitto 2015.) 

Sponsoroinnin  markkinat  ovat  muuttuneet  ajan  saatossa  rajusti  kilpailluksi,  jonka 

vuoksi kilpailuetua näillä markkinoilla on hankala saavuttaa. Oikeanlaiset ja oikean 

aikaiset sponsorointi-investoinnit sekä niiden korrekti johtaminen ovat rajun kilpailun 

vuoksi  osoittautuneet  erittäin  tärkeiksi  hallinnoitaviksi  vaikuttavuusalueiksi.  (Fahy, 

Farrelly  &  Quester  2002.)  On  kuitenkin  huomioitava,  että  kirjallisuudessa  on 

suhteellisen  vähän  tietoa  siitä,  kuinka  sponsorointia  hallinnoidaan,  huolimatta  siitä, 

että sponsoroinnin johtaminen on yleisesti tiedostettu kriittinen tekijä sponsoroinnissa 

menestymiselle (Meenaghan 1991). Sponsorointi on siirtänyt asemansa markkinointia 

tukevasta  roolista  koko  markkinointistrategian  kulmakiveksi  (Meenaghan  1998), 

jonka vuoksi yksittäinen sponsoroinnin termi on muuttanut muotonsa sponsorointiin 
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sidotuksi  markkinoinniksi  (Cornwell  1995).  Sponsoroinnin  statuksen  muuttumista 

voidaan  selventää  sen  siirtymisellä  taktisesta  sponsoroinnin  muodosta 

tarkoitukselliseksi strategiseksi työkaluksi (Fahy ym. 2002). 

Suomessa  urheilusponsoroinnin  tutkiminen  on  kiinnostava  aihealue  sen  kasvavan 

merkityksen vuoksi. Sponsoroinnista aihealueena tutkimusaineistoa löytyy laajasti ja 

se  keskittyy  pääsääntöisesti  siihen,  miten  sponsorointi  vaikuttaa  kuluttajien 

bränditietoisuuteen ja asenteisiin brändiä kohtaan. Kirjallisuus keskittyy suurelta osin 

yrityksen näkökulmaan. (Lings & Owen 2007.)  

1.2	  Tutkimusongelma ja rajaukset 

Tämä  tutkielma  tutkii  urheilusponsoroinnin  johtamiseen  vaikuttavia  tekijöitä. 

Päämääränä  on määritellä  urheilusponsoroinnin  johtamisen  tekijät, jonka  lisäksi 

tutkimus pyrkii hahmottamaan näiden tekijöiden vaikutusta yrityksen kilpailukykyyn. 

Tutkimus  toteutetaan  yrityksen  näkökulmaa  tarkastellen. Esitettyjen  tavoitteiden 

pohjalta tutkimuksen pääkysymys muotoutui seuraavan laisesti: 

Mitkä tekijät vaikuttavat urheilusponsoroinnin johtamiseen? 

Tutkielma keskittyy tutkimaan urheilusponsorointia ja sitä käsitellään sponsoroitavan 

kohteen  sijasta  ainoastaan  urheilusponsorointia  soveltavan  yrityksen  näkökulmasta. 

Muilta  osin  markkinointiviestinnän  työkalut  rajataan  tutkielman  ulkopuolelle. 

Tutkittavana  tapausyrityksenä  käytetään  oululaista  lisäravinneyritystä,  Manninen 

Nutraceuticals Oy.  Tutkielman  pohjana  käytetään  tapaustutkimusta,  sillä  se  tuottaa 

lisäarvoa  yritykselle  sekä  antaa  konkreettisia  esimerkkejä  sponsoroinnin  kentällä. 

Kyseinen  tapausyritys  on  valittu  tutkittavaksi,  sillä  yritys  harjoittaa  sponsorointia 

laajalla skaalalla ja on harjoittanut sitä jo vuosia. 

1.3	  Keskeisten käsitteiden määrittely 

Sponsorointi on  kahden  toimihenkilön,  sponsoroijan  sekä  sen  sidosryhmien  ja 

sponsoroitavan  kohteen,  välinen  liikesuhde.  Sponsoroija  tarjoaa  rahallista  tukea, 

resursseja  sekä  palveluitansa  sponsoroitavalle  kohteelle  saadakseen  oikeuksia  ja 



6 

 

yhteyksiä  markkinoinnillisiin tarpeisiinsa.  (Farrely,  Quester  &  Burton  2006). 

Sponsoroinnin  voi  myös  ymmärtää  prosessiriippuvaisena  vaihdantasuhteena 

(Polonsky  &  Speed  2001),  joka  voidaan  määrittää  rahallisen  tuen  sekä 

markkinoinnillisen  tuen  tarjoajana  lisäksi  myös  itsessään  eräänlaiseksi  resurssiksi 

(Amis ym. 1999). 

Kilpailukyvylle on useita määritelmiä, johtuen käsitteen pitkäaikaisesta kehityksestä. 

Varsinaista yhtä määritelmää kilpailukyvylle ei ole kuitenkaan kyetty määrittelemään. 

(Biuksane  2016.)  Mihailovs  (1999)  on  kuitenkin  määritellyt  kilpailukyvyn 

tarkastelukohteen  ominaisuuksiksi,  jotka  antavat  yritykselle  mahdollisuuden 

toimiensa suorittamiseen, mahdollistaen tätä kautta menestymisen kilpailussa. 

Bränditietoisuus määritellään käsitteeksi, jonka mukaan kuluttajat kykenevät helposti 

muistamaan brändin ostaessaan tuotetta (Keller 2003). Bränditietoisuus on määritelty 

alustavaksi  askelmaksi  lähestyttäessä  muuta  brändiin  liittyvää  viestintää,  sillä  muut 

brändin  käsitteet  eivät  voi niin  sanotusti  olla  olemassa  ilman  bränditietoisuutta 

(Rossiter & Percy 1987). 

1.4	  Tutkimuksen rakenne 

Tutkimus on jaettu viiteen osioon. Johdannon jälkeen seuraa työn teoriaosuus, jossa 

sponsorointia  on  tarkasteltu  sekä  yrityksen  markkinointiviestinnän  muotona,  että 

urheilusponsoroinnin erityispiirteitä kuvaillen.  

Teoreettisen  osion  jälkeen  seuraa  tutkimuksen  menetelmäosio,  jossa  tutkimuksessa 

käytetyt  menetelmät  esitellään  ja  perustellaan.  Tästä  luvusta  käy  myös  ilmi 

tutkimusprosessi,  joka  koostuu  aineiston  hankinnasta,  haastateltavan  yrityksen 

valinnasta, haastatteluprosessin  kuvauksesta  sekä  aineiston  käsittely- ja 

analysointiprosessista.  Neljännessä  luvussa  tutkimuksen  tulokset  esitellään 

aineistolähtöisesti pohjautuen teoreettiseen viitekehykseen. Lopuksi tutkimusraportti 

tiivistää  tutkimuksen  löydökset sekä  antaa  liikkeenjohdollisia  ja  jatkotutkimukseen 

liittyviä suosituksia eri sidosryhmille. 
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2	  URHEILUSPONSOROINNIN JOHTAMINEN 

2.1	  Urheilusponsorointi sponsoroinnin muotona 

Urheilusponsorointi tarkoittaa sijoittamista urheilukokonaisuuteen, kuten esimerkiksi 

urheilijaan,  joukkueeseen,  liigaan  tai  tapahtumaan,  yrityksen  tarkoituksena  tukea 

organisaation  tavoitteita,  markkinointipäämääriä  sekä  myynninedistämisstrategioita 

(Verity 2002). Urheilusponsorointia käytetään strategisena osana markkinointi mixiä 

sen  vetovoimaisuuden  mahdollistaessa  erilaisten  segmenttien  tavoittamisen 

(Brassington & Petit 2000). Sponsoroinnin kasvava suosio on osoittanut, että suuri osa 

yrityksistä  on  alkanut  ymmärtää  urheilusponsoroinnin  olevan  hyödyllinen  tapa 

tavoittaa  uusia  markkinoita  (Koc  2013).  Farrelly  ym.  (2006)  toteavat 

urheilusponsoroinnin olevan lisääntyneesti käytettynä varsinkin yrityksen mielikuvan 

sekä brändin kohdentamisen perustana. Urheilusponsoroinnin avulla yritykset voivat 

tavoittaa laajemman yleisön sekä joskus jopa kommunikoida yleisöjen kanssa, jotka 

ovat vaikeasti tavoitettavissa normaalein mainonnan keinoin (Koc 2013). 

