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1 JOHDANTO 

1.1 Johdatus aiheeseen ja perustelut aiheenvalinnalle 

Markkinoijat ovat pitkään tunnistaneet brändäyksen edut tuotteiden ja palveluiden 

myynnin yhteydessä, mutta henkilöbrändäys on jäänyt vähemmälle huomiolle 

varsinkin akateemisen tutkimuksen parissa. Aihe on ollut suositumpi käytännön 

työelämässä ja muuan muassa Lair, Sullivan ja Cheney (2005) toteavat, että 90-luvulta 

lähtien aiheesta on kirjoitettu paljon kaupallista, ”itseapu” tyyppistä kirjallisuutta 

konsulttiyritysten toimesta. Tällöin pääpaino henkilöbrändin tarkastelussa on ollut 

nimenomaan yksilön tavoite brändätä itsensä menestyäkseen paremmin 

työmarkkinoilla ja helpottaakseen työnhakua (Harris & Rae, 2011). Jonkin verran 

aihetta on tutkittu myös esimerkiksi urheilijoiden (Geurin, 2017; Carlson & Donavan, 

2013), tai yleisesti julkisuuden henkilöiden  (Johns & English, 2016; Centeno & Wang, 

2017) markkinoinnin yhteydessä. Aivan viime vuosina sosiaalisen median tai ”Web 

2.0” nousun myötä tutkimuksen kiinnostuksen kohteeksi tuntuu nousseen myös aivan 

tavallisen kuluttajan henkilöbrändi (Khedher, 2015). 

Yleisesti kirjallisuudessa viitataan Tom Petersin (1997) Fast Company lehdessä 

julkaisemaan artikkeliin nimeltä ”The Brand Called You” henkilöbrändäyksen 

varsinaisena alkusysäyksenä. Peters kiteytti ajatuksensa toteamalla, että jokaisella 

meistä on brändi, tiedostimme sitä tai emme; jokainen meistä on oman brändimme 

toimitusjohtaja! Tällöin tärkeää ei ole niinkään se, että tulisiko meidän brändätä 

itsemme, vaan se kuinka pyrimme hallitsemaan kuvaa siitä, miten muut meidän 

brändiämme tulkitsevat; hallitsemmeko brändiämme strategisesti vai jätämmekö sen 

muiden muokattavaksi. Peters korostaa, että henkilöbrändi on arvolupaus. 

Brändäyksen tulee alkaa tunnistamalla omat sisäiset vahvuudet; mitä uniikkia arvoa 

henkilö pystyy tarjoamaan asiakkailleen, olivat nämä asiakkaat sitten työnantajia, 

faneja tai kirjaimellisia maksavia asiakkaita. Kun tämä arvo ja brändin sisältö on 

tunnistettu, tulee henkilön markkinoinnin keinoja käyttäen tuoda itseään ja 

sanomaansa esille erottuakseen modernin informaatiotulvan keskellä. Paino on 

viestinnän johdonmukaisuudella; henkilön tulee noudattaa omaa brändiään jokaisessa 

tilaisuudessa, jotta brändi ei pääse laimenemaan tai sumenemaan asiakkaiden 

mielessä. (Peters,(1997)  
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E-urheilu kontekstina on vähintäänkin yhtä kiinnostava aihe kuin henkilöbrändäys 

tieteelliselle tutkimukselle. Yhä suurempi osa varsinkin nuoremmasta viihteen 

kuluttajakunnasta viettää aikaansa television sijasta tietokoneen ääressä, joko itse 

pelaten tai katsoen, kun muut pelaavat pelejä.  Vuosittain kymmenet miljoonat ihmiset 

seuraavat internetin välityksellä eri suoratoistopalvelujen kautta suosikki e-

urheilulajejaan ja kiinnostus on ollut jatkuvassa nousussa. Newzoon (2018) 

markkinatutkimus arvioi, että vuonna 2018 e-urheilu saavuttaa kansainvälisesti jo 380 

miljoonan katsojakunnan. Sama tutkimus arvioi myös e-urheilun tuottojen nousevan 

906 miljoonaan dollariin maailmanlaajuisesti, kasvua edellisestä vuodesta yli 

kolmanneksen. Myös sponsorit ja muut toimijat ovat havainneet aiheen 

ajankohtaisuuden ja alkaneet tekemään sijoituksia hyötyäkseen näistä tulevaisuuden 

mahdollisuuksista. Liikemies Hjallis Harkimo (2017) huomauttaa Iltalehden 

blogissaan e-urheilun olevan nopeimmin kasvava urheilulaji, esimerkiksi 18-29- 

vuotiaiden keskuudessa toiseksi suosituin laji jääkiekon jälkeen, mutta tästä 

huolimatta lajia tunnetaan heikosti eikä sen tarjoamia mahdollisuuksia ymmärretä. 

Esimerkiksi Suomessa on parin viime vuoden aikana perustettu lukuisia uusia e-

urheilu joukkueita niin perinteisten urheiluseurojen kuin uusienkin toimijoiden 

voimasta (hREDS, NYYRIKKI Esports, Team Gigantti, Crystal Bears, Hercules 

Esports) ja toisaalta eUrheilu.com (2016) uutisoi uuden e-urheilu liigan perustamisesta 

(Finnish eSports League, FEL) joka pyrkii saamaan e-urheilulle näkyvyyttä Suomessa. 

Amerikassa Blizzard Entertainment käynnisti juuri uuden jättimäisen liigan 

Overwatch-nimiselle pelille ja Ilta-Sanomien (Hartikainen, 2018a) mukaan pyrkineet 

joukkueet maksoivat liigapaikoistaan jopa 20 miljoonan dollarin osallistumismaksuja. 

Tulevaisuuden visiona on selkeästi saman laajuinen menestys kuin vaikkapa jääkiekon 

NHL-liigalla. Koska e-urheilu vaikuttaa tekevän nopeaa nousua alakulttuurista kohti 

valtavirtaviihdettä ja luo tätä myötä uusia pian miljardeissa mitattavia markkinoita, on 

aiheen tieteelliselle tutkimukselle selkeä teoreettinen ja käytännöllinen tarve. 
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1.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymys 

Tämän tutkimuksen kiinnostuksen kohteena on selvittää henkilöbrändäyksen 

merkitystä ja mahdollisuuksia e-urheilun kontekstissa. E-urheilu luo 

henkilöbrändäyksen tutkimukselle uusia mielenkiintoisia näkökulmia, mutta aiheesta 

ei toistaiseksi ole olemassa ollenkaan tutkimusta.  Henkilöbrändäys kiinnostuksen 

kohteena syntyi alun perin työmarkkinoiden synnyttämästä tarpeesta työnhakijalle 

erottua massoista informaatiotulvan keskellä (Lair, Sullivan, & Cheney, 2005). Sama 

erottautumisen vaikeus nousee esille konkreettisesti e-urheilijoiden yhteydessä.  

Ammattipelaajan ansaintalogiikka ja elanto ovat hyvin usein suoraan sidoksissa tämän 

näkyvyyteen erilaisissa suoratoistopalveluissa tai sosiaalisessa mediassa. Näkyvyys ja 

kuluttajien mielikuvat e-urheilijan brändistä ovat suuressa roolissa esimerkiksi 

mahdollisten sponsorisopimusten, suoratoistapalvelutilausten tai katsojalahjoitusten 

saamisessa. Toisaalta brändi voi auttaa esimerkiksi huipputason ammattilaistiimiin 

pääsemisessä tai turnauskutsujen saamisessa. Geurin (2016) huomauttaa, että 

esimerkiksi tavallisen urheilun puolella urheilijat joutuvat usein käytännössä itse 

markkinoimaan omaa brändiään markkinoinnin keinoin ilman markkinoinnin 

koulutusta tai selkeää strategiaa. Tom Petersin vertaus jokaisesta meistä oman 

brändinsä toimitusjohtajana tuntuu äärimmäisen sopivalta tässä yhteydessä. 

Kuten johdannossa mainittiin, henkilöbrändäystä on tutkittu aiemmin muun muassa 

työnhaun ja uralla edistymisen näkökulmasta, mutta aihe on saanut osalta tutkijoista 

kritiikkiäkin. Lair ym. (2005) tuo esiin muun muassa eettisiä ongelmia ihmisen 

muuttaessa oman identiteettinsä ikään kuin kauppatavaraksi ja kyseenalaistaa voiko 

brändi olla samaan aikaan sekä räätälöity kohdeyleisön tarpeiden mukaan että 

autenttinen. E-urheilun yhteydessä henkilöbrändäys vaikuttaa kuitenkin monessa 

mielessä jopa luontaisemmalta väylältä erottua joukosta. E-urheilulle on tyypillistä, 

että pelaaja tunnettaan pelimaailmassa ja seuraajien keskuudessa tämän itse 

valitsemallaan nimimerkillä oman ristimänimensä sijaan. Toisaalta internetin tarjoama 

anonymiteetti tarjoaa yksilölle mahdollisuuden luoda täysin uusi identiteetti, jota eivät 

rajoita esimerkiksi ulkonäkö, sukupuoli, rotu tai fyysiset rajoitteet (Labrecque ym., 

2011). Tämä tarkoittaa, että ihminen voi elää sujuvasti useampaa kuin yhtä 

identiteettiä ja luovia näiden persoonien välillä arkielämässä, toisin kuin perinteiset 

teoriat esittävät (Turkle, 1996). Tämä helpottaa tietyllä tavalla eron tekemisen oman 
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henkilökohtaisen minän ja brändätyn nimimerkin välillä luontaisella tavalla. Toisaalta 

mielenkiintoisesti tämä on ristiriidassa henkilöbrändäyskonsulttien kuten Petersin 

opetuksien kanssa, joiden mukaan henkilön tulee luoda yksi selkeä brändi ja elää tätä 

brändiä epäselvän brändi-imagon välttämiseksi.  

Tutkimuksen tavoitteena on siis selvittää, kuinka e-urheilija voi käyttää 

henkilöbrändäyksen keinoja hyväkseen tavoitteidensa saavuttamiseksi. Tällöin 

tutkimuskysymyksenä toimii: 

Kuinka henkilöbrändäystä voidaan hyödyntää e-urheilussa? 

Tätä tutkimuskysymystä lähdetään johdannon jälkeen tarkemmin avaamaan tekemällä 

ensin kirjallisuuskatsaus henkilöbrändäyksen olemassa olevaan kirjallisuuteen 

tutkimuksen toisessa luvussa. Tämän jälkeen kolmannessa luvussa luodaan katsaus e-

urheiluun uutena toimialana, sekä sen erityispiirteisiin henkilöbrändäyksen 

näkökulmasta. Lopuksi johtopäätöksissä kerätään yhteen aikaisempien lukujen teoria, 

jotta saataisiin luotua ymmärrys henkilöbrändäyksestä e-urheilun kontekstissa. 

Tarkoitus on syventää henkilöbrändäyksen teoriaa tutkimalla aihetta uudessa 

kontekstissa, ja toisaalta tuottaa käytännön toimijoille e-urheilun alalla arvokasta 

ymmärrystä brändäyksen tarjoamista mahdollisuuksista. 

1.3 Tutkimuksen metodologia 

Tutkimuksen suoritustavaksi valittiin teoreettinen kirjallisuuskatsaus. 

Kirjallisuuskatsaukset voidaan jakaa kolmeen eri tyyppiin: kuvaileva 

kirjallisuuskatsaus, systemaattinen kirjallisuuskatsaus, sekä meta-analyysi (Salminen, 

2011). Alustavien aineiston hakuyritysten jälkeen kävi selväksi, että 

henkilöbrändäystä ei e-urheilun kontekstissa ole aiemmin tutkittu. Ylipäänsä 

kauppatieteellistä tutkimusta henkilöbrändäyksestä tai e-urheilusta erillisinäkään 

aiheina on tehty melko vähän. Tämän takia metodiksi valittiin kuvaileva 

kirjallisuuskatsaus, sillä se mahdollistaa tutkittavan ilmiön kuvaamisen ”laaja-alaisesti 

ja tarvittaessa luokittelemaan tutkittavan ilmiön ominaisuuksia” (Salminen, 2011).  

Tämä menetelmä katsottiin sopivammaksi kuin systemaattinen kirjallisuuskatsaus tai 

meta-analyysi, koska tarkoituksena on tuottaa uutta ymmärrystä aiemmin 



8 

tutkimattomassa kontekstissa ja kyseinen menetelmä mahdollistaa tiedonhankinnan 

laajemmista aineistoista ilman valintaa rajaavia metodisia sääntöjä. 

Aineiston hankinta hajautettiin kahteen eri teemaan. Kaupallisen alan tietokannoista 

haettiin artikkeleita liittyen ensimmäiseen teemaan eli henkilöbrändäykseen (personal 

branding). Tämän aineiston avulla on tarkoitus luoda ymmärrys henkilöbrändäyksen 

keskeisistä käsitteistä ja ilmiöistä. Tutkimuksen toinen teema, eli e-urheilu, on 

toistaiseksi melko vähän tutkittu alue ja varsinkin markkinoinnin kirjallisuuden parista 

tietoa ei juurikaan löydy. Niinpä hakua laajennettiin myös muiden tieteenalojen 

puolelle ja pyrittiin luomaan ensinnäkin käsitys e-urheilun tarkemmasta määritelmästä 

ja toisaalta tekijöistä, jotka voisivat olla merkityksellisiä henkilöbrändäyksen kannalta. 

