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Sponsorointi on nopeimmin kasvava markkinointiväline ja keskimäärin noin 19 prosenttia yritysten 

markkinointibudjeteista käytetään sponsorointiin. Sponsorointi on erinomainen tapa rakentaa ja 

kehittää yrityksen brändi-imagoa, mutta se onnistuu vain huolellisella sponsorointikohteiden 

valinnalla. Tämän tutkimuksen tavoitteena on kehittää brändi-imagon rakentamista tukeva 

sponsorointikohteen valintaprosessi, joka toimii yrityksille sponsorointikohteiden valintaa tukevana 

työkaluna. Koska yritykset sponsoroivat yhä enemmän, tarkoittaa se myös sitä, että yhä useammalla 

yrityksellä on tarve sponsorointia helpottaville työkaluille. Brändi-imagon rakentamista tukeva 

sponsorointikohteen valintaprosessi muodostetaan selvittämällä, mitkä tekijät vaikuttavat 

sponsorointikohteiden valintaan sponsoroinnin ja brändi-imagon näkökulmasta. 

 

Tutkimuksen tavoitteen ja tutkimuskysymysten perusteella tutkimus toteutetaan toimintatutkimuksena 

tutkien tapausyritys Oulun Energia Oy:n toimintaa sponsorointikohteiden valinnassa. Empiirinen 

aineisto kerätään teemahaastatteluilla, joiden tarkoitus on selvittää tapausyrityksen lähtökohdat 

sponsorointikohteiden valinnalle, toiminnallisella workshopilla, jossa tarkoituksena on testata brändi- 

ja sponsorointiteorian pohjalta muodostettua brändi-imagon rakentamista tukevaa sponsorointikohteen 

valintaprosessia, sekä sähköpostikyselyillä, joiden kautta on tarkoitus arvioida testatun 

valintaprosessin toimivuutta. 

 

Tutkimustulosten perusteella brändi-imagon rakentamista tukeva sponsorointikohteen valintaprosessi 

lähtee liikkeelle sponsorin brändi-identiteetin määrittelystä, etenee sponsorointitavoitteiden ja -

käytänteiden asettamiseen, seulontakriteerien valintaan ja arviointiin. Seulontakriteereistä tärkein on 

yhteensopivuuden varmistaminen, jota jokaisen yrityksen tulisi käyttää kriteerinään, kun valitaan 

merkittäviä ja suuria sponsorointikohteita. Seulontakriteerien jälkeen ehdokkaita tulisi verrata 

yrityksen sponsorointiportfolioon, jonka jälkeen valitaan sponsorointikohde tai -kohteet. Valinnan 

jälkeen aloitetaan yhteistyö kohteiden kanssa ja lopuksi sponsorointikumppanuutta tulisi arvioida. 

 

Brändi-imagon rakentamista tukeva sponsorointikohteiden valintaprosessia voi hyödyntää 

sponsorointikohteiden valinnassa ja se auttaa yrityksiä tekemään nopeampia ja perustellumpia 

päätöksiä, koska niillä on ennalta määritellyt perusteet kohteiden valinnalle. Tutkimustulokset ovat 

yleistettävissä erityisesti paikallisiin ja alueellisiin sponsoreihin, koska muodostettua valintaprosessia 

on testattu vain alueellisen ja paikallisen sponsoroinnin toimikentällä. Muodostettu valintaprosessi 

toimii parhaiten sellaisenaan suurten ja merkittävien sponsorointikohteiden valinnassa, koska 

tutkimustulokset osoittavat, että pienempien ja merkityksettömämpien kohteiden valintaan prosessi on 

liian laaja ja työläs. 
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1 JOHDANTO 

Tämä pro gradu -tutkielma tehdään toimeksiantona Oulun Energia Oy:lle ja se 

käsittelee sponsorointikohteiden valintaa ja siihen liittyvää prosessia yritysten 

näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena on kehittää sponsorointikohteiden valintaa 

tukeva prosessi. Aluksi tässä luvussa lukija johdatetaan aiheeseen ja perustellaan 

aiheenvalinta, jonka jälkeen esitellään tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

sekä avataan tutkimukselle keskeiset käsitteet. Luvun lopussa esitellään tutkimuksen 

metodologia ja rakenne. 