Urheilusponsoroinnille voidaan määritellä viisi kuluttajakäyttäytymisen kulmakiveä, 

joita ovat ryhmäkiintymys, kannattajakiintymys, osallistuminen, tuotetietoisuus sekä 

asenne  sponsoroijaa  kohtaan. Urheilusponsoroinnissa  nämä  edellä  mainitut 

kulmakivet ovat osoittautuneet niukasti huomioiduiksi elementeiksi, kun tarkastellaan 

joukkueen tai urheilijan kannattajan brändiyhdistämistä urheilijasta sponsoroitavaan 

yritykseen. Urheilua seuraavat kuluttajat kehittävät psykologisia assosiaatioita heidän 

mielijoukkueisiinsa ja –urheilijoihinsa, sekä tätä kautta ilmaisevat minäkäsitystään ja 

identiteettiään. (Funk & James 2006.)  

2.2	  Urheilusponsoroinnin tavoitteet 

Ympäri  maailman  tutkijat  ovat  tulleet  yhteneväiseen  mielipiteeseen  siitä,  kuinka 

urheilu ei nykymaailmassa selviäisi ilman rahallista tukea yrityksiltä ja toimialoilta, 

eikä  urheilusponsorointia  tulisi  käyttää  ainoastaan  markkinointiviestinnällisiin 

tarkoituksiin vaan tämän lisäksi myös uusien markkinoiden löytämiseen (Koc 2013). 
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Urheilusponsorointi  mahdollistaa  kuluttajien  korkeamman  tietoisuuden  yrityksen 

tarjonnasta,  kaiken  kattavan  televisiotoiminnan  ja  medianäkyvyyden  sekä  antaa 

mahdollisuuden  kiinnittää  joko  laajemman  yleisön  huomion  tai  kohdistaa 

markkinointiviestintä varsinaisesti pienempiin markkinarakoihin. Kaikkein tärkeintä 

on  kuitenkin  huomata,  että  urheilusponsoroinnilla  on  mahdollisuus  rikkoa 

kulttuurillisia raja-aitoja. (Koc 2013.) 

Koska  kuluttajat  mieltävät  urheilun  monenlaisten  arvojen  avulla,  kuten  terveys, 

nuoruus, nopeus, maskuliinisuus sekä eloisuus (Koc 2013), ovat Farrelly ym. (2006) 

todenneet, että yrityksen sponsoroinnin päämääränä tulisi olla sponsoroitavan kohteen 

mielikuvan käyttäminen oman yrityksen mielikuvan parantamiseen, määrittelyyn sekä 

palauttamiseen,  jotta  näitä  arvoja  saataisiin  konkretisoitua. Jobber  (2004)  painottaa, 

että sponsoroinnin viisi päämäärää ovat Farrelly ym. (2006) mainitseman mielikuvan 

käyttämisen  ohella julkisuuden  lisääminen,  viihteen  luomisen  mahdollisuudet, 

suositun  brändin  kasvattaminen,  sidosryhmäyhteyksien  parantaminen  sekä 

markkinointimahdollisuuksien  luominen. Kaikki  edellä  mainitut  päämäärät 

vaikuttavat myös yrityksen kilpailukykyyn (Jobber 2004). 

2.3	  Urheilusponsoroinnin keinot 

Tavoitteiden saavuttamiseksi, on koettu tärkeäksi, että yritys sponsorointia johtaessaan 

huomioi yrityksen itsensä sekä sponsoroitavan kohteen yhteensopivuuden (Simmons 

& Becker-Olsen 2006), asenteet sponsorointia kohtaan (Alexandris & Tsiotsou 2012) 

sekä  sponsoroinnin  kautta  kuluttajien  osallistamisen  (Ko,  Kim,  Claussen  &  Kim 

2008). Tehokas sponsoroinnin johtaminen voidaan luokitella erottuvaksi osaamiseksi, 

joka taas vastavuoroisesti mahdollistaa sponsoroivan yrityksen kilpailullisen yliotteen 

(Amis, Slack & Berrett 1999). Yrityksen markkinoinnillisien kyvykkyyksien hallinta 

sekä niiden käyttöönotto luovat kilpailullisen yliotteen sponsorointimarkkinoilla, joka 

vastavuoroisesti  johtaa  kestävään  sekä  parempaan  suoriutumiseen  myynneissä  ja 

tuottoisuudessa (Fahy ym. 2002). 

Yrityksen on tärkeä saavuttaa aistillinen yhdenmukaisuus yrityksen oman brändin sekä 

sponsoroitavan kohteen brändin kanssa, tuottaakseen kilpailullista hyötyä (Fahy ym. 

2002).  Sponsorointitoimintojen  kautta,  kuluttajan  olemassa  olevat  assosiaatiot 
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sponsoroitavaa  kohdetta  kohtaan  voivat  linkittää  kohteen  sponsoroivan  yrityksen 

brändiassosiaatioihin,  jonka  lopputulemana  nämä  mielleyhtymät  siirtyvät 

sponsoroitavasta  kohteesta  suoraan  sponsoroivalle  yritykselle  (Gwinner  &  Eaton 

1999). Devin ym. (2013) toteaa tutkimuksessaan, että mitä omistautuneempi urheilijan 

kannattaja on kyseessä, sitä helpommin kyseinen henkilö tunnistaa brändin ja omaa 

voimakkaamman  tarpeen  ostaa  yrityksen  tuotteita.  On  kuitenkin  huomioitava,  että 

pelkän tapahtuman sponsorointi, mikä ei itsessään liity tietyn urheilijan sponsorointiin, 

ei  vaikuta  kannattajan  ostopäätökseen  (Reams  ym.  2015).  Tapahtumaa 

kokonaisuudessaan sponsoroivan yrityksen tulee sponsorointitapahtumaa valitessaan 

huomioida yrityksen brändin sopivuus valittuun tapahtumaan, sillä vahvasti sopivaksi 

tapahtumasponsoriksi  havaittu  yritys  on  saavuttanut  suuremman  kuluttajien 

ostoaikomuksen, jokseenkin suhde on tarkasteltu potentiaalisten asiakkaisen asenteen 

kautta (Gwinner & Bennett 2008). Päämääränä yrityksillä tulisi olla löytää kohteita ja 

tapahtumia,  jotka  ovat  osa  tavoitellun  kuluttajan  elämäntyyliä  (Sutton  &  McCarthy 

2008). 

Varsinaisesti  urheilua  sponsoroivalle  yritykselle  on  tärkeää  valita  optimaalinen 

kokonaisuus  siitä,  mitä  sponsoroida,  jotta  saavutetaan  paras  mahdollinen 

kohdemarkkinan positiivinen vastareaktio eli ostokäyttäytyminen (Kim Y. ym. 2015). 

Kilpailullisen  yliotteen  saavuttamiseksi  on  yrityksen  myös  oltava  tuettu  vahvoilla 

organisatorisilla  kyvykkyyksillä,  kuten  osaavalla  sponsorointivastaavalla  (Fahy  ym. 

2002).  Tämän  lisäksi  myös  kuluttajan  osallistaminen  sponsorointiin,  on  vaikuttanut 

kuluttajan  ostokäyttäytymiseen.  Osallistamisen  ollessa  merkittävä  tekijä 

käytöksellisten  lopputulemien  saavuttamiseksi,  sponsorointistrategiaa  kehittäessään, 

yrityksen  tulee  määritellä,  mikä  lopputulema  on  heidän  yritykselleen  arvokkain 

meriitti sekä selvittää mitkä korrelaatit ovat niitä, jotka johtavat yrityksen kohti tätä 

päämäärää. (Kim Y. ym. 2015).  