Mielenkiintoisesti myös Shepherd (2005) ja Khedher (2015) tuovat artikkeleissaan 

ilmi näkökulman, että henkilöbrändäyksen tutkimukselle yleensä monitieteellinen 

lähestymistapa voisi olla hyödyllinen henkilöbrändäykseen liittyvien identiteettiin ja 

käyttäytymiseen liittyvien aspektien ymmärtämiseksi. Aineistoon tutustumisen 

jälkeen lisää aineistoa löytyi artikkeleissa viitattuja tutkimuksia tietokannoista 

noutamalla. Tutkimuskysymykseen vastaamisen kannalta mielenkiintoista aineistoa 

löytyi muun muassa kuluttajatutkimuksen puolelta. 

1.4 Keskeiset käsitteet 

Henkilöbrändäykselle ei kirjallisuudessa ole vakiintunut selkeää määritelmää. 

Lähtökohtana henkilöbrändille on Petersin (1997) määritelmä, jonka mukaan 

jokaisella meistä on brändi, tunnistimme sitä tai emme; jos emme itse pyri strategisesti 

johtamaan vaikutelmaa, jonka muut meistä saavat, jätämme käytännössä brändimme 

hallinnan muiden haltuun. Brändillä Peters tarkoittaa arvolupausta: mikä saa sinut 

erottumaan joukosta? Khedher (2014) huomauttaa, että henkilöbrändäyksen tulisi olla 

tietoinen, jatkuva ja strateginen kolmivaiheinen prosessi, joka koostuu oman 

henkilökohtaisen (brändi-)identiteetin tunnistamisesta, sen aktiivisesta positioinnista 

markkinoinnin keinoja käyttäen tietylle kohderyhmälle ja lopuksi arvioida onko 

haluttu brändi-imago saavutettu kyseisellä kommunikoinnilla. Tutkimuksen toinen 

luku on omistettu henkilöbrändäyksen tarkemmalle tarkastelulle tieteellisessä 

kirjallisuudessa. 
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E-urheilu on uudehko nopeasti kasvava markkina-alue, joka on nousemassa 

vähemmistöjen alakulttuurista osaksi valtavirtaviihdettä. Mediassa on käyty paljon 

keskustelua, voidaanko e-urheilua verrata tavalliseen urheiluun lainkaan vai onko kyse 

puhtaasti viihteestä. Rosell Llorens (2017) korostaa, että e-urheiluun liittyy aina 

kilpailullinen aspekti, jossa voittaja on pystyttävä mittaamaan jollakin tavalla. Tämä 

siis erottaa e-urheilun esimerkiksi tietokonepelien pelaamisesta viihde- tai 

rentoutumistarkoituksissa. Tieteellistä tutkimusta e-urheilun yhteydessä on 

toistaiseksi tehty vähän, mutta esimerkiksi Hamari ja Sjöblom (2017) ovat luoneet 

määritelmän e-urheilulle urheiluna, jossa elektroniset järjestelmät toimivat apuna 

tarjoamassa tietyt avaintekijät onnistuneelle suoritukselle. Vaikka pelaajat ovat 

konkreettisesti osa fyysistä maailmaa ja e-urheilua voi elektronisten järjestelmien (eli 

tietokoneen tai internetin) lisäksi seurata katsomotapahtumissa paikanpäälläkin, on 

tietokoneilla aina merkittävä rooli itse urheilusuorituksen välittäjänä, koska pelit ja 

urheilusuoritukset tapahtuvat aina elektronisessa maailmassa. E-urheilun määritelmää 

pohditaan tarkemmin vielä luvussa kolme. 
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2 HENKILÖBRÄNDÄYS KIRJALLISUUDESSA 

Brändäys itsessään ei ole mikään uusi ilmiö markkinoinnin tutkimuksen parissa. Lair 

ym. (2005) toteaa, että jonkinasteinen brändäys on ollut esillä tuotekehittelyssä ja 

mainonnassa jo 1800-luvun puolivälistä alkaen ja määrittelee brändäyksen 

ohjelmallisena lähestymistapana tuotteiden, palvelujen, organisaatioiden, tarkoitusten 

tai henkilöiden myyntiin, joka suunnitellaan proaktiivisena vastauksena 

kohdeyleisöjen tai markkinoiden kasvaville tarpeille. Toisin sanottuna, brändäyksen 

kulmakivenä on tunnistaa asiakkaiden tarpeet ja käyttää tätä tietoa hyväksi 

tuotekehittelyssä ja markkinointiviestinnässä. Tavoitteena on, että asiakas oppii 

tunnistamaan tietyn brändin tarjoavan tälle tämän kaipaamansa arvon kerta toisensa 

jälkeen. Henkilöiden brändäykseen näitä oppeja ei kuitenkaan ole sovellettu tietoisesti 

ennen kuin vasta viime vuosikymmeninä. 

2.1 Henkilöbrändäyksen syntyhistoriaa 

Goffman (1959) esitti mielenkiintoisen näkemyksen ihmisten kanssakäymisestä jo 

kymmeniä vuosia ennen varsinaisen henkilöbrändäyksen syntyä. Ihmisten välistä 

sosiaalista kanssakäymistä voi verrata teatteriin, jossa jokaisessa näytöksessä 

keskeinen näyttelijä valitsee sopivan vaatetuksen, lavasteet ja apuvälineet 

saavuttaakseen yleisön mielissä toivomansa mielikuvan kussakin näytöksessä roolin 

onnistumiseksi. Täten ihmiset ovat ikään kuin luonnostaan tottuneet liukumaan 

roolista toiseen tilanteen ja tarkoituksen vaatimalla tavalla, ja pyrkivät varmistamaan 

sopivan mielikuvan syntymisen kohdeyleisön silmissä. Tätä metaforaa on laajasti 

siteerattu kirjallisuudessa (mm. Shepherd, 2005; Khedher, 2014; Chen, 2013). 

Philbrick ja Cleveland (2015) listaavat kolme muutosta yhteiskunnassa, jotka ovat 

johtaneet henkilöbrändäyksen konseptin syntyyn ja nousuun. Ensimmäinen muutos 

tapahtui 1970-luvun Yhdysvalloissa suuryritysten aloitettua massiiviset irtisanomiset. 

Ilmiö on tuttu muuallakin länsimaissa ja on johtanut siihen, että yksilö ei voi enää 

luottaa yksittäisen työpaikan olevan elämänmittainen tai henkilökohtaisen talouden 

vakaa turva. Työpaikkojen ollessa kiven alla muodostuu ongelmaksi erottua muiden 

työtä vailla olevien ammattilaisten joukosta työnantajiin kohdistuvan 

informaatiotulvan keskeltä.  Toisen muutoksen on tuonut ymmärrys siitä, että työ voi 
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toimeentulon turvaamisen lisäksi olla myös henkilökohtaisen merkityksen ja 

tyydytyksen lähde. Kolmas muutos liittyy teknologian kehitykseen ja mahdollisuuteen 

kommunikoida henkilökohtaisia ajatuksiamme muille internetin välityksellä. 

Henkilöbrändäyksen varsinaisena ilmiönä markkinoinnissa katsotaan syntyneen 

Petersin (1997) artikkelin myötä. Jo artikkelin nimi ”Brändi nimeltä Sinä!” kiteyttää 

keskeisen ajatuksen, jonka mukaan jokaisen meistä tulisi ajatella itseään brändinä ja 

pyrkiä edistämään uraansa markkinoimalla tätä brändiä tietoisesti. Jokainen meistä on 

oman brändinsä toimitusjohtaja! Peters huomauttaa, että suuret yritykset ovat aikoja 

sitten huomanneet brändäyksen edut tuotteiden ja palveluiden markkinoinnille. Kun 

kilpailu on kovaa ja kuluttajilla paljon eri vaihtoehtoja joista valita, on tärkeää pyrkiä 

erottumaan joukosta edukseen. Tällöin voittajiksi nousevat brändit, jotka tarjoavat 

kuluttajalle lupauksen arvosta. Kuluttaja voi luottaa tuotteen ostaessaan, että saa 

vaihdossa arvoa kerrasta toiseen. Henkilöbrändäyksen yhteydessä tämä tarkoittaa, että 

henkilön tulee ensin tunnistaa omat vahvuutensa; mikä saa juuri hänet erottumaan 

joukosta? Kukaan ei ole mestari kaikessa, joten on tärkeää tunnistaa omat vahvuutensa 

tai tarvittaessa hankkia uusia avaintaitoja, joilla erottuu edukseen muista kilpailijoista 

ja pystyy luomaan arvoa kuluttajalle (eli Petersin tapauksessa työnantajalle). Tämän 

jälkeen tehtäväksi jää kehittää ”myyntipuhe”, joka kommunikoi markkinoinnin 

keinoja käyttäen tämän arvon, jota henkilöllä on tarjota. Huomion arvoista on, että 

brändiä ei viestitä pelkästään sähköposteilla, työhakemuksilla, blogikirjoituksilla tai 

muilla varsinaisen viestinnän keinoilla, vaan lisäksi pukeutumisella, työkavereiden 

kohtelulla ja yleensä ottaen kaikella mitä teemme. (Peters, 1997.) 

Aihe on saanut tutkijoiden silmissä myös jonkin verran kritiikkiä muun muassa 

eettisiin syihin vedoten. Lair ym. (2005) tuo esiin myös termin ”brändäys” 

syntyhistorian, jossa karjatilalliset polttomerkitsivät eli brändäsivät karjansa, jotta 

tunnistaisivat oman omaisuutensa muiden joukosta. Tällöin mielikuva 

henkilöbrändäyksestä voi herättää negatiivisia ajatuksia, joissa ihminen luopuu omasta 

identiteetistään ja ihmisyydestään rahan perässä juostessaan ja myy itseään brändinsä 

sijaan ikään kuin orjamarkkinoilla. 

Toisaalta kritiikkiä on noussut myös autenttisuuteen liittyen. Jotta brändäys olisi 

uskottavaa ja tehokasta, tulisi ihmisen konsulttien mielestä ”elää” brändiään kaikissa 
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yhteyksissä ja tilanteissa (Peters, 1997). Tämä herättää kysymyksen, tuleeko yksilön 

uhrata autenttinen itsensä menestyksen hyväksi ja aitojen kanssakäymisten sijaan 

keskittyä eräänlaisen roolin esittämiseen. Shepherd (2005) kyseenalaistaa, kuinka 

hyvin tämän brändi-identiteetin jatkuva eläminen toimii ottaen huomioon, että meillä 

on myös henkilökohtainen identiteetti vaikkapa vanhempana, puolisona tai ystävänä. 

Tällöin on vaarana, että pinnalliset asiat korostuvat sisällön eli substanssin yli ja 

pahimmillaan ihminen ”suorittaa” omaa elämäänsä aitojen kanssakäymisten sijaan 

(Lair, Sullivan, & Cheney, 2005). Jos brändäys keskittyy pinnallisiin elementteihin, 

joiden henkilö uskoo vastaavan markkinoiden vaatimuksia kohdeyleisön silmissä, 

saattaa tämä vaarantaa koko brändäyksen menestyksen (Shepherd, 2005). Labrecque, 

Markos ja Milne (2011) havainnoivat, että kuluttajat kokivat erittäin negatiivisena 

brändiviestinnän, joka ei heidän mielestään vastannut viestijän aitoa identiteettiä. 

Brändin luomisen ohjenuorana tulisi aina olla henkilön omat sisäiset arvoa luovat 

vahvuudet, jolloin brändin autenttisuus säilyy vahvana.  Arruda (2009) korostaa, että 

valitun brändiviestinnän tulisi innostaa henkilöä itseään ja henkilöbrändäyksen tulisi 

auttaa saavuttamaan valitut tavoitteet samalla, kun se nostaa henkilökohtaista ja 

ammatillista tyytyväisyyttä. Peters (1997) itse huomauttaa, että on tärkeää selvittää 

itselleen, mitkä ovat ne tekijät, jotka saavat sinut innostumaan, oli kyseessä sitten raha, 

valta, maine tai yksinkertaisesti itselleen rakkaan asian tekeminen. Kun on tunnistanut 

oman päämääränsä, voi näitä maaleja kohti työskennellä tietoisesti ja pitkäjänteisesti. 