1.1 Johdatus aiheeseen ja perustelut aiheenvalinnalle 

Sponsorointi on ollut jo vuosikymmeniä suuri osa yritysten markkinointiviestintää ja 

vuosi vuodelta yritykset käyttävät enemmän rahaa sponsorointiyhteistöihin. 

Sponsorointi onkin nopeimmin kasvava markkinointiväline ja keskimäärin 19 

prosenttia yritysten markkinointibudjeteista käytetään sponsorointiin. Vuonna 2017 

sponsorointiin käytettävien varojen uskotaan kasvavan 4,5 prosenttia edellisen vuoden 

60,1 miljardista dollarista. (IEG 2017.)  

Perinteiset mainokset maksavat yrityksille koko ajan enemmän, mutta ne tavoittavat 

yhä vähemmän ihmisiä vuosittain. Ihmiset eivät kiinnitä huomiota mainoksiin, mikä 

selittää sponsoroinnin suosiota markkinointikeinona. Sponsoroinnin viesti on sidottu 

toimintaan, ja näin sitä ei ole mahdollista sivuuttaa. Sponsoroinnin avulla myös 

kuluttajien sitouttaminen on helpompaa, koska sponsorointiyhteistyöt ovat osa 

kuluttajien elämäntapaa (blogit, tubettajat, harrastukset, urheilu). Kuluttaja ei siis 

välttämättä koe sponsorointiviestiä tunkeilevaksi tai tuputtavaksi, kuten mainokset 

voidaan kokea. (Walliser 2003; IEG 2017.) 

Sponsorointi mahdollistaa yritysten monien tavoitteiden saavuttamisen, kuten 

bränditietoisuuden ja -näkyvyyden lisäämisen, kohdeyleisön sitouttamisen, myynnin 

kasvattamisen sekä brändi-imagon kehittämisen. (Papadimitriou, Kaplanidou & 

Papacharalampous 2015.) Sponsoroinnin hienous piileekin siinä, että 

markkinointiviestin voi kohdistaa juuri haluamalleen kohderyhmälle. Kun 

sponsorointikohde valitaan huolellisesti, sen yleisö ja kannattajaryhmä ovat lähes 
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kaikki potentiaalisia asiakkaita sponsorille. Urheilu ja taide yhdistävät ihmisiä ympäri 

maailman, joten sponsoroinnin avulla voidaan saavuttaa massoittain ihmisiä, jotka 

kaikki ovat kiinnostuneet sponsorointikohteesta. (Thwaites, Aguilar-Manjarrez & 

Kidd 1998.) Urheilu esimerkiksi herättää katsojissa tunteita järkytyksestä hurmokseen, 

ja kaikkea siltä väliltä. Urheilun sponsoroinnin tehokkuuden onkin väitetty johtuvan 

juuri tunteiden herättämisestä. Urheilu sitouttaa ihmisiä samalla tavalla kuin 

legendaariset rockbändit ja teinien palvomat poikabändit. Ihmiset haluavat saada 

palasen idoleistaan ja näiden elämäntyyleistä, joten sponsorointi on oivallinen tapa 

saavuttaa kohderyhmiä. (Mida & Zaiem 2015.) Esimerkiksi Hugo Boss tunnetaan 

tyylikkäistä puvuistaan ja laadukkaista miesten vaatteistaan, joten yritykselle on 

luonnollista sponsoroida maskuliinisia urheilulajeja, kuten purjehdusta ja golfia. Nämä 

lajit symboloivat ylempää keskiluokkaa, eksklusiivisuutta, tyyliä ja taitoa. Juuri sitä 

elämäntyyliä, mitä Hugo Bosskin edustaa, joten voidaan olettaa, että Hugo Bossin 

kohderyhmä seuraa ja fanittaa näitä lajeja. Näiden lajien urheilijoista ja joukkueista 

syntyy Bossille erinomaisesti kohdistettuja markkinointikanavia. (Kukkonen & 

Tiilikainen 2016.) 