Yrityksen  tavoitellessa  niche-urheilun  markkinoita  ja  sitä  seuraavia  kuluttajia,  on 

yrityksen  tarkoitusperät  erit.  Niche-urheilua  sponsoroivat  yritykset  näkevät 

tietoisuuden  kasvattamisen  tietyn  kohderyhmän  silmissä  erityisen  tärkeäksi. 

(Greenhalgh  &  Greenwell  2013).  Niche-urheilulajit  tarjoavat  niiden  sponsoroijille 

mahdollisuuden  kohdistaa  mainonnan  tarkemmin  tavoitelluille  segmenteille,  sillä 

kyseisenlaiset  lajit  houkuttelevat  homogeenisempiä  kannattajia  suhteessa  muuhun 
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väestöön  sekä  muihin  ominaisuuksiin,  kuten  asenteisiin,  uskomuksiin  ja  tunteisiin, 

toisin kuin valtavirtaurheilun seuraajat (Stotlar 2009). 

Sponsoroinnin  vahvuus  markkinoinnin  työkaluna  pohjautuu  sponsoroinnin 

kyvykkyyteen päästä käsiksi kuluttajan tunnusomaisiin suhteisiin kohti sponsoroitua 

kohdetta,  joka  heijastaa hänen  käsitystään,  tunteitaan  ja  asenteitaan  sponsoroivaa 

yritystä  kohtaan  (Meenaghan  2001).  Urheilun  sponsorointi  on  nähty  kaikkein 

potentiaalisempana  markkinoinnin  työkaluna,  vaikuttaen  suoraan  kuluttajayhteisöön 

(Greenhalgh & Greenwell 2013). 

Huolimatta  sponsoroinnin  kasvaneesta  käytöstä  osana  yrityksen  markkinointia,  on 

sponsoroinnin toimivuus ja soveliaisuus kyseenalaistettu monien yrityksien toimesta, 

jotka eivät usko sponsoroinnin tuovan arvoa heidän toimialalleen (Olson 2010), minkä 

vuoksi sponsoroinnin harjoittaminen on otettu erityisen tarkkailun kohteeksi yrityksen 

päätöksentekijöiden  toimesta.  Kyseenalaistamisen  vuoksi,  on  sponsoroinnin 

vaikutuksellisuuden ymmärtäminen otettu tutkimuksessa tarkastelun kohteeksi, jotta 

kyettäisiin  todentamaan  sponsorointia  järkevänä  investointina  sekä 

sponsorointihyötyjen  maksimoijana  (Kim  Y.  ym.  2015).  Muun  muassa  kuluttajien 

havaitsema huono yhteys sponsoroivan yrityksen ja sponsoroitavan kohteen välillä on 

osoittautunut  vahingolliseksi  luoden  negatiivisia  mielikuvia  sekä  asenteita 

sponsoroivia yrityksiä kohtaan (Kim Y. ym. 2015).  

2.4	  Sponsoroinnin tulosten mittarit 

Kuluttajien  positiiviset  asenteet,  mieltymykset  sekä  miellyttävät  tunteet  ovat 

huomioiduimmat  lopputulemat  markkinoinnin  sekä  sponsoroinnin  kirjallisuudessa. 

Sponsorointi  kykenee  vaikuttamaan  kuluttajan  tunteisiin  liittyviin  vasteisiin  monin 

tavoin,  mutta  kaikkein  tunnusomaisin  näkökulma  sponsoroinnista 

markkinointikommunikaation  ilmaisuvälineenä  on  kiitollisuuden  teoria,  mikä 

tarkoittaa kuluttajan näkemystä sponsoroinnista yleisesti hyötyä tuottavana konseptina 

(Meenaghan  2001).  Tästä  jatkaen  Kim,  Smith  sekä  James  (2010)  ovat  todenneet 

sponsoroinnin aktivoivan kuluttajan kiitollisuuden ärsykkeeseen, kun hyödyt on nähty 

tarkoituksellisina sekä hyväntahtoisina, arvokkaana sponsorille sekä sponsoroitavalle 
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kohteelle.  Kiitollisuuden  ärsykkeen  lopputulemana  on  todettu  syntyvän  suotuisa 

toiminnallinen ympäristö sponsoroivalle yritykselle (Kim, Smith & James 2010). 

Perinteisesti  arviointi  ja  mittaaminen  tapahtuvat  hankkeen  tai  solmitun  yhteistyön 

päätyttyä,  jolloin  jo  tulevaisuutta  ajattelevat  yritykset  eivät  käytä  resurssejaan  jo 

päättyneiden  hankkeiden  analysointiin.  Onnistuneen  yhteistyön  kannalta  tulosten 

mittaaminen  ja  mittausten  arviointi  ovat  oleellisia,  jolloin  yritykselle  tärkeintä  on 

selvittää  ainakin  se,  kuinka  suuri  yleisö  tai  kohdeyleisö  huomasi  sponsoroinnin  ja 

onnistuiko halutun viestin välittäminen sponsoroinnin kautta. Sponsorointitavoitteiden 

saavuttamisen  arvioinnin  avulla  voidaan  myös  kohdistaa yrityksen  tulevia 

sponsorointihankkeita ja sponsorointitoimenpiteitä. (Masterman 2007, 224-226). 

Ristiarviointi  suhteessa  perinteisen  markkinoinnin  kustannuksiin,  on  edelleen  suuri 

mittaamisessa käytetty yksikkö, jota sponsoroinnin harjoittajat käyttävät mitatakseen 

sponsoroinnin  vaikutuksellisuutta  (Cornwell,  Weeks  &  Roy  2005),  vaikka  ne  ovat 

täysin vertaamattomia keskenään (Cornwell 1995). Tämän lisäksi yritykset käyttävät 

budjetti- ja kustannustehokkuusseurantaa sekä kate- ja tuottolaskelmia. Nämä voidaan 

määritellä  konkreettisiksi  luvuiksi  sponsoroinnin  vaikuttavuuden  mittaamisessa 

(Valanko 2009, 174-175). Suoraa yhteyttä sponsoroinnin ja myyntilukujen välillä on 

hankala  eristää  sekä  lisähaastetta  aiheuttaa  se,  miten  kuluttajien  aiempi  tieto 

sponsorista ja sen tuotteista vaikuttaa sponsoroinnin tuloksiin (Cornwell ym. 2005). 

Rahallisten  määreiden  lisäksi  sponsorointitavoitteiden  saavuttamista  voidaan  mitata 

tarkastelemalla mediapeittoa yrityskuvatutkimuksen kautta, jolla voidaan saada tietoa 

yrityksen  tunnettuudesta  ja  siihen  liittyvistä  mielikuvista,  sekä  muista 

ostokäyttäytymiseen  vaikuttavista  muuttujista  (Valanko  2009,  174-175). 

Sponsorointitavoitteiden saavuttamisen mittaamista harjoittavat yritykset itsenäisesti 

kuin myös sponsoroitavat kohteet ja ulkopuoliset tutkimuslaitokset (Masterman 2007). 

Sponsoroinnin  onnistumista  voidaan  mitata  myös  tarkastelemalla 

yksityiskohtaisemmin sponsorointitoimenpiteiden kokoa ja tehdyn työn laatua eli sitä, 

kuinka  sponsorointiin  on  yrityksen  toimesta  panostettu.  Yritys  voi  myös  tarkastella 

tehdyn  työn  määrää  vertailemalla  sitä  käytettyyn  aikaan.  Huomioon  voidaan  ottaa 

myös sponsoroinnilla tavoitetun alueen koko ja tavoitettujen henkilöiden määrä sekä 

laatu  eli  se,  ovatko  tavoitetut  ihmisryhmät  osa  yrityksen  tavoiteltuja  segmenttejä. 
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Sponsorointitulosten mittaamiseen vaikuttaa sponsoroinnin kohde ja luonne sekä se, 

onko  sponsorointi  kohdistettu  yhteen  tapahtumaan  vai  pitkäaikaisempaan 

sponsorointisuhteeseen. (Valanko 2009, 174-177.) 