2.2 Henkilöbrändäys sosiaalisen median aikakaudella 

2000-luvun edetessä ja informaatioteknologian kehittyessä henkilöbrändäyksen 

tutkimus on saanut uusia kiinnostavia muotoja. Tutkijoiden kiinnostuksen kohteeksi 

on noussut internetin ja varsinkin sosiaalisen median kehittyminen, niin kutsuttu ilmiö 

”Web 2.0”. Tämän kiinnostuksen myötä myös henkilöbrändäyksen tieteellinen 

tutkimus on saanut uusia linjoja. Liikkuessaan netissä ja sosiaalisessa mediassa, 

ihminen jättää jälkeensä digitaalisen polun, jonka perusteella muut voivat tehdä 

päätelmiä tämän olemuksesta ja brändistä (Labrecque ym., 2011). Labrecque ym. tuo 

myös esille, että sosiaalisen median nousun myötä henkilöbrändin tutkimuksessa on 

noussut esille korostuneesti ajatus, että jokaisella meistä on brändi, halusimme sitä tai 

emme. Keskustelu identiteetin brändäyksen eettisyydestä saattaa tällöin olla jopa 

yhdentekevää, jos lähtökohtana on, että jokainen meistä on brändi tahtomattaankin.  
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Sosiaalinen media asettaa mielenkiintoisia haasteita brändin hallinnalle, sillä emme 

pysty yksin hallitsemaan kaikkea tietoa joka meistä internetiin päätyy. Ystävät lataavat 

alkoholinhuuruisen juhlaillan kuvat Facebook -sivuillemme tai kommentoivat 

humoristisia sisäpiirin vitsejä kommenttiosioihin. Ulkopuolisille tulkitsijoille, kuten 

mahdolliselle työnantajalle, nämä kuvat ja kommentit saattavat muodostaa kuitenkin 

aivan toisenlaisen kuvan kuin haluaisimme. Tällöin korostuu brändin strategisen 

hallinnan tärkeys aivan tavalliselle ihmiselle. Web 2.0 ja eri sosiaalisen median 

kanavat korostavat brändin hallinnan ongelmia myös henkilöille, jotka yrittävät 

ylläpitää useampaa kuin yhtä brändiä (Labrecque ym., 2011). Jo pelkästään 

yksityiselämämme sekoittuminen työelämässä luomaamme mielikuvaan voi olla 

hyvinkin ongelmallista useissa ammateissa.  

Ilman digitaalista jalanjälkeä on vaikea erottautua joukosta. Niinpä sosiaaliseen 

mediaan tulisi luoda mielekästä sisältöä sekä johdonmukaisesti, että säännöllisesti 

(Philbrick & Cleveland, 2015). Toisaalta sosiaalisen median viestintään on 

kiinnitettävä entistä enemmän tietoista huomiota ja kehitettävä sen hallintaan tietoisia 

strategioita (Geurin, 2017). Jos viestintää ei ole huolella suunniteltu 

johdonmukaiseksi, saatetaan se tulkita ristiriitaiseksi ja vaarana on menettää brändin 

autenttisuus. Onnistunut viestintä sen sijaan Geurinin mukaan mahdollistaa 

sosiaalisten suhteiden luomisen eri sidosryhmien ja toimijoiden kanssa.Yksi 

sosiaalisen median mahdollistamista tärkeimmistä muutoksista liittyykin 

ennennäkemättömään interaktiivisuuteen julkisuuden henkilöiden ja kuluttajien välillä 

(Centeno & Wang, 2017). Kun aikaisemmin kuluttaja pystyi lähinnä ihailemaan 

julkisuuden henkilöitä kaukaa näiden esiintyessä vaikkapa televisiossa, on nykyään 

täysin mahdollista tavoittaa kyseisen julkisuuden henkilön huomio esimerkiksi 

kiinnostavalla Twitter kommentilla ja saada idoliltaan jopa vastauksen kommenttiinsa. 

2.3 Identiteettien rooli henkilöbrändäyksessä 

Henkilöbrändäyksen tutkimus on nostanut kiinnostuksen kohteeksi myös 

identiteettien roolin henkilön brändäyksessä.  Tätä myötä markkinoinnin tutkimus on 

hakenut kiinnostavia vaikutteita muun muassa psykologian ja sosiologian puolelta. 

Aikaisemmin tutkimuksessa viitattiin jo kritiikkiin, jota Peters (1997) ja muut työuraan 

liittyvän henkilöbrändäyksen konsultit ovat muun muassa osakseen saaneet. Kyseessä 
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on eräänlainen paradoksi: henkilöbrändäyksen tavoitteena on tunnistaa omat sisäiset 

vahvuudet ja muodostaa näitä viestimällä autenttinen, mutta yhdenmukainen brändi 

jota viestiä. Toisaalta tämä yhdenmukaisen ja tietylle kohderyhmälle suunnattu brändi 

tarkoittaa, että henkilö tietoisesti muuttaa käytöstään sulkien tiettyjä 

luonteenpiirteitään pois, mikä tarkoittaisi, että tämä julkisivu ei koskaan voi olla täysin 

autenttinen tässä mielessä.  

Turkle (1996) tuo identiteettikeskustelulle ehkä mielenkiintoisimman näkemyksen e-

urheilun tutkimuksen kannalta. Hän toteaa, että tietokoneiden ja internetin 

kehittymisen myötä ihmisille on avautunut ennennäkemättömiä mahdollisuuksia 

oman identiteettinsä tutkimisella ja jopa uudelleen luonnille. Internetin 

keskustelupalstat, massiivimoninpelit ja muut virtuaaliset maailmat mahdollistavat 

keskustelun ja sosiaalisen toiminnan anonyymisti ja ilman tiettyjä reaalimaailman 

esteitä (esim. ulkonäkö, paino, sukupuoli, rotu). Toisaalta massiivimoninpelit kuten 

World of Warcraft antavat mahdollisuuden yksilölle uppoutua hahmonsa 

kehittämiseen vuodesta toiseen, jolloin pelihahmo voi muodostua tärkeäksi osaksi 

henkilön identiteettiä. Turkle huomauttaa, että yhden perustavanlaatuisen identiteetin 

sijaan voi olla mielekkäämpää ajatella yksilöiden muodostuvan kokoelmista useita eri 

identiteettejä, joihin henkilö liukuu tilanteen ja tarpeen mukaan.   

Myös Labrecque ym. (2011) kommentoivat useiden eri identiteettien roolia 

henkilöbrändäyksessä. Jos henkilöllä on useampi eri identiteetti työelämää varten 

(esimerkiksi aloitteleva lakimies, joka keikkailee iltaisin rockbändinsä kanssa) tai 

sosiaalinen elämä jonka sekoittuminen työidentiteetin kanssa aiheuttaisi ongelmia 

esimerkiksi uskottavuuden kanssa, voi olla aiheellista erottaa eri sosiaalisen median 

kanavat vain tietyille kohderyhmille ja rajata näiden keskenään erilaisten ryhmien 

pääsyä toisen ryhmän materiaaleihin. 

Autenttisuuden merkitystä henkilöbrändäyksen yhteydessä on viime vuosina 

korostettu useassa tutkimuksessa. Moulard, Garrity ja Rice (2015) tutkivat kuinka 

ulkopuoliset henkilöt tulkitsivat toisen yksilön, tässä tapauksessa julkisuudenhenkilön, 

mahdollista autenttisuutta. Ulkopuoliset ihmiset luovat kuvan henkilön brändistä aina 

tämän käytöksen, sanomisien ja muiden ulkopuolisten vihjeiden avulla. Julkkiksen 

ollessa kyseessä nämä vaikutelmat muodostuvat vielä yleensä toisen käden lähteiden 



15 

kuten television tai muun median kautta. Tällöin ei välttämättä ole ollenkaan 

mielekästä ajatella ihmisen identiteettiä yhtenä muuttumattomana ja pyhänä 

kokonaisuutena, vaan esimerkiksi tämän tutkimuksen mukaan jokaisella on ensinnäkin 

yksityinen identiteetti, sekä julkinen brändi-identiteetti.  

Koettuun autenttisuuteen he löysivät kaksi selkeästi korreloivaa tekijää, 

harvinaisuuden ja pysyvyyden. Harvinaisuus tarkoittaa, että henkilön käytös on jollain 

tavalla poikkeavaa valtavirrasta; hän uskaltaa olla erilainen ja mahdollisesti oma 

itsensä. Harvinaisuus koostuu kolmesta alatekijästä. Ensimmäinen näistä on henkilön 

kyvyt tai taidot, henkilö ei saa olla kuuluisa vain kuuluisuuden vuoksi. Toinen tekijä 

on tilannetaju tai hienotunteisuus, liika julkisuudenhakuisuus vähentää autenttisuutta. 

Viimeisenä omaperäisyys, uniikki koetaan aidoksi ennemmin kuin ryhmän perässä 

juokseminen. Pysyvyys puolestaan koostuu kahdesta alatekijästä: johdonmukaisuus ja 

avoimuus. Jos henkilön käytös pysyy vuodesta ja tilanteesta toiseen johdonmukaisena, 

viestii se aitoudesta. Avoimuus taas voi tarkoittaa, että vaikka henkilön suorat sanat 

tai teot voivat jopa loukata ihmisiä, koetaan ne kuitenkin aidoiksi ja osoitukseksi että 

tämä ei peittele mielipiteitään vaan sanoo asiat suoraan. Heidän tulostensa mukaan 

henkilö voi nousta kuuluisaksi ilman autenttisuuttakin, mutta vaikuttaa että 

autenttisuus nostaisi menestymismahdollisuuksia. (Moulard ym., 2015.) 

Centeno ja Wang (2017) puolestaan tunnistavat, että julkisuuden henkilön brändi-

identiteetti muotoutuu itseasiassa kolmisuuntaisessa yhdessäluomisprojektissa (co-

creation project), jossa osapuolina ovat itse julkisuuden henkilö, kuluttajat/fanit sekä 

media, mainostajat jne. Sosiaalinen media toimii alustana brändin kehittymiselle 

fanien jakaessa kokemuksiaan, organisaatiot toimivat välittäjinä esimerkiksi 

tuottamalla mainoksia joissa brändätty henkilö esiintyy ja brändätty henkilö vaikuttaa 

itse luomaansa kuvaan tekemillään valinnoilla. Tämä näkökulma korostaa, että vaikka 

brändin tulee olla vakaa, ei brändi koskaan ole muuttumaton vaan muotoutuu 

jatkuvassa interaktiossa. Toisaalta brändääjällä ei koskaan ole täyttä valtaa oman 

brändinsä muotoutumisen, vaan tämä on vain yksi toimija prosessissa. 

Myös Carlson ja Donovan (2013) tekevät eron ihmisen oman persoonallisuuden ja 

brändipersoonallisuuden kanssa. Kuluttajat eivät pääse yleensä todistamaan ihmistä 

aidoimmillaan tämän arjessa, saatikka tutkimaan tämän ajatuksia tai tunteita. Heidän 
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näkemyksensä brändi-identiteetistä muotoutuu heille välittyvien vihjeiden avulla, 

esimerkiksi henkilön sanomisien, pukeutumisen ja käytöksen kautta vaikkapa 

televisiohaastatteluissa ja muissa sosiaalisissa yhteyksissä. 

Erityisen mielenkiintoinen huomio Carlsonin ja Donovanin tutkimuksessa liittyy 

toisaalta kuluttajan identiteettiin. Sosiaalisen identiteettiteorian mukaan yksilöt 

tulkitsevat maailmaa jakamalla itseään ja muita ryhmiin tehdäkseen selkoa omasta 

sosiaalisesta identiteetistään. Brändit toimivat välineinä tämän identiteetin 

rakentamisessa. Jos brändi kuluttajan mielestä ilmaisee piirteitä, joita hänellä itsellään 

on, tai joita hän haluaisi omata, hän voi ilmaista muille ihmisille itseään brändin avulla. 

Tietyn joukkueen fanipaita kertoo kuulumisesta tähän ryhmään, tai Applen (kallis, 

trendikäs?) puhelimen hankinta vihjaa tämän luonteesta erilaisia piirteitä kuin 

vaikkapa Huawein (halpa, käytännöllinen?) puhelin. Tämä on hyvä ottaa huomioon 

myös henkilöbrändiä suunnitellessa.  

2.4 Henkilöbrändin strateginen hallinta 

Vaikka tuotteiden ja henkilöiden brändäyksellä on selkeitä yhteyksiä, eroavat ne 

ainakin yhdellä tavalla. Kun tuotteita voidaan suunnitella ja luoda täysin kuluttajien 

kysynnän pohjalta, muotoutuu henkilöbrändi aina sisältäpäin henkilön omien 

vahvuuksien ja luonteenpiirteiden pohjalta. Muut ihmiset tekevät meistä päätelmiä 

käytöksemme, persoonallisuutemme ja olemuksemme perusteella, joten voimme 

ainoastaan muokata tai kehittää brändiämme, emme varsinaisesti aloittaa tyhjästä.  

(Rangarajan, Gelb, & Vandaveer, 2017) Brändin muodostaminen voidaan nähdä 

eräänlaisena prosessina, johon kuuluu karkeasti yleistäen kolme vaihetta: omien 

vahvuuksien tunnistaminen, brändin asemoiminen ja markkinointimetodien valinta, ja 

lopuksi toteutuneen imagon tarkistaminen tulevaisuuden päätöksenteon 

parantamiseksi (Khedher, 2015). 