Yksi sponsoroinnin tärkeimpiä tavoitteita on brändi-imagon kehittäminen (Walliser 

2003). Brändi-imagon kehittäminen sponsoroinnin avulla perustuu siihen, että kun 

kuluttaja näkee kaksi tuntemaansa brändiä yhdessä, tämä kehittää assosiaatioita, eli 

mielikuvia, brändien välille. Kuluttaja siirtää mielikuviaan sponsorointikohteesta 

osaksi sponsorin brändi-imagoa, jolloin sponsorin brändi-imago kehittyy. Tavoitteena 

on siirtää positiivisia ja sponsorin kannalta johdonmukaisia assosiaatioita osaksi 

sponsorin brändiä, joten on hyvin tärkeää, että yritykset valitsevat 

sponsorointikohteensa huolellisesti. He tuskin haluavat, että esimerkiksi perinteisen ja 

arvostetun perheyrityksen brändiin aletaan yhdistämään holtittomuutta tai 

epärehellisyyttä. Näin voi käydä, jos nämä mielikuvat ovat osa sponsorointikohteen 

brändi-imagoa. (Keller 1993.) On siis kriittistä, että molempien osapuolten brändi-

imagot otetaan sponsorointikohteiden valinnassa huomioon, ja että valittujen 

sponsorointikohteiden avulla on mahdollista rakentaa yrityksen brändi-imagoa. 

Brändi-imago on myös yksi suurimmista vaikuttajista kuluttajien 

brändiuskollisuuteen, joten sponsorointikohteiden huolellinen valinta brändi-imagon 

rakentamiseksi on tärkeää. (Mabkhot, Shaari & Salleh 2017). 
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Sponsorointiyhteistöiden mahdollisuus on lähes rajaton, joten sopivien, samat arvot 

jakavien ja yhdessä arvoa luovien sponsorointikohteiden valinta voi tuottaa yrityksille 

vaikeuksia. Sponsorointikohteen valinta on sponsorointiyhteistyön onnistumisen 

kannalta kriittistä. Sponsorointikohteen avulla tulee voida saavuttaa sponsoroinnille 

asetetut tavoitteet ja tietenkin yrityksen potentiaalisia ja jo olemassa olevia asiakkaita. 

(Meenaghan, McLoughlin & McCormack 2013.) Sponsorointikohteiden valinnan 

tulisikin perustua järkeville ja perustelluille kriteereille, jotta nämä voidaan saavuttaa 

(Johnston & Paulsen 2014). Tänä päivänä yhä useammat yritykset aloittavat 

sponsoroinnin, mutta harvalla on käsitys siitä, miten sponsorointikohteita tulisi valita. 

Sponsoroinnin suosion kasvaessa eksponentiaalisesti, sponsorointikohteiden valinnan 

periaatteet ovat tulleet entistä ajankohtaisemmiksi ja yrityksille tarpeellisemmiksi. 

Tutkimus sponsorointikohteiden valinnasta on hyvin pitkälle keskittynyt 

sponsorointikohteilta ja -kumppanuuksilta vaadittaviin kriteereihin, kuten yhteistyön 

kestoon ja maantieteellinen ulottuvuuteen. Laajempi ilmiö sponsorointikohteen 

valinnan ympärillä on jäänyt kuitenkin huomattavasti vähemmälle huomiolle. 

Sponsorointikirjallisuudessa on hyvin vähän tutkittu, mitkä muut tekijät kriteerien 

lisäksi vaikuttavat sponsorointikohteiden valintaan. (Walliser 2003; Johnston & 

Paulsen 2014.) Johnston ja Paulsen (2014) ovat esittäneet artikkelissaan eri teorioiden 

pohjalta muodostetun sponsorointikohteiden valintaprosessin, mutta muita 

valintaprosesseja ei sponsoroinnin kirjallisuudesta löydetty. Smith (2004) sekä Olson 

ja Thjomoe (2011) taas ovat tutkimuksissaan tarkastelleet sopivuuden tasoja, joita 

voidaan käyttää sponsorointikohteiden valinnassa apuna, mutta nekin tarkastelevat 

vain sponsorin ja kohteen yhteensopivuutta, ei muita vaikuttavia tekijöitä. 

Sponsorointikohteiden valinnassa ja siihen vaikuttavissa tekijöissä on siis 

tutkimusaukko, johon pyritään tällä tutkimuksella vastaamaan. 

1.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on muodostaa brändi-imagon rakentamista 

tukeva sponsorointikohteen valintaprosessi. Prosessin tarkoituksena on toimia 

manageriaalisena työkaluna, joka kertoo, mitkä asiat ovat valinnan kannalta oleellisia, 

ja mitä tekijöitä yrityksen tulee valintatilanteessa pohtia. Tavoitteen saavuttamiseksi 

sponsorointikohteiden valintaa tarkastellaan brändi-imagon ja sponsoroinnin 
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näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteen ja edellisessä kappaleessa esiteltyjen 

perustelujen perusteella muodostettiin tutkimuksen päätutkimuskysymys:  

”Millainen on yrityksen brändi-imagon rakentamista tukeva sponsorointikohteiden 

valintaprosessi?” 