Urheilusponsoroinnin  vaikutuksellisuutta  on  tutkittu  laajasti  urheilusponsorointiin 

liittyvässä  kirjallisuudessa  (Reams,  Eddy  &  Cork  2015).  Urheilusponsoroinnin 

vaikutuksellisuuden  mittareiksi  on  yleisesti  todettu  bränditietoisuus  (Gwinner  & 

Bennett  2008),  brändin  mielikuvan  parannus  (Dees,  Bennett  &  Ferreira  2010), 

sponsoroijan  tunnistettavuus,  asenne  sponsoroijaa  kohtaan,  sponsoroijan 

kannattaminen  sekä  tyytyväisyys  sponsoroijaan  (Alexandris  &  Tsiotsou  2012).  On 

kuitenkin  huomioitava,  että  vaikkakin  vaikutuksellisuuden  mittarit  ovat  yleisesti 

mielletty  yhdessä  kulkeviksi  kokonaisuuksiksi,  on  esimerkiksi  asenne  sponsoroijaa 

kohtaan  mielletty  niin  sponsoroinnin  lopputulemaksi  (Dees  ym.  2010),  kuin  myös 

käytännön  muuttujaksi  sponsorointisuhteen  aikana  (Alexandris  &  Tsiotsou  2010), 

jolloin yhden kokonaisuuden sisältä voidaan löytää eriäviä mittasuhteita (Reams ym. 

2015).  

Edellä  mainittujen  yksityiskohtien  valossa  on  ymmärrettävää,  että  sponsoroinnin 

tulosten  mittaaminen  on  monimutkaista  ja  epämääräistä.  Vaihtelevat  mittaajat  ja 

erilaiset mittausmenetelmät johtavat erilaisiin tuloksiin ja sitä kautta myös vaihteleviin 

johtopäätöksiin. (Masterman 2007, 239.) 

2.5	  Urheilusponsoroinnin vaikutus kilpailukykyyn 

Taloudellisten resurssien on todettu olevan kaikkein tärkein konkreettinen voimavara 

tutkittaessa  sponsorointia  (Fahy  ym.  2002),  jonka  vuoksi  myös  sponsoroinnin 

epäonnistumisen  on  havaittu  olevan  riippuvainen  muista  rahoituksen  avulla 

hallittavista  markkinoinnin  työkaluista,  kuten  riittävästä  mainonnasta,  julkisista 

suhteista  sekä  muista  markkinoinnillisista  ulottuvuuksista  (Kitchen  1998).  Näistä 

lähtökohdista on kyetty aiemmassa tutkimuksessa määrittelemään, että kaksi tai jopa 

kolminkertainen  määrä  sponsorointisopimukselle  tulisi  käyttää  sponsoroitavan 

kohteen markkinointiin (Farrelly ym. 1997). 
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Tehty sponsorointisopimus tarjoaa mahdollisuuden yksinoikeuteen, mikä on harvoin 

mahdollista  muiden  markkinointityökalujen  avulla  (Amis  ym.  1999),  mutta  on 

kuitenkin  huomioitava,  että  yksinoikeus  toimii  kahteen  suuntaan;  sitoo  sponsorin 

sponsoroitavaan kohteeseen  sekä  tekee  sponsoroitavan  kohteen  riippuvaiseksi 

sponsoroivasta yrityksestä (Fahy ym. 2002). 

Urheilun voi mieltää olevan eräänlainen välillinen vaikutuskanava, mutta se aiheuttaa 

myös epävarmuutta sponsoroinnin kilpailukyvylle. Urheilu on sponsorointikohteena 

houkutteleva,  jolloin  siihen  liittyy  mahdollisuus  suureen  näkyvyyteen  ja 

menestymiseen sponsoroitavan kohteen menestymisen seurauksena. Vastakohtaisesti 

urheilu  on  kohteena  myös  riskialtis,  sillä  se  on  ennakoimatonta,  minkä  vuoksi 

sponsorointisopimukset  sisältävät  usein  sopimuksen  rikkomispykäliä,  tarkoituksena 

ennaltaehkäistä  menetyksiä  taloudellisista  tappioista  sekä  yrityksen  rikkoutuneesta 

mielikuvasta.  Myös  kuluttajien  mieltymysten  ennakointi  on  vaikeaa.  (Itkonen, 

Ilmanen & Matilainen 2007 23-25.) 

Amis ym. (1999) löytää arvoa sponsoroinnista itsenäisenä resurssina, joka todettuna 

ja  käytettynä  voi  nousta  erottuvaksi  yrityksen  kompetenssiksi,  tuottaen  kilpailuetua 

yritykselle. Tästä näkökulmasta brändikuva tai brändimaine voidaan tuotannollisena 

kyvykkyytenä turvata yrityksen omana kilpailullisena etuna (Daellenbach, Davies & 

Ashill 2006).  

Tutkimuksessa  on  löydetty  viitteitä  siihen,  että  sponsoroitavan  kohteen  kannattajan 

kiintymys  kyseistä  urheilijaa  tai  joukkuetta  kohtaan,  on  osoittautunut  merkittäväksi 

positiiviseksi  tekijäksi  myös  siinä,  miten  kyseinen  kannattaja  suhtautuu  kohdetta 

sponsoroivaan tahoon sekä miten sponsorointi vaikuttaa kannattajan ostoaikomuksiin 

(Reams,  Eddy  &  Cork  2015).  Kuluttajien  vaihtelevat  käytökselliset  lopputulemat, 

kuten  sponsoroijaan  liittyvä  informaation  etsintä,  positiivinen  kuulopuhe, 

kuluttajauskollisuus,  ostokäyttäytyminen  sekä  varsinainen  ostoprosessi,  on 

saavutettavissa sponsoroinnin avulla (Kim Y. ym. 2015). 

Fahy  ym.  (2002)  huomauttaa  tutkimuksessaan, että  sponsoroinnissa  menestyneistä 

yrityksistä saaduista esimerkeistä huolimatta, ei varsinaista onnistuneen sponsoroinnin 

prosessia ole tutkimalla kyetty ymmärtämään. Monien esimerkkien valossa on kyetty 
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aiemmassa  tutkimuksessa  toteamaan,  ettei  onnistunut sponsorointi  aina  johda 

kilpailulliseen  yliotteeseen  ja  tämän  vuoksi  on  sponsoroinnin  strategista  roolia 

kilpailullisesta  näkökulmasta  tarkasteltava  kahdelta  eri  tasolta;  kilpailullinen  yliote 

tuotemarkkinoilla  sekä  yliotteen  saavuttaminen  sponsoroijan  kilpailullisilla 

markkinoilla.  Keskityttäessä  kilpailulliseen  yliotteeseen  tuotemarkkinoilla,  on 

sponsoroija  etulyöntiasemassa  kilpailijoihinsa  nähden,  mikäli  se  kykenee  luomaan 

arvoa  asiakkailleen  tai  auttamaan  arvonluontiprosessissa.  Yliotteen  saavuttamiseksi 

sponsoroinnin  kilpailullisilla  markkinoilla,  on  sponsoroinnin  vastustettava 

kilpailijoiden hyökkäämistä sen sponsorointistrategiaa kohtaan. Näistä toteamuksista 

huolimatta,  on  sponsoroinnin  tehokkuuden  toteaminen  ja  mittaaminen  osoittautunut 

vaikeaksi. (Fahy ym. 2002.) 