Vaikka brändin sisällön tulee perustua henkilön sisäisiin ominaisuuksiin ja 

vahvuuksiin ollakseen autenttinen, on tärkeää myös ottaa huomioon kohdeyleisö, jolle 

brändiä yritetään kommunikoida. Tunnesiteiden rakentuminen on yksi tärkeä osa 

onnistuneen brändin luomiselle, niinpä on tärkeää yrittää miettiä keinoja, joilla luoda 

näitä tunnesiteitä haluttuun yleisöön (Philbrick & Cleveland, 2015). 
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Geurin (2016) huomasi tutkiessaan eliittiurheilijoiden viestintää sosiaalisessa 

mediassa, että harvalla oli käytössä strateginen suunnitelma henkilöbrändin 

hallinnalle. Geurin korostaa, että jos brändin hallinnalle ei aseteta tavoitteita, ei 

onnistumista tällöin voida myöskään mielekkäästi mitata tai seurata. Hän suosittelee 

lisäksi, että tavoitteiden tulisi noudattaa SMART-ohjeistusta (specific, measurable, 

attainable, realistic, timely). Tämä tarkoittaa että tavoitteiden pitäisi olla tarkkoja, 

mitattavissa ja saavutettavissa olevia, realistisia ja ajassa rajattuja. On mielekkäämpää 

asettaa tavoitteeksi esimerkiksi ”200 uutta seuraajaa Twitterissä puolessa vuodessa” 

kuin epämääräisesti ”nostaa suosiota sosiaalisessa mediassa”. Tavoitteiden 

seuraamisen helpottamiseksi esimerkiksi Google tarjoaa internetissä ilmaisia ja 

helppokäyttöisiä datan käsittelyyn ja analysointiin tarkoitettuja työkaluja. Myös Harris 

ja Rae (2011) kehottavat hyödyntämään esimerkiksi Googlen tarjoamaa 

mahdollisuutta luoda automaattisia hälytyksiä oman nimen esiintymisestä internetissä. 

Tällöin on mahdollista helpommin hallita henkilöbrändiin liittyvää aineistoa ja tehdä 

tarvittaessa korjaavia liikkeitä, kuten pyrkiä poistamaan haitalliseksi koettuja kuvia tai 

ottaa kantaa vääriin huhuihin. 
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3 E-URHEILU KONTEKSTINA 

Suomessa media on viime aikoina uutisoinut tarinoita menestyneistä e-urheilijoista. 

Lasse ”MATUMBAMAN” Urpilaisen joukkue voitti arvostetun Dota 2 -pelin 

turnauksen Yhdysvalloissa ja ansaitsivat 9,1 miljoonan euron voittopotin, jokainen 

yksittäinen pelaaja täten ansaiten yli miljoona euroa (Hartikainen, 2017). Ilta-Sanomat 

uutisoi Tyler ”Ninja” Blevinsistä, joka on yksi tämän hetkisistä suosituimmista 

”pelaajajulkkiksista” ja tienaa pelilähetyksillään ja videoillaan yli puoli miljoonaa 

dollaria kuukaudessa (Hartikainen, 2018b). Tämän kaltaiset menestystarinat tarjoavat 

mielenkiintoisia mahdollisuuksia e-urheilijan henkilöbrändäyksen tutkimuksen 

kannalta. Tutkimuksen tässä osiossa tarkastellaan mitä e-urheilu itseasiassa tarkoittaa 

ja mitä erityispiirteitä siihen brändäyksen kannalta liittyy. 

3.1 Määritelmiä e-urheilulle 

Perinteisestä urheilusta e-urheilu eroaa mielenkiintoisella tavalla siten, että e-

urheilussa urheilijan persoonallisuudella ja viihteellisillä aspekteilla on useissa 

tilanteissa korostunut merkitys suosion kannalta. E-urheilulla on samalla tavalla 

kilpailullinen puoli kuin perinteisellä urheilulla, mutta urheilusta poiketen hyvin suuri 

osa suosituimmista pelaajista ei välttämättä olekaan taitotasoltaan välttämättä edes 

maailman huippua, vaan näiden suosio perustuu juuri enemmän näihin muihin osa-

alueisiin. E-urheilua määriteltäessä on siis hyvä pohtia, halutaanko keskittyä 

nimenomaan kilpailulliseen, urheiluun verrattavissa olevaan e-urheiluun, vai 

viihteelliseen ilmiöön, jossa e-urheilijalla voidaan tarkoittaa pelitaidollisesti hyvinkin 

keskinkertaista yksilöä, jonka suosio perustuu enemmänkin viihteellisiin 

ominaisuuksiin. Tällöin e-urheilu saattaa kilpailla kuluttajien suosiosta esimerkiksi 

tubettajien, Netflixin tai vaikkapa perinteisten tv-sarjojen kanssa.  

Eräs näkökulma e-urheilun tutkimuksessa on voiko e-urheilua pitää urheiluna lainkaan 

sanan perinteisessä merkityksessä, tai toisaalta mikä tekee e-urheilusta juuri 

”elektronista” urheilua. Myös useat perinteiset urheilulajit käyttävät elektronisia 

järjestelmiä tai tietokoneita apuna suorituksissa. Hamari ja Sjöblom (2017) ovat 

esittäneet e-urheilulle määritelmää, jonka mukaan sekä tavalliset urheilijat että e-

urheilijat ovat molemmat fyysisesti osa ”reaalimaailmaa”. Näiden urheilijoiden 
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fyysiset teot tai aktiviteetit tässä reaalimaailmassa vaikuttavat itse urheilusuorituksen 

kulkuun, mutta e-urheilussa tämä varsinainen tulostavoitteinen suoritus tapahtuu 

tavallisesta urheilusta poiketen reaalimaailman sijaan tietokoneiden ja ohjelmistojen 

välityksellä virtuaalimaailmassa. Elektronisilla järjestelmillä on siis tärkeä rooli sekä 

urheilusuorituksen välittäjinä pelaajien ja koneiden välillä, että myös koko tapahtuman 

välittäjinä katsojille. Vaikka e-urheilua voikin seurata internetin suoratoistopalvelujen 

lisäksi myös ”livenä” katsomotapahtumissa paikan päällä, tapahtuu itse 

urheilusuoritus siis aina virtuaalimaailmassa ja sen seuraamiseksi tarvitaan aina 

tietokoneelta ulostulo jonkin sortin näytölle. 

Rosell Llorens (2017) korostaa, että urheilusuorituksella on oltava jokin aspekti, jolla 

voittaja voidaan mitata tai tuomaroida, jotta sitä voidaan kutsua e-urheiluksi pelkän 

tietokonepelaamisen sijaan. Voittaja voi pelistä riippuen olla esimerkiksi eniten toisia 

pelihahmoja tappanut pelaaja, viimeiseksi selviytynyt, nopein, parhaat tyylipisteet 

saanut tai niin edelleen. Rosell Llorens korostaa myös, että toinen tärkeä ehto e-

urheilun määritelmän täyttämiseen on, että  menestyäkseen lajissa pelaajan täytyy 

harjoitella ja kehittää fyysisiä ja strategisia taitojaan,  sekä kehonhallintaa, tarkkuutta 

ja keskittymistaitojaan. Tämä määritelmä korostaa, että suoritukseen tulee liittyä selvä 

kilpailuelementti, jossa pelaajan taitotasolla on selvä vaikutus lopputuloksen kannalta.  

Yksi yleisimmistä vastalauseista e-urheilun kutsumiseksi urheiluksi liittyy yleensä 

varsinaisen liikunnan määrän vähäisyyteen. Vastoin yleisiä kuvitelmia, hyvin suuri osa 

e-urheilijoista tiedostaa fyysisen kunnon tärkeyden keskittymisen, ruumiin hallinnan 

ja refleksien ylläpitämiseksi ja pelaajien harjoitusohjelmaan liittyy usein myös 

fyysinen treeni. (Hebbel-Seeger, 2012). Tämä ei vielä itsessään kuitenkaan tarkoita, 

että liikunta olisi välttämättä oleellinen osa itse e-urheilusuoritusta. E-urheilu terminä 

kattaa alleen hyvin monentyyppisiä lajeja, osa fyysisempiä kuin toiset. Esimerkiksi 

ampumapelit, kuten CS:GO vaativat hyvin tarkkoja refleksejä ja liikkeiden hallintaa, 

sekä strategista osaamista joukkueen eri pelaajien kesken. Sama strategisuus ja 

hahmojen kykyjen hallinta korostuvat myös esimerkiksi MOBA tyyppisissä peleissä 

kuten LoL tai DOTA. Urheilusuoritusta ei tällöin tulisi ajatella tapahtuvan tietokoneen 

sisällä virtuaalimaailmassa, vaan tietokone toimii urheilijan välineenä tämän 

ohjatessaan hahmon toimia näppäimen ja hiiren tai muun ohjaimen avulla (Rosell 

Llorens, 2017). Tällöin suoritusta on mahdollista verrata vaikkapa ammunta- tai 
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moottoriurheiluun, joissa fyysinen suoritus ei myöskään korostu erityisen näkyvällä 

tavalla. Toisaalta e-urheilun lajikirjo on hyvin suuri. Uudet liikettä seuraavat 

teknologiat tarkoittavat, että esimerkiksi tanssipelit tai urheilusuoritusta simuloivat 

pelit voivat olla hyvinkin fyysisesti vaativia. Toisessa ääripäässä esimerkiksi 

strateginen digitaalinen korttipeli Hearthstone perustuu lähinnä shakin tai pokerin 

tyyppisesti oman vuoron pohdintaan ja strategisiin päätöksiin, itse fyysinen suoritus ei 

käytännössä koskaan ole rajoittava tekijä voittajan ratkaisemisen kannalta. 

 Teoreettisia näkökantoja aiheeseen on useita, mutta käytännössä esimerkiksi Suomen 

armeija ja Verohallinto ovat jo päättäneet, että e-urheilijoita kohdellaan samalla tavoin 

kuin perinteisiä urheilijoita. Valitusta määritelmästä myös riippuu, halutaanko e-

urheilulla tarkoittaa vain nimenomaan esimerkiksi turnauksien ja liigojen muodossa 

ratkottavaa kilpaurheilua, vai lasketaanko mukaan esimerkiksi suoratoistajat eli 

striimaajat tai videosisältöjen laatijat eli tubettajat, jotka saattavat pelitaidoiltaan olla 

jopa vasta-alkajia, mutta joiden lähetystä seurataan viihteellisistä syistä. Tämän 

tutkimuksen tarkoitusta varten käytetään e-urheilusta laajempaa termiä, joka kattaa 

myös pelien pelaamisen viihdetarkoituksissa. 

E-urheilua ei toistaiseksi voi vielä laskea valtavirtaviihteeksi, mutta tästä huolimatta 

se edustaa suurta markkinarakoa (niche). Useiden asiantuntijoiden mukaan 

televisionäkyvyydellä on suuri rooli e-urheilun saamiseksi osaksi tätä valtavirtaa. 

Toistaiseksi digitaaliset jakeluväylät internetin välityksellä edustavat hyvin suurta 

enemmistöä e-urheilun katsomisluvuista ja faneille palvelut kuten Twitch tai Youtube 

ovat luonnollisia kokoontumispaikkoja.  Tarkoituksenmukaista ei välttämättä olekaan 

pyrkiä siirtämään e-urheilun lähetyksiä varsinaisesti pois internetin jakelukanavilta, 

vaan televisio tarjoaa pikemminkin täydentävän mahdollisuuden tavoittaa laajempaa 

potentiaalista katsojakuntaa ja satunnaisempia faneja. (Schultz, 2017.) 

Schultz (2017) korostaa artikkelissaan e-urheilun tarjoamia mahdollisuuksia 

sponsoreille ja brändeille. Hän esittää, että e-urheilu esittää sponsoroinnin kannalta 

erityisiä haasteita, joita kaikki yritykset eivät ole osanneet ottaa huomioon. 

Kohdeyleisö koostuu pääasiassa nuorista miehistä, joita on viime aikoina ollut 

haastava tavoittaa markkinoinnin perinteisillä keinoilla, joten houkutus oman brändin 

markkinoinnille on selkeä. Tämä uusi ja innostunut kuluttajakunta on kuitenkin hyvin 
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älykästä ja valveutunutta ja havaitsee, jos brändi ei heidän mielestään ole aidosti 

mukana auttamassa joukkueita ja turnauksia kasvamaan. Tällöin autenttisuuden ja 

pitkäkestoisuuden tarve korostuu. Jos fanit kokevat, että sponsori on aidosti mukana 

tukemassa e-urheilun kasvua, saattaa tämä saavuttaa suurta lojaalisuutta ja ylistystä, 

mutta toisaalta jos markkinointiviestintä koetaan epäaidoksi ja pinnalliseksi, saattaa 

vaarana olla myrkyllinen vastaisku. (Schultz, 2017). Tämä uhka korostuu, koska e-

urheilun suurimmat fanit ovat niin kutsuttuja diginatiiveja. Internet on kuuluisa 

”viraalisista” tyytymättömien kuluttajien laatimista kirjoituksista tai kuvista, näistä 

hyvänä esimerkkinä meemit, jotka kiertävät keskustelupalstalta ja kuvapalvelusta 

toiseen tavoittaen parhaimmillaan miljoonia ihmisiä vain tuntien aikana. Tämän 

tyyppinen ”word-of-mouth” voi olla kultaakin kalliimpaa markkinointia, jos yrityksen 

sponsorointi ja brändäys on onnistunutta, mutta myös vaarat on tunnistettava.  

Seo (2016) huomioi, että e-urheiluun liittyy paljon omaa ”jargonia” eli 

ammattisanastoa. Ulkopuolisten voi olla hankala ymmärtää tätä alakulttuurin sanastoa, 

mikä häiritsee heidän kuluttajakokemustaan ja se voi omalta osaltaan hidastaa e-

urheilun valtavirtaistumista. Tämä voi olla myös yksi mielenkiintoinen tekijä, joka 

tulisi ottaa huomioon myös henkilöbrändin luomisessa, jos henkilöbrändin on 

tarkoitus olla helposti ymmärrettävissä tai  samaistuttavissa laajalle yleisölle. 

3.2 E-urheilun toimialan arvonluontimalli 

E-urheilun katsomiseen liittyvistä syistä on tehty jonkin verran tutkimusta. 

Henkilöbrändäyksen kannalta on tärkeää hahmottaa syitä, joiden takia katsojat 

ylipäänsä päätyvät seuraamaan e-urheilua. Erään tutkimuksen mukaan e-urheilun 

katsomismääriin vaikuttivat muun muassa eskapismi, uutuusarvo, tiedon hankinta 

pelattavista peleistä ja e-urheilijoiden aggressiivisuus (Hamari & Sjöblom, 2017). 

Eskapismi tässä yhteydessä tarkoittaa pakoa arjen ongelmista seuraamalla muiden 

ihmisten pelaamista. Uutuusarvolla viitataan mielenkiintoon, kun katsoja löytää uusia 

joukkueita, urheilijoita tai vaikkapa kokonaan uusia lajeja joihin tutustua. 

Tiedonhankinnalla tarkoitetaan katsojan esimerkiksi parantavan omia pelitaitojaan 

seuraamalla toisen, todennäköisesti itseään paremman pelaajan pelaamista, tai 

toisaalta katsoja voi seurata eri pelejä vaikkapa tehdäkseen ostopäätöksen pelin 

hankkimisesta itselleen. Aggressiivinen käytös kiehtoo osaa katsojista, jotka kaipaavat 
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tunteenilmauksia, machokäytöstä ja vihamielisyyttä. Vaikka tällaista käytöstä toisaalta 

paheksutaan, väkivaltaan perustuvat elokuvat, pelit ja toisaalta urheilulajit pysyvät 

suosiossa vuodesta toiseen. E-urheilijan brändäyksen kannalta nämä katsontamäärien 

kanssa korreloivat tekijät ovat mielenkiintoista tietoa, jos tavoitteena on saavuttaa 

suuri säännöllinen katsojakunta tai seuraajamäärä, on hyvä pohtia kuinka hyvin oma 

brändi vastaa ainakin osaan näistä tekijöistä. Perinteisesti urheilua seurataan 

esimerkiksi suorituksen itsensä ihailun takia ja toisaalta kilpailullisten elementtien ja 

kunnian takia. Striimaaja voi tuottaa katsojilleen arvoa esimerkiksi pohtimalla ääneen 

omia strategisia valintojaan, jolloin katsojat voivat oppia ja parantaa omaa peliään. 

Osa katsojista nauttii tunteiden näyttämisestä ja suurista reaktioista, jolloin kyseessä 

on enemmänkin spektaakkeli johon he osallistuvat. 

Seo (2013) tunnistaa samantapaisia syitä e-urheilun suosiolle, mutta tuo aiheeseen 

mielenkiintoisen laajemman näkemyksen. Hänen mukaansa e-urheilu ei 

markkinoinnin näkökulmasta ole varsinaisesti tuote eikä palvelu, vaan pikemminkin 

elämys. Hän käyttää Pine ja Gilmoren (2001) kehittämää mallia 4E:stä 

elämysmarkkinoiden selittävänä tekijänä. Nämä neljä E:tä (entertainment, education, 

esthetic, escapism) eli viihde, koulutus, esteettisyys ja eskapismi kuvaavat elämyksen 

tarjoamia, kuluttajan kokemia mahdollisia arvoja, jotka selittävät mitä kuluttaja hyötyy 

elämyksestä. Viihde viittaa tässä yhteydessä esimerkiksi huomioon, että ihmiset 

kasvavissa määrin nauttivat oman pelaamisen lisäksi myös muiden ihmisten 

pelaamisen katsomisesta ja kommentoinnista, mikä selittää esimerkiksi striimauksen 

kasvavan suosion. Kuluttajat voivat kouluttaa itseään esimerkiksi seuraamalla 

ammattipelaajien tekemiä valintoja tai hakemalla tietoa laajoista vapaaehtoisista 

tietokannoista. Esteettisyys viittaa esimerkiksi turnausjärjestäjien mahdollistamaan 

elämykseen, jossa katsoja tuntee olevansa osa suurta spektaakkelia saapuessaan 

stadionille hurraamaan tuhansien muiden fanien kanssa suosikkijoukkueilleen. 

Eskapismi on esteettisyyteen verrattuna vielä intensiivisempi kokemus, johon kuuluu 

immersio tai eläytyminen tekemiseen siten, että arki ja sen huolet pääsevät ikään kuin 

unohtumaan. Perinteisesti pelit mahdollistavat uppoutumisen pelin syövereihin 

tarinankerronnan ja visuaalisen maailman keinoin, mutta e-urheilun painottaessa 

yleensä kilpailua eläytymisen sijaan e-urheilun yhteydessä eskapismi voi usein 

paremmin toteutua tarjoamalla kuluttajille mahdollisuus heidän itse järjestää oma 
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immersiivinen elämyksensä tarjoamalla esimerkiksi toimitilat internetkahvilan tai 

sosiaalisen median kokoontumispaikan muodossa. (Seo, 2013.) 

Seon (2013) tärkein huomio e-urheilun markkinoinnin kannalta on, että 

kokonaisvaltaisen elämyksen luomiseen tarvitaan useita eri toimijoita, jotka yhdessä 

luovat arvoa (value co-creation). Jokaisella toimijalla e-urheilun alalla on oma roolinsa 

tämän elämyksen tuottamisessa ja tarjoaa erilaista arvoa erilaisiin tilanteisiin ja 

erilaisille kuluttajille. Esimerkiksi lajiliitoilla ja pelaajayhteisöillä voi olla suuri rooli 

oppimisen tai koulutuksen kannalta, kun taas striimaajat eli suoratoistajat ovat tärkeitä 

viihteen kannalta. Internetkahvilat mahdollistavat eskapismin, kun taas 

turnausjärjestäjät esteettisen puolen. Nämä rajat eivät tietenkään ole kiveen hakattuja 

tai välttämättä selkeitä, yhdellä toimijalla voi olla montakin eri roolia elämyksien 

tuottajana. Tärkeää on pikemminkin huomata, että yhden ainoan toimijan on hyvin 

vaikeaa tai lähes mahdotonta yksin tuottaa e-urheiluelämystä. Ilman pelintekijöitä ei 

ole pelejä, joita e-urheilijat voivat pelata. Ilman e-urheilijoita eivät turnausjärjestäjät 

voi järjestää turnauksia. Ilman katsojia tai kuluttajia ei ylipäänsä ole markkinoita, mitä 

elämyksien järjestäjien hyödyntää.  

Yksittäisen toimijan kannalta tämä nostaa esiin kiinnostavia huomioita. Toisaalta 

alalla vallitsee normaali kilpailu kuluttajien huomiosta ja on pystyttävä erottumaan 

joukosta edukseen. Toisaalta taas alan kasvun ja pysyvän menestyksen vuoksi on 

pystyttävä tekemään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa arvoverkostossa. Jotta voi itse 

hyötyä alan kasvusta, on autettava myös muita kasvamaan. Yksittäisen e-urheilijan 

henkilöbrändäyksen kannalta tämä varsinkin nostaa esiin huomioitavia seikkoja. 

Omaa brändiä suunnitellessa on otettava huomioon myös omien vahvuuksien lisäksi 

brändin vaikutus yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ja mahdollinen brändien 

yhteensopimattomuus yhteisbrändäystilanteissa (co-branding). Vaikka e-urheilija voi 

saavuttaa suurta suosiota suoratoistajana katsojien silmissä aggressiivisella ja 

röyhkeällä käytöksellä, saattaa samainen käytös olla jopa esteenä joukkueeseen 

pääsemiselle, turnauskutsulle tai sponsorisopimukselle. Seuraavassa alaluvussa 

tutkitaan tarkemmin henkilöbrändäystä yksittäisen e-urheilijan näkökulmasta. 
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3.3 E-urheilijan mahdollisuudet hyödyntää henkilöbrändäystä 

Kirjallisuus on suuresti keskittynyt henkilöbrändäyksen tutkimuksessa henkilöbrändin 

luomiseen työnhaun ja työuran parantamisen yhteydessä. Tämän tutkimuksen 

tarkoituksena on selvittää henkilöbrändäyksen mahdollisuudet ja haasteet e-urheilun 

yhteydessä. Tutkimuksen tässä luvussa pyritään nyt yhdistämään aikaisemmin 

kerättyä teoriaa henkilöbrändäyksestä havaintoihin e-urheilun keskeisistä piirteistä. 

Koska e-urheilusta ei toistaiseksi ole markkinoinnin puolella tehty käytännössä lähes 

ollenkaan tutkimusta, voidaan tämän synteesin ajatella toimivan alustavana 

teoreettisena viitekehyksenä, jonka toimivuutta olisi mielekästä testata empiirisin 

menetelmin myöhemmissä jatkotutkimuksissa. 

 Tutkimuksen toisessa luvussa tehty kirjallisuuskatsaus henkilöbrändäykseen korostui, 

että henkilöbrändi on lupaus arvosta. Tämän arvon tunnistamisen pohjana tulisi olla 

katsaus omiin vahvuuksiin ja heikkouksiin; mitkä ovat ne tekijät, jotka erottavat 

henkilön muista jollakin selkeällä ja asiakkaille mielekkäällä tavalla. Tämä on 

lähtökohta brändäykselle myös e-urheilijalle. Vaikka e-urheilu markkina-alueena on 

edelleen melko uusi, on kilpailu kunkin lajin tai pelin sisällä pelaajien kesken tästä 

huolimatta suuri. On siis tärkeää ensinnäkin tunnistaa, mitkä ovat henkilön omat 

vahvuudet suhteessa muihin. Toisaalta on tärkeää tunnistaa myös, mitkä omat 

tavoitteet tulevaisuuden suhteen ovat. Brändin muodostumisen kannalta on väliä, onko 

tarkoitus olla maailman paras pelaaja omassa roolissaan, jolloin tulevaisuuden 

tavoitteet saattaisivat liittyä esimerkiksi mestaruuksien tavoitteluun ja sopivan tiimin 

riveihin pääsemiseen. Toisaalta tavoitteena voi olla mediapersoonaksi nouseminen ja 

rahan ansainta viihdyttämällä miljoonayleisöjä sosiaalisen median ja 

suoratoistopalvelujen kautta. Niinpä koko henkilöbrändin muodostumisen 

lähtökohtana on sisäänpäin suuntautuva itsetutkiskelu. 

E-urheilussa markkina-alueena on monia eri tekijöitä, jotka korostavat brändäyksen 

tarjoamia hyötyjä ja mahdollisuuksia. E-urheilussa voidaan ajatella olevan kaksi eri 

kuluttajakuntaa. E-urheilua voidaan toisaalta verrata kilpailullisten elementtiensä 

puolesta perinteiseen urheiluun, jolloin on relevanttia tutkia mahdollisia 

yhteneväisyyksiä tai eroja perinteisten urheilijoiden brändäyksen kanssa. Tällöin 

henkilön kilpailullinen menestys ja henkilökohtaiset taidot ovat suuressa asemassa 



25 

menestyksen tavoittelussa, voittaakseen turnauksien palkintorahoja tai päästäkseen 

jonkin tietyn joukkueen kokoonpanoihin henkilön on panostettava taitojensa 

kehittämiseen ja voittamiseen. Toisaalta e-urheilulla on myös vahvasti viihteellinen 

aspekti, joka ei välttämättä aina liity kovinkaan läheisesti varsinaiseen kilpaurheiluun. 

E-urheilussa ehkä suurin osa näkyvyydestä saavutetaan erilaisten 

suoratoistopalvelujen kuten Twitch.tv:n tai Youtuben kautta, missä ”striimaajat” eli 

suoratoistajat lähettävät omaa pelaamistaan muiden katsottavaksi ja 

kommentoitavaksi. Striimaajat yleensä myös liittävät lähetykseen kuvaa omasta 

nettikamerastaan ja kommunikoivat katsojien kanssa vapaasti myös muista kuin 

pelaamiseen liittyvistä aiheista.  

Yllättäen suosituimmat ja parhaiten ansaitsevat henkilöt eivät olekaan välttämättä 

taitavimmat ja parhaat pelaajat, vaan viihdyttävimmät. Niinpä e-urheilulla on selkeästi 

kaksi eri puolta, jotka eivät välttämättä liity suurestikaan toisiinsa, mutta eivät toisaalta 

sulje toisiaan poiskaan. Menestynyt kilpapelaaja voi olla lajinsa suosituin persoona, 

mutta toisaalta suosituin ja parhaiten ansaitseva pelaaja voi olla pelitaidoiltaan vasta-

alkajan luokkaa. Tässä korostuu henkilöbrändäyksen merkitys e-urheilun yhteydessä. 

Ilman tiettyä urheilullista taitotasoa jotkin reitit menestykseen (turnausten osanotto, 

palkintorahat,) ovat suljetut, mutta toisaalta vahvan brändin merkitys korostuu lähes 

kaikilla muilla osa-alueilla. E-urheilijan ansaintamahdollisuudet ovat palkintorahojen 

lisäksi sidotut esimerkiksi Twitch-tv:n katsojamääriin, katsojilta saatuihin 

lahjoituksiin, sponsorisopimuksiin, mainos- ja tilaustuloihin suoratoistopalveluista, 

kutsuihin julkisuuden henkilöiden kutsuturnauksiin (invitational) tai e-

urheilujoukkuiden maksamiin palkkoihin. Kaikkien näiden saavuttamisessa pelaajan 

brändi on avainasemassa tämän kilpaillessa huomiosta muiden pelaajien ja toisaalta 

muiden viihdemuotojen kanssa. Tällöin brändin strategisen hallinnan merkitys 

korostuu. Aiheen tutkimukselle on siis tieteellisen kontribuution myös selkeä 

käytännön tarve. 