Sikäli,  kun  sponsorointi  jatkaa  nousuaan  kohti  suuremmaksi  osaksi  yrityksen 

strategista  markkinointia,  sen  potentiaali  kestävän  kilpailuedun  tarjoamisessa 

tunnistetaan  helpommin  (Amis  ym.  1999).  On  myös  kyetty  toteamaan,  että 

sponsorointisijoitukset ovat tehokkaita, yhdistettäessä ne yrityksen lisävoimavaroihin, 

kuten markkinointikustannuksiin (Meenaghan 1994). On kuitenkin huomioitava, että 

huolimatta siitä, että yritys käyttää hyväkseen sen lisävoimavaroja, ei se johda yritystä 

kilpailulliseen  etulyöntiasemaan,  mikäli  sponsorointisopimus  ei  johda  lisäarvon 

tuottamiseen tavoitelluissa segmenteissä (Fahy ym. 2002). 

2.6	  Yhteenveto teoreettisesta viitekehyksestä 

Teoreettinen  viitekehys  muodostui  tutkitun  kirjallisuuden  eli  tarkoin  valikoitujen 

artikkeleiden  avulla.  Tutkimuksen  teoreettinen  viitekehys  muodostui 

urheilusponsoroinnin  ja  sen  johtamisen  keskeisistä  tekijöistä  jaotellen  ne 

kirjoituksessakin  omiksi  alakappaleiksi.  Teoreettinen  viitekehys  koostuu 

urheilusponsoroinnin  johtamisen  tavoitteista,  keinoista,  tulosten  mittaamisesta  sekä 

sen vaikutuksesta kilpailukykyyn. 

Tavoitteiden keskeisimmäksi tekijäksi muodostuu brändiin vaikuttaminen esimerkiksi 

kasvattamalla sen tunnettuutta. Uusien markkinoiden tavoittaminen ja kulttuurillisten 

raja-aitojen rikkominen, eli monenkirjavan kansalaisjoukon tavoittaminen ovat myös 

tärkeät tekijät tavoitteiden muodostuessa.  
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Keinoissa  tiivistyy  yrityksen  kyvykkyydet  oikeanlaisten  työkalujen  valjastamiseen 

esimerkiksi  optimaalisen  sponsorointikokonaisuuden  löytämisessä.  Aistillisen 

yhdenmukaisuuden  saavuttaminen yrityksen  oman  brändin  sekä  sponsoroitavan 

brändin kanssa on myös nähty tärkeäksi tekijäksi keinoja määriteltäessä. 

Mittaaminen on  haasteellisin  väline  urheilusponsoroinnin  johtamisessa,  sillä 

varsinaista oikeanlaista  mittaristoa  sponsoroinnin  tarkastelulle  ei  ole  kyetty 

määrittämään. Erilaiset rahalliset määreet ovat yritysten laajalti käyttämiä mittaristoja 

sponsoroinnin  johtamisessa,  mutta  myös  tutkimukset  tavoitettujen  kohderyhmien 

määrästä ovat osoittautuneet käytännöllisiksi. 

Urheilusponsorointi  vaikuttaa  kilpailukykyyn positiivisesti, mikäli  mittaamisen, 

keinojen  sekä  tavoitteiden  erinäiset  tekijät  kohtaavat  toisensa  positiivisesti. 

Sponsoroinnin  johtaminen  mahdollistaa  yrityksen  suuren  näkyvyyden  sekä  luo 

yliotteen,  mikäli  urheilusponsorointia  käyttävä  yritys  kykenee  luomaan  arvoa 

asiakkailleen tai auttamaan arvonluontiprosessissa. 
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Kuvio  1 Urheilusponsoroinnin johtamisen keskeiset tekijät 

¥uusien markkinoiden tavoittaminen
¥korkeampi kuluttajien tietoisuuden saavuttaminen
¥kulttuurillisten raja-aitojen rikkominen
¥sponsoroitavan kohteen mielikuvan käyttäminen oman 
yrityksen mielikuvan parantamiseen
¥julkisuuden lisääminen
¥viihteen luomisen mahdollisuudet
¥suositun brändin kasvattaminen
¥sidosryhmäyhteyksienparantaminen
¥markkinointimahdollisuuksienluominen

TAVOITTEET

¥markkinoinnillisienkyvykkyyksien hallinta sekä 
käyttöönotto
¥aistillisenyhdenmukaisuuden saavutus yrityksen oman 
brändin sekä sponsoroitavan brändin kanssa
¥sponsoroitavien kohteiden sekä tapahtumien löytö, jotka 
ovat osa tavoitellun kuluttajan elämäntyyliä
¥optimaalisen sponsorointikokonaisuuden valinta
¥vahvat organisatoriset kyvykkyydet
¥kuluttajien osallistaminen

KEINOT

¥ristiarviointi suhteessa perinteiden markkinoinnin 
kustannuksiin
¥budjetti-ja kustannustehokkuusseuranta
¥kate-ja tuottolaskelmat
¥mediapeitto
¥yksityiskohtaisempi sponsorointiin panostamisen 
tarkastelu
¥työn määrän vertailu suhteessa työhön käytettyyn aikaan
¥tavoitetun alueen koko sekä tavoitettujen henkilöiden 
määrä
¥bränditietoisuuden mittaaminen

MITTARIT

¥mahdollistaa suuren 
näkyvyyden
¥erottuva yrityksen 
kompetenssi
¥brändimaine tai brändikuva 
tuotannollisena 
kyvykkyytenä
¥luo yliotteen, mikäli 
kykenee luomaan arvoa 
asiakkailleen tai auttamaan 
arvonluontiprosessissa

POSITIIVINEN 
VAIKUTUS 

KILPAILUKYKYYN
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3	  TAPAUS MANNINEN NUTRACEUTICALS OY 

3.1	  Tutkimusmetodologia 

Tämän  tutkimuksen  tutkimusmenetelmänä  käytetään  kvalitatiivista  eli  laadullista 

tutkimusmenetelmää,  joka  pyrkii  lisäämään  ymmärrystä  tutkittavasta  ilmiöstä 

(Koskinen,  Alasuutari  &  Peltonen  2005:  15).  Laadullinen  tutkimusmenetelmä  on 

valittu  tutkimukseen,  sillä  tutkimuksen  tarkoituksena  on  lisätä  ymmärrystä 

urheilusponsoroinnin ja kilpailuedun yhteydestä. 

Aineisto  kerättiin  puolistrukturoidulla  haastattelulla  eli  teemahaastattelulla,  joka  on 

tehokas  tapa  suorittaa  haastattelu,  sen  mahdollistaessa  tutkijan  vaikuttamisen 

haastattelun  kulkuun  ilman  liiallista  kontrollointia.  Teemahaastattelu  antaa 

haastateltavalle myös enemmän vapauksia vastata kysymyksiin omien mieltymystensä 

mukaan ja vaikuttaa haastattelun etenemiseen. (Koskinen ym. 2005: 104.) 

Tutkimukseen  haastateltiin  kahta  avainasemassa  olevaa  työntekijää, 

urheilusponsorointia  harjoittavasta  kotimaisesta  lisäravinneyrityksestä,  Manninen 

Nutraceuticals  Oy.  Haastateltaviksi  valikoituivat  Manninen  Nutraceuticals  Oy:n 

sponsorointivastaava,  Veera-Maria  Ahola  sekä  markkinointivastaava,  Hanna 

Heikkilä.  Empiirinen  aineisto  kerättiin  puolistrukturoitua  haastattelua  käyttäen, 

haastatellen työntekijöitä kasvokkain. Muu materiaali kerättiin yrityksen nettisivuilta 

sekä Taloussanomien nettisivuilta. 