Edellä mainitun perusteella tutkielma esittää e-urheilijalle kolme erityyppistä 

mahdollisuutta edetä urallaan: kilpaurheilu, striimaus tai videosisällön tuottaminen. 

Mikään näistä kategorioista ei varsinaisesti sulje toisiaan pois, henkilö voi esimerkiksi 

samaan aikaan olla sekä kilpaurheilija että striimaaja. Toisaalta menestyminen 

kussakin kategoriassa saattaa vaatia e-urheilijalta hyvinkin erityyppisiä vahvuuksia tai 
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asettaa ristiriitaisia vaatimuksia esimerkiksi ajan tai muiden voimavarojen käytön 

suhteen. Tällöin avaintekijäksi nousee tunnistaa omat sisäiset vahvuudet ja toisaalta 

omat tavoitteet uran suhteen henkilöbrändiä luodessa tai muokatessa. Seuraavaksi 

käsitellään tarkemmin kunkin kategorian erityispiirteitä henkilöbrändäyksen kannalta. 

3.3.1 Kilpaurheilu 

E-urheilijan keskittyessä urallaan kilpaurheiluun, tämän ansaintamahdollisuudet 

voivat muodostua käytännössä joko turnausvoittopalkkioista, e-urheiluseuran 

maksamasta palkasta, tai sponsorituloista. Tällöin pelaajan oma taito on merkittävässä 

roolissa oman menestyksen kannalta, ja taidon kehittämiseen ja ylläpitämiseen tulisi 

kiinnittää riittävästi huomiota. Tämä voi sinällään tuntua itsestään selvältä, mutta 

henkilöbrändin kannalta tämä voi tarkoittaa, että pelaajan on tehtävä priorisointia 

esimerkiksi striimaukseen käytetyn ajan ja yksin suoritetun harjoittelun välillä. Pelaaja 

voi harjoitella myös striimatessaan, mutta tämä voi aiheuttaa ongelmia, jos 

harjoitteluun liittyy esimerkiksi salassa pidettäviä strategioita tai tekniikoita, joiden 

katsojille paljastaminen voisi johtaa niiden leviämiseen kilpailijoille. Toisaalta yleinen 

ongelma tässä yhteydessä on, että katsojien viihtymisen kannalta voi olla tarpeen 

pelata viihdyttäviä ja näyttäviä pelejä, kun taas taitojen kehittymisen kannalta voisi 

olla tarpeen harjoitella ”tylsiä” toistoja.  

 Vaikka pelaajan menestys kilpailuissa onkin ensisilmäyksellä kiinni tämän omista 

taidoista eikä niinkään henkilöbrändistä, on henkilöbrändi myös kilpapelaajalle tärkeä. 

Aikaisemmassa kappaleessa tuotiin esille tarve yhteistyöhön muiden e-

urheilutoimijoiden kanssa (Seo, 2013). Koska ala on edelleen kasvuvaiheessa, monilla 

huippupelaajilla on merkittävä rooli ikään kuin omien peliensä ja e-urheilun yleisinä 

keulakuvina. Kuuluisimpiin pelaajiin liittyvät skandaalit saattavat vaarantaa koko lajin 

kehityksen. Henkilöbrändi voi toimia muista huipulle pyrkivistä e-urheilijoista 

erottavana tekijänä, jos tavoitteena on pääsy maailman parhaisiin tiimeihin tai 

houkutella sponsoreita oman uran edistämiseksi.  Liigoihin tai joukkueisiin 

osallistuminen ja pääsy toisaalta lisää julkisuutta ja antaa mahdollisuuden päästä 

järjestöjen markkinointiosaamiseen käsiksi. Omaan brändiin voi olla tärkeää kiinnittää 

huomiota myös, jos oma brändi pitää yhdistää tiimin tai vaikkapa sponsorin brändiin 

(co-branding).  
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E-urheilijat ovat siis riippuvaisia turnausjärjestäjien, joukkueiden, lajiliittojen ja 

sponsorien toiminnasta e-urheilun kilparakenteiden olemassaolon ja jatkuvuuden 

kannalta. Eräs ongelma markkinoijien ja sponsorien kannalta kuitenkin on, että ainakin 

toistaiseksi kuluttajat käyttävät hyvin vähän rahaa oheistuotteisiin verrattuna 

perinteisiin urheilulajeihin (Schultz, 2017). Newzoo sivusto mainitsee erääksi syyksi, 

että iso osa e-urheilun sisällöstä on tarjolla ilmaiseksi. Eräs syy voi olla myös nopeaa 

tiimien ja kokoonpanojen vaihtuvuus, alalta puuttuvat toistaiseksi suurelta osin 

vakiintuneet rakenteet, jolloin fanikulttuuri ei ole ehtinyt syntyä vahvana oheistuotteita 

myyvien tiimien ympärille. Suuri osa tiimeistä on myös lisäksi niin nuoria, että niillä 

ei välttämättä ole oheistuotteita edes myynnissä. (tähän saatto olla jossakin artikkelissa 

lähde myös). Schultz mainitsee artikkelissaan esimerkkinä vakiintuneiden 

urheilulajien avaintukijoiden hyväksikäyttämisen, esimerkiksi NBA tekee vuonna 

2018 yhteistyötä videopelin ”NBA 2K” kanssa avaamalla e-urheilu liigan pelin 

ympärille. Tiimit toimivat valtuutettujen NBA tiimien alaisuudessa. Voimakkaiden 

brändien luominen ei siis ole pelkästään e-urheilijoiden mielenkiinnon kohteena. 

Tästä näkökulmasta on mielenkiintoista myös seurata, kuinka Blizzardin 

kunnianhimoinen projekti Overwatch-liigan ympärillä tulee muuttamaan 

toimintaympäristöä. Liigaan osallistuakseen perinteisten e-urheilutiimien on tullut 

vaihtaa nimensä ja aloittaa toimintansa uusilla, paikallisten kaupunkien nimillä, 

käytännössä siis uudelleen brändäämällä itsensä. Blizzardin tavoitteena on selkeästi 

muotoilla liigan toimintamalli perinteisten amerikkalaisten urheiluliigojen kuten NFL, 

NBA tai NHL tyyliseksi, joissa kukin seuraa edustaa selkeästi kukin tiettyä kaupunkia. 

Tämä mahdollistaa vakaan fanikulttuurin syntymisen myös tilanteissa, joissa pelaajien 

vaihtuvuus on suurta ja tätä myötä oheistuotteiden tehokkaamman kaupallistamisen. 

Lisäksi tavoitteena on selkeästi tuoda e-urheilu entistä vakaammin osaksi 

valtavirtakulttuuria. Ottelut pelataan stadioneilla paikan päällä, tavoitteena on saada 

ihmismassat liikkeelle vaikkapa koko perheen tai kaveriporukan ajanvietteenä. 

3.3.2 Striimaus 

Striimaus terminä viittaa uudehkoon ilmiöön, jossa mediasisältö suoratoistetaan 

kuluttajille samanaikaisesti kuin se tuotetaan (Sjöblom & Hamari, 2017). 

Suoratoistaminen eroaa siis perinteisestä ladattavasta mediasisällöstä kuten YouTube 



28 

-videoista. Lähetys on käytännössä yleensä reaaliaikainen tai sisältää korkeintaan 

minuuttien viiveen kilpatilanteissa kilpailijoiden mahdollisten vakoiluyritysten 

estämiseksi.  

Twitch.tv on Amazonin omistama sosiaalisen median suoratoistopalvelu. Se 

mahdollistaa jopa miljoonien pelaajien lähettää ilmaiseksi reaaliaikaista kuvaa omasta 

pelaamisestaan muiden katsottavaksi. Twitch tarjoaa pelaajille näkyvyyttä niin 

sponsorien kuin tiimienkin silmissä.  Palvelun liiketoimintamalli perustuu mainoksien 

näyttämisestä saaduille tuloille, jotka Twitch jakaa menestyneimpien striimaajien 

kanssa. Huomionarvoista tässä mallissa on, että Twitchin sijaan striimaaja itse on 

vastuussa siitä, milloin mainoksia haluaa näyttää. Hän voi esimerkiksi todeta käyvänsä 

keittiössä hakemassa ruokaa ja pyytää katsojiaan sillä aikaa katsovan muutaman 

mainoksen ja täten auttavan häntä toimimaan jatkossakin striimaajana. Tämä luo aidon 

ja näkyvän yhteyden mainosten ja striimaajan toimeentulon välillä, mikä vähentää 

mainoksien luomaa ärsytystä katsojien ymmärtäessä, että striimaaja mainostulojen 

ansiosta pystyy käyttämään enemmän aikaa viihteen tai sisällön tuottamiseen, kun 

tämän ei tarvitse huolehtia toimeentulostaan esimerkiksi käymällä palkkatöissä 

striimaamisen lisäksi. (Schultz, 2017) 

Mainostulojen lisäksi Twitch tarjoaa striimaajille ansaintamahdollisuuden tilaajia 

(subscribers) keräämällä. Katsoja voi tukea haluamaansa striimaajaa tilaamalla tämän 

kanavan esimerkiksi kuukaudeksi muutaman euron hintaan. Striimaaja saa tällöin osan 

katsojan Twitchille maksamasta tilausmaksusta ja tilaaja voi kokea olonsa hyväksi 

tietäessään näin osaltaan auttavansa suosikkistriimaajaansa keskittymään tuottamaan 

mielekästä sisältöä katsojien iloksi (Sjöblom & Hamari, 2017). Tilaus voi esimerkiksi 

mahdollistaa katsojan osallistumisen erityisesti tilaajille varatulle keskustelupalstalle 

tai erilaisiin kilpailuihin ja äänestyksiin. Joskus tilaus ei välttämättä näy katsojalle 

muuten kuin pienenä merkkinä tämän oman nimen edessä keskusteluikkunassa. 

Tällöin ainut konkreettinen etu voi ollakin yhteisöön kuuluvuuden tunne, muut 

käyttäjät tunnistavat katsojan tilanneen kanavaa ja täten tukeneen heidän 

suosikkistriimaajaansa. Sjöblom ym. (2017) tunnistivat sosiaalisten tekijöiden ja 

yhteisöllisyyden merkityksen striimien katsojaelämykselle. Yhteisöllisyyden 

kokeminen oli selkeästi yhteydessä katsomiseen käytetyn ajan lisääntymisessä, mutta 

ehkä vielä tärkeämmin se oli tärkein selittävä tekijä myös katsojien tekemille 
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tilauksille. Tämä tutkimustulos tuntuu heijastavan Hamilton ym. (2010) huomioita 

heimojen syntymisestä kuuluisien henkilöbrändien ympärille. Niinpä henkilöbrändin 

rakennuksessa tulisi kiinnittää erityistä huomioita yhteisöllisyyden 

mahdollistamiseen. Sjöblom ym. (2017) esittävät, että pelkkä keskusteluikkuna ei 

välttämättä ole ollenkaan riittävä vaikuttamisen väline monille omistautuneille 

katsojille, jolloin työtä tulisi tehdä entistä paremman sosiaalisen kanssakäymisen 

mahdollistamiseen striimauksen aikana erilaisten palveluiden tai työkalujen avulla. 

Television katsomiseen verrattuna striimien seuraaminen on yleensä huomattavasti 

interaktiivisempi kokemus (Sjöblom & Hamari, 2017), katsojilla on mahdollisuus 

kommentoida näkemäänsä muiden katsojien kanssa reaaliaikaisesti, esittää 

kysymyksiä striimaajalle tai jopa vaikuttaa striimin sisältöön. Fanien ja brändien 

kannalta e-urheilu pystyy tarjoamaan paljon suuremman pelaajien tavoitettavuuden 

kuin tavallinen urheilu (Schultz, 2017). Lisäksi sosiaalisen median käyttö on hyvin 

yleinen ja luonnollinen tapa pelaajien viestiä keskenään tai fanien kanssa internet 

ympäristössä. Tämä merkittävä ero tulisi ottaa huomioon ja käyttää hyväksi 

henkilöbrändiä suunnitellessa. 

Arruda (2009) korostaa julkisen puhumisen tai esitelmöinnin mahdollisuuksia 

voimakkaan brändikokemuksen luomisen kannalta. Esitelmöinti mahdollistaa 

brändisanoman esiin tuomisen koko oman persoonallisuuden voimalla ilman välittäjiä, 

jolloin henkilön oma sanavarasto, äänenpainot, ilmeet eleet ja ulkoinen olemus 

kokonaisvaltaisesti tulevat ilmi. On mielenkiintoista pohtia, voisiko osa striimauksen 

suosiosta kuluttajien keskuudessa selittyä samantyyppisen kokemuksen välittäjänä: 

striimatessa yleisö pääsee reaaliaikaisesti seuraamaan henkilön eleitä, ilmeitä, 

kommentteja ja muuta olemusta, mikä mahdollistaa brändin kommunikoinnin aidolla 

ja vetovoimaisella tavalla. 