3.2	  Tapaus-yritys Manninen Nutraceuticals Oy 

Haastatteluosio  tutkimuksesta  toteutettiin  Manninen  Nutraceuticals  Oy:n 

liiketoiminnan  pohjalta.  Manninen  Nutracuticals  Oy  on  urheiluravinteita  ja 

erityisruokavaliovalmisteita  tarjoava  oululainen  yritys,  ja  sen  virallinen 

kaupparekistelin  mukainen  toimiala  on  homogenisoitujen  ravintovalmisteiden  ja 

dieettiruokien  valmistus.  Lisäravinteita  käytetään  muun  muassa  turvaamaan  riittävä 

ravintoaineiden  saanti  normaalin  ruokavalion  lisäksi,  laihdutuksen  tueksi  sekä 

palautumisen avuksi urheilussa. Manninen Nutraceuticals Oy:n liikeideana on tarjota 

kuntoilijoille,  laihduttajille  ja  urheilijoille  suunnattuja  ravintolisiä  sekä 
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terveydenhuoltohenkilöstön  käyttämiä  kliinisiä  ravintolisävalmisteita.  Yritys  on 

tunnettu  laadukkaista  ja  innovatiivisista  tuotteistaan.  Yrityksen  on  perustanut 

urheiluravitsemusasiantuntija ja liikuntalääketieteilijä Anssi Manninen vuonna 2007. 

(Heikkilä, haastattelu 23.3.2016.) 

Vuonna  2015  Manninen  Nutraceuticals -tuotemerkki  uudistui  M-Nutrition – 

tuoteperheeksi.  Tämän  lisäksi  SUPERMASS  NUTRITION -lisäravinteet,  FitClub 

Finland -valmennuspalvelu,  Metabolia  sekä  kivijalkamyymälä  M-STORE  ovat 

Manninen  Nutraceuticals  Oy:n  tuotemerkkejä  sekä  palveluita.  Manninen 

Nutraceuticals  Oy  myy  tuotteensa  pääosin  kivijalkamyymälänsä  M-STORE:n  sekä 

verkkokauppansa kautta. Yrityksellä on myös yli 150 jälleenmyyjää ympäri Suomen. 

Tyypillisimpiä jälleenmyyjiä ovat kuntosalit sekä alan verkkokaupat ja pikkuputiikit. 

(Heikkilä, haastattelu 23.3.2016) 

Manninen Nutraceuticals  Oy:n  kotimaisia  kilpailijoita  lisäravinne  alalla  ovat  Fast 

Sports Nutrition, Sportlife Nutrition, Lidlin Sportyfeel -tuotesarja sekä Leader Foods 

Oy  (Heikkilä,  haastattelu  20.3.2016).  Manninen  Nutraceuticals  Oy:n  liikevaihto  on 

kasvanut runsaasti vuosittain, mutta etenkin vuoden 2013 ja 2014 välillä ero on suuri; 

liikevaihto  kasvoi  yli  50%  vuodelle  2014  (Taloussanomat  2016).  Manninen 

Nutraceuticals Oy:n liikevaihto on tästäkin huolimatta vielä pientä, verrattaessa sitä 

markkinoita johtavaan Fast Sport Nutritioniin (Heikkilä, haastattelu 20.3.2015), jonka 

liikevaihto  vuonna  2014  oli  yksitoistakertainen  suhteutettuna  Manninen 

Nutraceuticals  Oy:n  kyseisen  vuoden  liikevaihdon  kasvupyrähdykseen 

(Taloussanomat 2016). 

3.3	  Aineiston analysointi ja tutkimustulokset 

Teemahaastattelusta saatu aineisto analysoitiin vertailemalla vastauksia luvussa kaksi 

esitettyyn  teoreettiseen  viitekehykseen,  tarkoituksena  saada  vastauksia 

tutkimuskysymyksiin  ja  sitä  kautta  syventää  kokonaisymmärrystä  aihealueesta. 

Aineisto analysoitiin teemoittelemalla haastateltavien vastauksia tutkimuskysymysten 

perusteella. Haastattelun vastauksia analysoitiin sen perusteella, miten ne mukailevat 

aiempaa  teoriaa.  Esiin  nostettiin  myös  asioita  teorian  ulkopuolelta  niiden  ollessa 
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oleellisia.  Sitaatit,  joita  analysoinnissa  käytetään,  ovat  suoria  lainauksia 

haastateltavilta. 

3.3.1	  Urheilusponsorointi tapausyrityksessä 

Manninen  Nutraceuticals  Oy  on  harjoittanut  sponsorointisopimusten  tekemistä  jo 

vuodesta 2007, jolloin yritys on perustettu. Sponsorointi on kuitenkin kokenut runsaan 

muutoksen  vuosien  saatossa. Sponsorointiasioiden  hoitaminen  on  yrityksen 

alkuvuosina hoitunut muun toiminnan ohella, eikä niillä ole ollut varsinaista vastuussa 

olevaa  henkilöä. Yrityksen  rahankäyttö  sen  kasvaessa  on  Aholan mukaan 

konkretisoitunut eli sponsoroinnille on alettu muodostaa varsinainen budjetti, kun taas 

ennen oli kyse enemmänkin lisäravinnesponsoroinnista ja siitä, että tavoitteena oli olla 

tukemassa  tiettyjä  urheilijoita  ja  saavuttaa  sitä  kautta  näkyvyyttä.  Aikaisemmin 

yrityksen imagon ja brändin kehittäminen eivät ole olleet avainasemassa sponsorointia 

järjesteltäessä. Sponsorointi on tapausyrityksessä muuttunut epäammattimaisemmasta 

toiminnasta,  hyvin  organisoiduksi  markkinointiviestinnän  välineeksi. Pääosin 

Manninen  Nutraceuticals  Oy  on  keskittänyt  sponsorointia  fitness –urheiluun,  mutta 

nyt  mukaan  on  otettu  myös  muitakin  urheilulajeja,  kuten  alppihiihto  sekä  eri 

yleisurheilulajit. 

”Eri lajien urheilijat tuovat Manniselle all sport –imagoa.” (Ahola, haastattelu 
23.3.2016) 

Manninen  Nutraceuticals  Oy:n  sponsorointivastaava  Veera-Maria  Ahola  kertoo 

sponsoroinnin saavuttaneen yrityksessä ison aseman markkinoinnin kannalta. Yritys 

on alkanut panostaa suuriin urheilutähtiin.  

3.3.2	  Urheilusponsoroinnin tavoitteet  

Manninen  Nutraceuticals  Oy  on  alkanut  panostaa  suuriin  urheilutähtiin,  joiden 

odotetaan  tuovan  yritykselle  sekä  lisämyyntiä,  että  tukevan  brändiä  ja  yrityksen 

imagoa. Näitä mainittuja urheilutähtiä tuodaan esille isommin erinäisissä sosiaalisen 

median kanavissa, kuten Instagramissa sekä tv-mainoksissa. Manninen Nutraceuticals 

Oy  on  asettanut  sponsorointinsa  tavoitteeksi  lisätä  yrityksen  brändin  näkyvyyttä 
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sponsoroitavien  kautta.  Sponsoroitavat  urheilijat  ovat  saaneet  myös  luvan  jakaa 

alennuskoodia  kannattajilleen, joka  taas  tuo  yritykselle  laajempaa  näkyvyyttä  sekä 

uskottavaa  viestiä  kuluttajalle.  Sponsoroinnin  tavoitteet  kuitenkin  muuttuvat 

sponsoroitavasta kohteesta riippuen. 

”Isommilla sponsseilla (sponsoroitavilla kohteilla) haetaan laajempaa 
näkyvyyttä, pienemmillä sponsseilla pienempiä kohderyhmiä.” (Ahola, 
haastattelu 23.3.2016) 

Ahola  painottaa,  että  yrityksen  lopullinen  päämäärä  sponsorointisopimuksia 

solmiessaan on mahdollisimman laaja näkyvyys sekä lisämyynti. Laaja näkyvyys sekä 

kasvanut myynti vaikuttavat Aholan mukaan yrityksen kilpailukykyyn ja yritys onkin 

alkanut  nousta  lisäravinnemarkkinoilla  muiden  aiemmin  sitä  suurempien  yritysten 

joukkoon markkinoillaan. 

3.3.3	  Urheilusponsoroinnin keinot 

Ahola peräänkuuluttaa, että sponsoroitavan urheilijan tulee sopia yrityksen imagoon 

sekä  arvoihin.  Ahola  määritteleekin  neljä  erilaista  tasoa  sponsoroinnille. 