Geurin (2016) huomauttaa useiden eliittiurheilijoiden kohtaavan ongelmia 

henkilöbrändin hallinnan kanssa sosiaalisessa mediassa. Urheilijat joutuvat 

käytännössä nykyään markkinoimaan brändiään sosiaalisessa mediassa 

saavuttaakseen laajempaa näkyvyyttä ja sponsorien kiinnostusta. Harvalla heistä 

kuitenkaan on minkäänlaista markkinoinnin koulutusta, tai myöskään ohjeistusta  tai 

tukea taustaorganisaatioilta kuten urheiluliitoilta tai edes omalta joukkueeltaan. Myös 
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striimauksen yhteydessä tämä ongelma vaikuttaa erityisen relevantilta. Moni 

toimeentulonsa striimauksella hankkiva e-urheilija toimii ikään kuin 

yksityisyrittäjänä, jolloin heidän henkilöbrändinsä ja sen hallinta muodostavat pohjan 

koko liiketoiminnalle. Suurella osalla heistä ei ole mahdollisuutta tällöin käyttää 

minkäänlaisen taustaorganisaation markkinointiosaamista hyväkseen, jolloin on 

riskinä, että henkilöbrändin hallinta nojaa enemmän sattumaan kuin tietoisiin 

strategisiin päätöksiin. 

3.3.3 Videosisällön tuottaminen 

Videosisällön tuottamisella tässä yhteydessä tarkoitetaan valmiiksi kuvatun ja usein 

hyvinkin editoidun sisällön tuottamista ja tarjoamista erilaisten suoratoistopalvelujen 

kuten YouTuben kautta. Suomessa puhutaan joskus videosisällön tuottajista 

esimerkiksi tubettajina. Videot eroavat striimauksesta siinä, että vaikka ne saatetaan 

teknisessä mielessä suoratoistaa esimerkiksi YouTubesta vastaanottajan tietokoneelle, 

tämä suoratoisto ei kohdistu reaaliaikaiseen sisältöön toisin kuin striimauksessa. 

Tämä tarjoaa sisällöntuottajalle erityyppisiä mahdollisuuksia kuin striimaus, sillä 

videoita on mahdollisuus hyvin tarkoituksenmukaisestikin editoida joko 

informatiivisemmiksi, hauskemmiksi, tiiviimmiksi jne., toisinsanottuna tuoda omaa 

näkökulmaa hyvin tiedostetulla tavalla esille. Lisäksi sisällöntuottajan on mahdollista 

editoida mukaan vain haluamaansa materiaalia, kun taas reaaliaikaisen lähetyksen 

tuottamiseen liittyy aina tietty arvaamattomuus ja tapahtumia ei ole mahdollista hallita 

täysin.  

Videosisältöä tuottavan henkilön tulot muodostuvat esimerkiksi YouTuben videoihin 

lisäämien mainosten tuloista, sponsorien maksamista palkkioista tai 

tavaralahjoituksista. Tällöin menestyksen kannalta merkityksellistä on kasvattaa 

suuria määriä seuraajia, koska palaavat henkilön videoiden pariin kerta toisensa 

jälkeen. Toisaalta YouTuben kaltaiset palvelut ovat tehneet itsensä ja brändinsä 

ilmaisemisesta ennen näkemättömän helppoa, sillä nykyään kuka tahansa voi julkaista 

tekemäänsä videomateriaalia ilman suurten yritysten välittäjänä toimimista ja toivoa 

tavoittavansa saman mielisiä katsojia (Chen, 2013). Toisaalta Chen huomauttaa, että 

tämä helppous tarkoittaa myös, että suosiota on vaikea saavuttaa miljoonien muiden 

sisällön tuottajien kilpaillessa  entistä laatutietoisempien kuluttajien huomiosta 
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Sisällön editoiminen mahdollistaa henkilöbrändin tarkemman kontrolloinnin, koska 

materiaalista on mahdollista leikata mukaan vai halutut kohdat. Toisaalta editointi 

mahdollistaa myös vaikkapa huumorin lisäämisen erilaisten ääniefektien, kuvien tai 

tekstien lisäämisen myötä. Sjöblom ym. (2017) huomioi striimaajia tutkiessaan, että 

valmiiksi nauhoitettu ja editoitu videosisältö saattaa tarjota esimerkiksi oppimisen 

kannalta parempaa arvoa kuluttajalle. Videoon materiaali on mahdollista koota ja 

editoida päämäärähakuisesti ja tiiviisti, jolloin kuluttaja voi valita juuri haluamansa 

materiaalin ja keskittyä siihen omalla ajallaan. Sisällöntuottajan on ylipäänsä 

mahdollista paremmin kerätä haluamaansa teemaan liittyvää materiaalia yhteen 

tiiviiseen videoon, mikä mahdollistaa esimerkiksi turnauksen kohokohtien tai päivän 

hauskimpien hetkien esittelyn.  

Valmiiksi editoidun videomateriaalin rooli e-urheilussa on mielenkiintoinen. 

Kilpaurheiluun verrattuna jo striimaukseen liittyy paljon viihteellisiä tekijöitä, vaikka 

pelaajat e-urheilulajejaan lähetyksessä harjoittelevat tai kilpailevat. Videosisältö 

lähestyy tähän verrattuna entistä enemmän viihdettä, sillä videot on yleensä editoitu 

tiettyä tarkoitusta varten eikä kyseessä ole yleensä varsinaisesti kilpailutilanteen 

toistaminen. Usein suositut tubettajat eivät välttämättä olekaan erityisen taitavia e-

urheilijoita, vaan viihdyttäjiä jotka pelaavat useita eri tietokonepelejä, joista vain osaa 

voi varsinaisesti pitää e-urheilun piiriin kuuluvina. Valitusta e-urheilun määritelmästä 

riippuen tällaiset videot eivät välttämättä täytä e-urheilun määritelmää, joka 

normaalisti korostaa lajin kilpailullista luonnetta (jolloin esimerkiksi yksinpelien 

pelaaminen eskapismitarkoituksessa ei ole e-urheilua). Kuitenkin käytännössä monilla 

viihdyttävillä mediapersoonilla, niin striimaajilla kuin videoiden laatijoilla, on hyvin 

suuri merkitys e-urheilun suosiolle suurten massojen keskuudessa.  Onkin sinällään 

mielenkiintoista pohtia tubetuksen asemaa suhteessa e-urheiluun; onko kyseessä yksi 

e-urheilun muoto vai onko kyseessä pikemminkin apuväline e-urheilun elämyksen 

välittämisessä. Aiheen ympäriltä löytyisi paljon mielenkiintoisia 

jatkotutkimusmahdollisuuksia. 

3.4 Identiteettien rooli brändäykselle e-urheilussa 

E-urheilijan brändäyksen voi ajatella eroavan työmarkkinoille itseään brändäävän 

ihmisen markkinoinnista useilla eri tavoilla. E-urheilijan henkilöbrändin on helpompi 
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ajatella saavan perinteisen tavaramerkin tai tuotteen piirteitä, sillä e-urheilija toimii 

ensinnäkin usein nimimerkin takaa. Tutkimuksen luvussa kaksi käsiteltiin jo lyhyesti 

erilaisia teorioita identiteettien roolista brändäykselle. E-urheilijoiden kohdalla tuntuu 

mielekkäältä ja luonnolliselta eritellä ainakin henkilökohtainen identiteetti 

(syntymänimi) ja peli-identiteetti (pelinimi). Peli-identiteetti voi poiketa hyvinkin 

rajusti henkilökohtaisesta identiteetistä. Sotapelien maailmassa aggressiivisesta ja 

hyökkäävästä käytöksestään tunnettu pelaaja voi olla arkisissa kanssakäymisissään 

hyvinkin introvertti ja rauhallinen.  Labrecque ym. (2011) toivat esille ongelmat, joita 

eri identiteettien sekoittuminen voi aiheuttaa brändin koetulle autenttisuudelle. 

Brändin hallinnan kannalta tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi eri sosiaalisen median 

kanavien erittelyä. Perheelle ja ystäville suunnattu viestintä tulisi kanavoida oman 

kanavan kautta esimerkiksi Facebookin kautta, kun taas henkilöbrändiin liittyvä 

viestintä tapahtuisi selkeästi pelinimen alla ja tilanteeseen sopivaa kanavaa pitkin 

vaikkapa Twitterin kautta. 

Identiteeteillä on myös muitakin rooleja e-urheilun yhteydessä. Seo (2016) kuvaa e-

urheilua ammattimaiseksi aktiviteetiksi ”professionalized activityksi” ja korostaa 

tämän tyyppisillä aktiviteeteilla olevan tärkeä rooli yksilön identiteetin rakennukselle. 

Hän erottaa kaksi eri ryhmää e-urheilun sisällä; ammattilaispelaajat, jotka elättävät 

itsensä pelaamalla, sekä ammattimaiset harrastajat (professionalized gamer), joiden 

jopa intohimoinen harrastus saa hyvin ammattimaisia piirteitä, mutta jotka eivät pysty 

elättämään itseään pelaamalla. Näitä amatöörejä ei kuitenkaan pidä sekoittaa pelejä 

viihteellisissä tarkoituksissa pelaaviin kuluttajiin, joiden päämääränä ei ole 

järjestelmällinen kilpailu toisia pelaajia vastaan tai kykyjen määrätietoinen harjoittelu 

ja parantaminen. E-urheilijoista suuri osa on näitä ammattimaisia harrastajia, jotka 

kokevat e-urheilun tärkeäksi osaksi omaa identiteettiään.  

Toisaalta on erityisen tärkeää erottaa kuluttajien identiteetin muodostuksen rooli osana 

e-urheilun menestystä. Hamilton ja Hewer (2010) tuovat ilmi Web 2.0 aikakauden 

ilmiön, jonka mukaan kuluttajat muodostavat internetissä tai sosiaalisessa mediassa 

brändiyhteisöjä tai jopa ”heimoja”. Nämä heimot toimivat jäsentensä identiteetin 

rakennuksessa luomalla sosiaalisia suhteita ja yhteenkuuluvuuden tunteita jäsenten 

kokoontuessa vapaaehtoisesti yhteen heille merkityksellisten asioiden äärellä. Vaikka 

yhteisö kerääntyy alun perin jonkin tietyn brändin ympärille, on heillä brändin 
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kehittymisen kannalta usein voimakas yhdessä luomisen vaikutus (co-creation), sillä 

kuluttajat kokevat brändin tärkeäksi itselleen ja ovat yleensä kiihkeästi mukana 

puolustamassa tätä tärkeää aihetta ja toisaalta usein kanavoivat omaa luovuuttaan jopa 

kehittämällä brändiä mielestään parempaan suuntaan. E-urheilun parissa on selvästi 

havaittavissa hyvin kiihkeitäkin yhteisöjä, jotka seuraavat ihailemaansa e-urheilijaa/ 

striimaajaa pelistä ja vuodesta toiseen, luoden omaa alakulttuuriaan kuten meemejä tai 

huumoria, jota muiden voi olla hyvinkin vaikea ymmärtää. Olisi erittäin 

mielenkiintoinen aihe henkilöbrändäyksen jatkotutkimuksen kannalta selvittää, mitkä 

tekijät ovat johtaneet näin vahvojen yhteisöjen syntyyn ja voiko tätä menestystä pyrkiä 

kopioimaan. 
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4 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

4.1 Teoreettiset johtopäätökset 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka henkilöbrändäystä voidaan hyödyntää e-

urheilussa. Tutkimuksen tärkein johtopäätös on ollut tunnistaa e-urheilijan 

henkilöbrändäyksen kannalta kolme erityyppistä tapaa, joilla e-urheilija voi tuottaa 

arvoa kuluttajille ja näin edetä urallaan. Henkilöbrändäyksen ytimessä tulisi aina olla 

henkilön omat vahvuudet ja tavoitteet (Peters, 1997), mutta yhtä tärkeää 

henkilöbrändin kommunikoinnissa kohdeyleisö huomioon (Harris & Rae, 2011). 

Niinpä on tärkeää erottaa liittyvätkö e-urheilijan tavoitteet tulevaisuuden suhteen 

enemmän kilpaurheiluun, striimaukseen vai videosisältöjen tuottamiseen. Nämä 

kolme kategoriaa eivät varsinaisesti sulje toisiaan pois, henkilö voi olla yhtä aikaa sekä 

kilpapelaaja, että viihdyttäjä. Henkilöbrändin hallinnan kannalta jonkinasteista 

priorisointia on kuitenkin tehtävä esimerkiksi jo ajankäytön takia. Jokaisessa näistä 

kategorioista myös korostuvat erilaiset vahvuudet ja haasteet henkilöbrändin hallinnan 

kannalta. Kilpapelaajan tavoitteena voi olla saavuttaa tietynlainen mielikuva 

joukkueiden ja turnausjärjestäjien silmissä, striimaajan päämääränä voi olla kerätä 

suuri määrä maksavia seuraajia Twitchissä ja videosisällön tuottajan päämääränä 

puolestaan mainostulot YouTubesta. Tämä tarkoittaa, että kohdeyleisö voi, 

tavoitteesta riippuen, olla hyvinkin erilainen ja tämä on otettava huomioon 

henkilöbrändin suunnittelussa ja hallinnassa.  

Teoreettinen tavoite tutkimukselle oli syventää henkilöbrändäyksen teoriaa tutkimalla 

aihetta uudessa kontekstissa eli e-urheilun yhteydessä. Mielenkiintoisesti tutkimuksen 

aikana aineistosta nousi esille ainakin identiteettien merkitys henkilöbrändäykselle. 

Henkilöbrändäyksessä ydin perustuu ajatukselle, että henkilö tunnistaa omat 

vahvuutensa ja viestii tätä autenttista itseään erottuakseen joukosta. Petersin (1997) 

alkuperäinen idea kehottaa elämään omaa brändiään jatkuvasti kaikissa tilanteissa, 

jotta brändin sanoma pysyisi johdonmukaisena ja autenttisena. Myöhempi tutkimus 

tunnistaa myös ihmisillä olevan brändi tahtomattaankin esimerkiksi sosiaalisessa 

mediassa liikkuessaan (Labrecque et al., 2011) E-urheilu kontekstina tuo viitteitä 
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näkemyksestä, jonka mukaan e-urheilijalla on itseasiassa (ainakin) kaksi hyvinkin 

erilaista identiteettiä, tämän henkilökohtainen identiteetti, sekä pelinimeen perustuva 

peli-identiteetti. E-urheilijoiden brändi rakentuu yleensä heidän pelinimiensä 

ympärille, mikä mahdollistaa luontevasti kahden eri identiteetin elämisen esimerkiksi 

sosiaalisessa mediassa ilman, että henkilöbrändin uskottavuus vaarantuu. Toisaalta 

tutkimuksessa havaittiin selkeä rooli henkilöbrändeillä myös kuluttajien identiteettien 

muodostumisen ja kuluttajayhteisöjen syntymisen välineenä. 

Pelinimen käyttäminen saattaa myös mahdollistaa omalla tavallaan brändin 

tuotteistamisen ilman, että e-urheilijan henkilökohtainen identiteetti vaarantuu, mikä 

on usein noussut kritiikin kohteeksi henkilöbrändäyksen yhteydessä. E-urheilijoiden 

kohdalla henkilöbrändäys saa lisäksi huomattavasti enemmän yksityisyrittäjämäisiä 

piirteitä uran kannalta kuin aikaisemmassa kirjallisuudessa. Esimerkiksi urheilijoiden 

kohdalla henkilöbrändäystä on usein tutkittu apukeinona muiden tuotteiden 

yhdessäbrändäykselle (co-branding) (Carlson & Donavan, 2013). E-urheilijan 

tapauksessa henkilöbrändäys on yleensä paljon keskeisemmässä roolissa tämän 

pyrkiessä ohjaamaan omaa uraansa omin voimavaroin ja usein ilman 

markkinointikoulutusta yksityisyrittäjämäiseen tyyliin. Esimerkiksi striimaajan 

tavoitteena voi olla saavuttaa toimeentulo keräämällä suuri määrä seuraajia ja 

maksavia tilaajia Twitchissä.  Tällöin striimaajan ”tuote” jota hän ikään kuin 

brändäyksen keinoin kaupittelee, on kirjaimellisesti hänen oma (peli-identiteettiin 

pohjautuva) persoonallisuutensa. Tämä tuo uuden mielenkiintoisen näkökulman 

henkilöbrändäyksen ja toisaalta identiteettien tutkimuksen teoreettiseen keskusteluun. 

E-urheilusta on toistaiseksi hyvin vähän kauppatieteellistä tutkimusta olemassa, joten 

tutkimus pyrki osaltaan myös lisäämään ymmärrystä tästä uudehkosta ja kasvavasta 

markkina-alueesta. Tutkimus selvitti lyhyesti alustavia määritelmiä e-urheilulle ja 

pyrki tunnistamaan Seon (2013) avulla toimialan arvonluontimallin keskeisiä tekijöitä. 

Tutkimuksen johtopäätökseen liittyen kilpaurheiluun, striimaukseen ja videosisältöjen 

tuottamiseen liittyviä keskeisiä teemoja pyrittiin tunnistamaan ja käsitteellistämään 

tulevaisuuden tutkimuksen pohjaksi.  
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4.2 Liikkeenjohdolliset johtopäätökset 

Tutkimuksen liikkeenjohdollinen tavoite oli selvittää, kuinka e-urheilijat voivat 

hyödyntää henkilöbrändäystä. Henkilöbrändäys itsessään on tehokas keino erottautua 

muista kilpailijoista kohdeyleisön silmissä. Tämä tutkimus on pyrkinyt tunnistamaan 

henkilöbrändäyksen onnistumisen kannalta keskeiset seikat, kuten tarpeen tunnistaa 

omat sisäiset vahvuudet ja muokata oma henkilöbrändi näiden vahvuuksien pohjalta. 

Toisaalta on tärkeää tunnistaa oma kohdeyleisö, jotta voidaan tunnistaa mitkä omista 

vahvuuksista voivat kohdeyleisölle arvoa tuottaa. Näiden tekijöiden pohjalta 

tunnistettiin jo teoreettisissa johtopäätöksissä kolme eri tapaa, joilla e-urheilija voi 

arvoa tuottaen urallaan edetä: kilpaurheilu, striimaaminen tai videosisällön 

tuottaminen. Tämä teoreettinen jaottelu helpottaa tunnistamaan omien kiinnostuksen 

kohteiden ja vahvuuksien pohjalta mahdolliset kohdeyleisöt, joille brändi tulisi 

suunnata. Tämä antaa mahdollisuuden e-urheilijalle pohtia minkälaisia asioita hänen 

tulisi ottaa huomioon brändiään suunnitellessaan ja kommunikoidessaan. 

Kohdeyleisön merkitys korostuu tässä; on eri asia tavoitella paikkaa maailman 

parhaassa e-urheilujoukkueessa, kuin yrittää nousta maailman seuratuimmaksi Twitch 

persoonaksi. On tärkeää selvittää, mitkä omat vahvuudet parhaiten tuottavat arvoa 

valitulle kohdeyleisölle ja pyrittävä kommunikoimaan näitä brändiominaisuuksia. 

Väärien ominaisuuksien kommunikointi voi olla jopa haitallista; vaikka katsojat 

saattavat arvostaa shokeeraavaa ja aggressiivista käytöstä, voi sama käytös olla jopa 

esteenä joukkueeseen pääsylle tai sponsorisopimuksen saamiselle, koska e-urheilijan 

brändi ei tällöin sovi yhteen joukkueen tai sponsorin oman brändin kanssa. 

Sosiaalinen media ja interaktiivisuus ovat tärkeässä roolissa selittämässä e-urheilun 

suosiota. Tämä tulisi ottaa huomioon ja pyrkiä saavuttamaan oman brändiyhteisön 

kanssa aito ja vuorovaikutuksellinen suhde. Sosiaalisen median käytössä tulisi ottaa 

huomioon brändi-identiteetin erottaminen henkilökohtaisesta identiteetistä, 

esimerkiksi suuntaamalla sosiaalisen median viestintä oman pelinimen alle tiettyjä 

tarkoitukseen sopivia kanavia käyttäen, kun kyseessä on uraan tai henkilöbrändiin 

liittyvä viestintä, ja rajata osa viestintää vain oman luonnollisen nimen alle ja tietyille 

kanaville, jos tarkoituksena on lähinnä viestiä ystäville tai sukulaisille. Tietoisesti näitä 

rooleja voi toki myös sekoittaa, brändin autenttisuus voi jopa parantua e-urheilijan 

jakaessa kuulumisia tai kuvia arjestaan, mutta jos oma brändi eroaa suuresti 
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henkilökohtaisesta identiteetistä, on vaarana brändiviestinnän muuttuminen 

epäuskottavaksi johdonmukaisuuden kärsiessä. 

4.3 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi  

Tutkimuksen aihe eli e-urheilijan henkilöbrändäys on toistaiseksi tieteellisessä 

tutkimuksessa täysin aiemmin tutkimaton. Henkilöbrändäyksestä itsessään on 

tieteellistä tutkimusta jonkin verran olemassa, mikä mahdollisti kirjallisuuskatsauksen 

tekemisen ja tämän pohjalta vankan teoreettisen kehyksen muodostamisen juuri 

henkilöbrändäyksen osalta. Sen sijaan e-urheilu toimialana on vielä sen verran uusi, 

että tieteellistä tutkimusta aiheesta ei vielä kovinkaan paljon ole tehty. Varsinkin 

kauppatieteiden tiedekannoista hakusanalla e-urheilu tai e-sports ei käytännössä tietoa 

ollut tarjolla. Niinpä kontekstin osalta ymmärrystä on lähdetty muodostamaan 

poimimalla relevantin oloisia artikkeleita myös muiden tieteenalojen, kuten kuluttaja- 

tai identiteettitutkimuksen puolelta. Tieteellisten artikkelien lisäksi lähteinä on 

käytetty jonkin verran ajankohtaisuutta perustelemaan iltapäivälehtia ja 

blogikirjoituksia.  

E-urheiluun liittyvän rajallisesti saatavissa olevan tieteellisen materiaalin puuttuessa 

tutkija on joutunut turvautumaan hieman myös omiin havaintoihinsa yrittäessään 

tuoda ilmiön tutkimuksen kannalta kiinnostavia piirteitä esille esimerkiksi Twitchin, 

YouTuben tai eri pelien toiminnasta. Näihin alueisiin tulisi kiinnittää erityistä 

huomiota tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa. Tarkoituksena on ollut käyttää niitä 

lähinnä alustana, jonka varaan lähteä rakentamaan luotettavampaa tietoa esimerkiksi 

empiirisen tutkimuksen keinoin, tai ikään kuin silmälaseina joiden läpi ilmiötä on 

mahdollista tarkastella. Tämä on yritetty tehdä mahdollisimman objektiivisesti, mutta 

todennäköistä on, että tutkijan tiedostamattomilla subjektiivisilla näkemyksillä on 

ollut vaikutusta. Toisaalta, koska tutkimus on suoritettu ilman empiiristä osuutta, olisi 

luotettavuuden arvioinnin kannalta mielenkiintoista verrata tutkimuksen tuloksia 

empiirisesti saavutettuihin johtopäätöksiin. 
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4.4 Jatkotutkimusehdotukset 

Tämä tutkimus e-urheilijan henkilöbrändäyksestä on suoritettu kokonaisuudessaan 

kirjallisuuskatsauksen ja muutaman ajankohtaisen iltapäivälehti- ja blogikirjoituksen 

avulla. Niinpä kaikista selkein jatkotutkimusehdotus liittyykin empirian lisäämiseen 

nykyisellään lähinnä teorian avulla luotuun synteesiin. Olisi äärimmäisen kiinnostavaa 

tutkia esimerkiksi e-urheilijoita haastattelemalla, kuinka hyvin heidän ajatuksensa 

vastaavat tutkimuksen tuloksia. Toinen mielenkiintoinen empiirisen tutkimuksen 

kohde olisi selvittää kuluttajien näkemyksiä e-urheilijoiden henkilöbrändeistä.  

Seo (2013) tuo esille e-urheilun eri osapuolien tarpeen toimia yhdessä ja luoda arvoa 

arvoverkostossa. Tämä näkökulma on äärimmäisen kiinnostava ja ajankohtainen. E-

urheilijat, liigojen ja turnausten järjestäjät, pelien kehittäjät tai vaikkapa sponsorit ovat 

kaikki omalla tavallaan yhdessä mukana luomassa e-urheilun elämystä kuluttajille ja 

vaikuttamassa alan kasvuun, mutta toisaalta usein heidän tavoitteensa voivat olla 

ristiriidassa keskenään tai he voivat olla jopa suoria kilpailijoita toisilleen. Ala 

ylipäänsä on edelleen hyvin tuntematon suurten yleisöjen keskuudessa. 

Jatkotutkimuksena olisi mielenkiintoista selvittää, minkälaisia käytännön toimia tämä 

tarkoittaa e-urheilun eri toimijoiden näkökulmasta näiden pyrkiessä tasapainoilemaan 

yhteistyön ja kilpailun välillä. Myös e-urheilijoiden näkökulmasta tämä on 

mielenkiintoinen tutkimusaihe, toiset e-urheilijat ovat selkeästi kilpailijoita e-

urheilujoukkueiden, katsojien ja sponsorien kiinnostuksen suhteen, mutta kuitenkin 

usein (e-urheilulajistakin riippuen) pelaajat saattavat tehdä hyvinkin läheistä 

yhteistyötä toisiaan tukien tavoitteenaan saada juuri oma laji tunnetuksi suurten 

yleisöjen silmissä. 

Lopuksi, tutkimuksen aikana erityisen kiinnostavaksi ilmiöksi nousi 

kuluttajayhteisöjen rooli henkilöbrändien yhteydessä. Kuluttajat käyttävät brändiä 

hyväkseen muodostaessaan omaa sosiaalista identiteettiään, mutta myös muokkaavat 

brändiä arvon yhdessä luomisen (value co-creation) kautta. Monilla e-urheilijoilla 

vaikuttaa olevan erityisen intohimoinen ja omistautunut yhteisö takanaan, joka seuraa 

idoliaan vuodesta ja pelistä toiseen ja kehittävät samalla itselleen ikään kuin oman 

alakulttuurinsa. Tämän tutkimuksen rajoissa ei ollut mahdollista tutkia ilmiötä 
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tarkemmin, mutta aiheella olisi varmasti paljon tarjottavaa niin henkilöbrändäyksen 

kuin kuluttajatutkimuksenkin kannalta.  
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