Sponsoroitavia kohteita on neljänlaisia: tavalliset urheilijat, ambassadorit, tiimiläiset 

sekä huippu-urheilijat, ja kaikille tasoille on määritelty omat sponsoroinnin muotonsa. 

Tavalliset  urheilijat  saavat  käyttöönsä  vaihtelevan  alennusprosentin  yrityksen 

nettikauppaan  sekä  kivijalkamyymälään,  M-Storeen  ja  tämän  lisäksi  myös  tuotteita 

kokeiltavaksi.  Ambassadorit,  eli  ”brändilähettiläät”  saavat  mainostettavakseen 

tuotteita – mainostus  tapahtuu  pääosin  lähettiläiden  blogeissa  sekä  erinäisissä 

sosiaalisen median kanavissa. Tiimiläiset, eli Manninen Nutraceuticals Oy:n nimissä 

kilpailevat  urheilijat  saavat  mainostettavakseen  tuotteita,  käyttöönsä 

alennusprosentteja  sekä tämän  lisäksi  konkreettista  rahaa  riippuen  tiimiläisestä  ja 

hänen merkityksellisyydestään yritykselle. Aiemmin mainitut huippu-urheilijat saavat 

sponsoroinnista rahaa ja tuotteita testattavaksi sekä mainostettavaksi. 

Manninen Nutraceuticals Oy ei ole määritellyt yritykselleen erinäistä sponsoroinnin 

kohdetta tai useampia segmenttejä.  
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”Ei oo muuten ku et haetaan uusia asiakkaita ja vanhojen (asiakkaiden) 
kohdalla brändin vahvistamista.” (Ahola, haastattelu 23.3.2016) 

3.3.4	  Urheilusponsoroinnin tulosten mittaaminen 

Manninen  Nutraceuticals  Oy  on  kokenut  sponsorointitulosten  mittaamisen  eritoten 

hankalaksi. Varsinaisia mittareita yrityksen on ollut hankala löytää, joten mittareita ei 

konkreettisesti ole olemassa. Alennuskoodien käytön seuranta on ollut yksi tapa edes 

jollain  tasolla  havainnoida  sponsoroinnin  vaikutusta.  On  myös  kyetty  toteamaan 

eräänlainen myyntipiikki erinäisten tuotteiden myynnissä, huippu-urheilijoiden niitä 

mainostaessa some-kanavissaan, kuten Instagramissa. 

”On vaikea seurata ja arvioida sponsoroitavan arvoa yritykselle.” (Ahola, 
haastattelu 23.3.2016) 
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4	  YHTEENVETO 

Tämä  luku  esittelee  tutkimuksen  pohjalta  tehdyt  johtopäätökset.  Ensin  perehdytään 

teoreettisiin  johtopäätöksiin  ja  tarjotaan  vastaukset  johdannossa  esitettyyn 

tutkimuskysymykseen.  Teoreettisten  johtopäätösten  jälkeen  tutustutaan 

liikkeenjohdollisiin johtopäätöksiin sekä arvioidaan tutkimus ja sitä rajoittavat tekijät. 

Luvun lopussa esitellään mahdolliset jatkotutkimusehdotukset. 

4.1	  Teoreettiset johtopäätökset sekä vastaus tutkimuskysymykseen 

Tämän tutkielman tavoitteena on ollut tutkia urheilusponsoroinnin johtamista ja sen 

tekijöitä. Tutkimuksen avulla on haluttu saada vastaus päätutkimuskysymykseen eli 

siihen,  mitä  tekijöitä  urheilusponsoroinnissa  käytetään. Tähän  kysymykseen  saatiin 

vastaus tutkimuksessa käytetyn teoreettisen pohjan sekä kerätyn empiirisen aineiston 

avulla. 

Tutkimuksen  perusteella  sponsoroinnin  voidaan  todeta  vaikuttavan  yrityksen 

kilpailukykyyn,  kasvattaen  yrityksen  asemaa  sen  kilpailluilla  markkinoilla. 

Teoriaosuuden  ja  empiirisen  tutkimuksen  pohjalta  voidaan  todeta,  että  yritykselle 

tärkeimpiä  tavoitteita  ovat  imagon  sekä  brändin  kehittäminen  ja  vahvistaminen, 

suuremman näkyvyyden saavuttaminen sekä tätä kautta liikevaihdon kasvattaminen. 

Kuten  todettua,  on  sponsoroinnin  markkinat  muuttuneet  ajan  saatossa  rajusti 

kilpailluiksi, jonka vuoksi kilpailuetua on hankala saavuttaa. Kaikkein tärkeimmiksi 

kulmakiviksi siinä, miten urheilusponsorointia johdetaan ovat oikein ajoitetut ja oikein 

jäsennellyt sponsorointisopimukset,  jota  tapausyrityskin  on  alkanut  harjoittaa  vasta 

lähivuosina ja nähnyt tulokset sitä kautta. Tapausyritys kokee sponsorointitoiminnan 

vaikuttaneen yrityksen kilpailukykyyn runsaasti. Vaikkakin vaikutuksellisuutta ei ole 

yrityksessä mittariston  puuttuessa  kyetty  osoittamaan,  on  se  näkynyt  yrityksen 

myyntiluvuissa ja kasvaneessa suosiossa muun muassa erinäisissä tapahtumissa.  

Tavoitteet,  jotka  sponsoroinnille  asetetaan,  ohjaavat  sponsorointikohteen  valintaa. 

Sponsoroinnilla  on mahdollisuus  vaikuttaa  laajasti  yritystä  koskeviin  mielikuviin, 

jonka  vuoksi  brändin  ja  imagon  kehittämiseen  liittyviä  tavoitteita  voidaan  pitää 

tärkeimpinä sponsoroinnin tavoitteina, näkyvyyden saavuttamisen ohella. 
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4.2	  Liikkeenjohdolliset johtopäätökset 

Tämän  tutkimuksen  löydökset  tarjoavat  etenkin  urheilua  sponsoroivien  yritysten 

johdon  kannalta  tärkeää  tietoa  urheilusponsoroinnin  urheilusponsoroinnin 

johtamisesta  sekä  siihen  vaikuttavista  tekijöistä  ja  lopputulemista. 

Urheilusponsoroinnin  kohderyhmien  käyttäytymiseen  positiivisesti  vaikuttavien 

tekijöiden todentamisen kautta tutkimus tarjoaa myös tärkeää tietoa siitä, millaisten 

keinojen  ja  tavoitteiden  avulla  kohderyhmien  ostokäyttäytymiseen  kyetään 

vaikuttamaan. 

Kilpailukykyä  saavuttaakseen  yrityksen  tulisi  keskittyä  kuluttajien  mieltämien 

brändiassosiaatioiden  hyväksikäyttöön,  joita  he  luovat  sponsoroitavaa  urheilijaa  tai 

joukkuetta  kohtaan.  Yrityksen  tulisi  pyrkiä  vahvistamaan  markkinoinnillaan  sekä 

sponsorointitoiminnallaan etenkin niitä sponsorointiyhteistyön ominaispiirteitä, joilla 

on suurin rooli positiivisen kuluttajakäyttäytymisen aiheuttajana. 

Tutkimuksen  pohjalta  voidaan  myös  todeta,  että  sponsoroinnin  roolia  yrityksen 

markkinointiviestinnässä ja koko organisaation toiminnassa olisi hyvä täsmentää, sillä 

sponsoroinnin  rooli  vaikuttaa  niihin  tavoitteisiin,  joita  tehdyille 

sponsorointisopimuksille  asetetaan.  Sponsorointi  tulisi  mieltää  potentiaaliseksi 

markkinointiviestinnän  muodoksi,  jotta  voitaisiin  saavuttaa  parhaat  mahdolliset 

tulokset.  Hyödyntämällä  sponsorointia  esimerkiksi  sosiaalisen  median  sekä  muun 

mainonnan  kampanjoiden  sisältöjen  luomisessa,  tekee  sponsoroinnista 

kokonaisvaltaisempaa  ja  sitoo  erinäiset  markkinointiviestinnälliset  keinot  yhteen 

vaikuttaen tätä kautta yrityksen kilpailukykyyn. 

4.3	  Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimuksen  luotettavuuden  arvioinnissa  käytetään  Koskisen,  Alasuutarin  sekä 

Peltosen  (2005:  253-255)  mukaan  kahta  arviointikriteeriä:  reliabiliteettia  sekä 

validiteettia.  Nämä  kaksi  kriteeriä  eivät  sovellu  parhaimmalla  mahdollisella tavalla 

laadullisen tutkimuksen arviointiin tai vähintäänkin vaativat soveltamista, mutta tästä 

huolimatta,  parantaa  reliabiliteetin  ja  validiteetin  termien  sisäistäminen  ja 

soveltaminen tutkimuksen laatua. 
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Tutkimuksen  reliabiliteettisyys  tarkoittaa  tutkimuksen  toistettavuutta,  joka  ilmenee 

tutkimuksen  yhdenmukaisuutena,  objektiivisuutena,  ilmiön  jatkuvuutena  sekä 

käytetyn  instrumentin  tarkkuutena.  Tutkimuksen  validiteettisyys  muodostuu 

tutkimuksen  sisäisestä  validiteetista  eli  tulkinnan  ristiriidattomuudesta  sekä 

loogisuudesta  ja  tämän  lisäksi  myös  ulkoisesta  validiteetista,  joka  tarkoittaa 

yleistettävyyttä. (Koskinen ym. 2005: 253-255.) 

Empiirisessä osiossa tätä tutkimusta, keskitytään tarkastelemaan tutkimuskysymystä 

vain  yhden  yrityksen  kontekstissa,  mikä  osaltaan  heikentää  tutkimuksen  ulkoista 

validiteettia. On myös huomioitava, ettei haastateltavien otosta voida pitää edustavana, 

koska haastateltavia on vain kaksi saman yrityksen työntekijää. Sisäistä validiteettia 

sekä  luotettavuutta  tässä  tutkimuksessa  on  pyritty  parantamaan  käyttämällä 

teoreettisen  viitekehyksen  muodostamisessa  mahdollisimman  harkittua  ja  runsasta 

artikkelimäärää. Teoriaosuuden harkinnanvaraisuus on johdatellut myös tutkimuksen 

empiirisen osion muodostumista, mikä parantaa tutkimuksen sisäistä validiteettia. 

Käytetty  tutkimusmenetelmä,  tutkimusprosessi  sekä  aineiston  analyysi  on  kuvailtu 

avoimesti  sekä  tarkasti,  jotta  tutkimus  olisi  toistettavissa.  Tutkimukselle  valittua 

tutkimusmenetelmää  voidaan  pitää  tarkoin  harkittuna,  sillä  se  on yhtenäinen 

tutkimuksen tavoitteen ja tutkimuskysymysten muodon kanssa. Empiirinen aineisto on 

analysoitu  käyttämällä  suoria  lainauksia  haastatelluilta  henkilöiltä,  jonka  lisäksi 

loogisuutta  on  pyritty  lisäämään  haastattelutilanteessa  esitettyjen  tarkentavien 

lisäkysymysten  avulla.  Sisäiseen  validiteettiin  on  pyritty  pyytämällä  tutkimuksen 

arviointia ja tutkimusprosessin aikana. 

Suurimpana  tutkimuksellisena  haasteena  voidaan  pitää  tutkijan  ja  haastateltavan 

eroavia  näkökulmia:  tutkimuksen  pyrkiessä  teoreettisempaan  näkökulmaan,  on 

haastateltavan  näkökulma  aiheeseen  hyvin  käytännönläheinen.  Haastateltavat 

keskittyivät  runsaasti  esimerkkien  avulla  selventämään  tilannetta  yrityksensä 

sponsorointikäytännöistä,  jolloin  vastausten  teoreettinen  hyöty  jäi  haettua  hyötyä 

vähäisemmäksi.  
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4.4	  Jatkotutkimusehdotukset 

Tutkimuksen tavoitteena oli luoda ymmärrys siitä, mitä tekijöitä urheilusponsoroinnin 

johtaminen pitää sisällään sekä siitä, miten urheilusponsoroinnin johtaminen vaikuttaa 

yrityksen kilpailukykyyn yrityksen näkökulmasta. Tutkimusprosessin edetessä, nousi 

esiin  myös  jatkotutkimusehdotuksia.  Ilmiön  tutkimista  yrityksen  näkökulmasta 

voitaisiin  laajentaa  tutkimalla  useampia  urheilusponsorointia  harjoittavia  yrityksiä. 

Aihetta  voisi  tulevaisuudessa  tutkia  myös  keskittyen  asiakkaan  näkökulmaan,  sillä 

urheilusponsorointia asiakkaan näkökulmasta on tutkittu erittäin vähän. 

Tutkimuksen yhtenä teemana oli urheilusponsoroinnin tulosten mittaaminen. Teorian 

ja  empirian  pojalta  voitiin  päätellä,  että  tulosten  mittaaminen  on  hyvin  epäselvä 

aihealue  eikä  selkeää  mittaristoa  sponsoroinnin  mittaamiselle  ole  löytynyt. 

Jatkotutkimuksen  kannalta  olisi  merkittävää  löytää  jokin  sopiva  mittaristo 

sponsoroinnin tuloksellisuudelle. 
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LIITTEET 

Liite 1 Haastattelurunko yritykselle 

Esikysymykset 

-‐	  Millä toimialalla Manninen Nutraceuticals Oy toimii? Yrityksen historia ja 

liiketoiminta lyhyesti? 

-‐	  Mitkä ovat toimikuvanne yrityksessä ja kauanko olette olleet yrityksessä 

töissä? 

-‐	  Kuka/Ketkä  yrityksessänne  ovat  vastuussa  sponsorointisopimuksista  ja 

miten  sponsorointiyhteistyöhön  liittyvä  päätöksenteko  on  organisoitu 

yrityksessänne? 

 

1)	  Sponsoroinnin johtaminen 

 

-‐	  Mikä asema sponsoroinnilla on teidän markkinoinnissanne? Koetteko 

sen tärkeäksi? 

-‐	  Onko  sponsoroinnin  tueksi  otettu  resursseja  muista 

markkinointiviestinnän toimenpiteistä? 

-‐	  Millaisia sponsorointikohteita yrityksellänne on ja millaisia tukemisen 

muotoja yrityksenne käyttää? 

-‐	  Vaikuttavatko kohteen imagotekijät sponsoroitavan kohteen valintaan? 

-‐	  Onko yrityksenne määritellyt varsinaista segmenttiä, jolle sponsorointi 

on suunnattu? 

 

2)	  Urheilusponsoroinnin tavoitteet ja merkitys 

 

-‐	  Kuvailisitteko sponsorointitoiminnalle asetettuja tavoitteita 

-‐	  Miten tavoitteet muuttuvat kohteista riippuen, muuttuvatko ollenkaan? 

-‐	  Sponsoroitteko muita kuin urheilukohteita? 

-‐	  Mikä on sponsorointitoimintanne lopullinen päämäärä? 
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3)	  Sponsoroinnin vaikutuksellisuuden mittaaminen 

 

-‐	  Kertoisitteko sponsoroinnin tulosten mittaamisessa yrityksessänne. 

-‐	  Oletteko kokeneet sponsoroinnin tulosten mittaamisen haastavaksi vai 

helpoksi? 

-‐	  Koetteko  sponsorointitoiminnan  vaikuttavan  yrityksenne 

menestykseen ja jos koette, miten tämä menestys mielestänne näkyy? 

Loppukaneetti 

-‐	  Mikä  on  yrityksenne  tuottoisin  ja  vastakohtaisesti  epäonnistunein 

sponsorointikohde? 

-‐	  Mitä  hyvää,  huonoa,  kehitettävää  ja  poistettavaa  näette  yrityksenne 

sponsoritoiminnassa? 

 

 

 

 