Alatutkimuskysymyksen tarkoitus on auttaa vastaamaan päätutkimuskysymykseen. 

Jotta voidaan selvittää, mitkä sponsorointikohteen valintaprosessin vaiheet ovat, tulee 

ensin selvittää, mitkä asiat vaikuttavat sponsorointikohteiden valintaan. Tästä 

muotoutui alatutkimuskysymys: 

”Mitkä tekijät vaikuttavat sponsorointikohteiden valintaan?” 

1.3 Tutkimuksen keskeiset käsitteet 

Yleisimmin käytetty sponsoroinnin määritelmä on Meenaghanin (1983) määritelmä: 

sponsorointi on kaupallisen organisaation tarjoamaa taloudellista tai sen kaltaista 

avustusta toimintaan, minkä tarkoituksena on saavuttaa kaupallisia tavoitteita. 

Sponsoroinnilla onkin aina kaupallisia motiiveja, eikä se esimerkiksi ole 

hyväntekeväisyyttä. 

Kotler, Keller, Brady, Goodman ja Hansen (2009) ovat määritelleet brändi-imagon 

seuraavasti: brändi-imago muodostuu kuluttajien havainnoista ja uskomuksista 

(brändistä), jotka heijastuvat assosiaatioista kuluttajien muisteissa. Brändi-imago 

voidaan määritellä myös muilla tavoin, esimerkiksi American Marketing Association 

(2017) määrittelee, että "brändi-imago on vaikutelma (ei välttämättä aina totuutta 

vastaava) brändin persoonasta ja tuotteesta ihmisten mielissä". Tutkimuksessa 

käytetään Kotlerin ym. (2009) määritelmää brändi-imagosta, sillä se ottaa huomioon 

brändeihin liitettävät assosiaatiot, joiden tärkeys korostuu sponsorointikohteiden 

valinnassa. 
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1.4 Tutkimuksen metodologia 

Tämän tutkielman teoreettisen viitekehyksen muodostaa brändi- ja 

sponsorointikirjallisuuden pohjalta muodostettu brändi-imagon rakentamista tukeva 

sponsorointikohteen valintaprosessi. Muodostettu valintaprosessi kuvaa 

sponsorointikohteen valinnassa käytävät vaiheet: sponsorin brändi-identiteetin 

määrittelyn, sponsorointitavoitteiden ja -käytänteiden muodostamisen, 

seulontakriteeristön muodostamisen ja arvioinnin, yhteensopivuuden kriteerin 

arvioinnin, sponsorointikohteen valinnan ja yhteistyön aloittamisen. Tämän 

valintaprosessin toimivuutta testataan tutkielman empiirisessä osiossa. 

Tämän tutkielman empiirinen osio toteutetaan toimintatutkimuksena tutkien 

tapausyrityksen toimintaa sponsorointikohteita valittaessa. Toimintatutkimuksen 

avulla pyritään kehittämään ihmisten toimintatapoja paremmiksi toiminnan kautta 

(Heikkinen, Rovio & Syrjälä (toim.) 2007, s. 16). Tämän tutkimuksen tarkoituksena 

on selvittää, millainen on brändi-imagon rakentamista tukeva sponsorointikohteen 

valintaprosessi. Se pyritään selvittämään testaamalla teoreettista viitekehystä. 

Testaamalla muodostettua valintaprosessia ja oppimalla testaamisesta pyritään siis 

kehittämään yrityksen toimintaa, tarkemmin sponsorointikohteiden valintaa. 

Tapausyrityksen avulla on mahdollista testata brändi-imagon rakentamista tukevaa 

sponsorointikohteen valintaprosessia realistisessa tilanteessa ja testauksen tulokset 

ovat yleistettävissä samankaltaisiin yrityksiin. 

Testauksen lisäksi tutkimuskysymykseen pyritään vastaamaan selvittämällä 

sponsorointikohteiden valinnan lähtökohdat tapausyrityksessä, sekä arvioimalla 

brändi-imagon rakentamista tukevan sponsorointikohteen valintaprosessin 

toimivuutta. Lähtökohdat selvittämällä opitaan erityisesti valintatilanteen haasteista ja 

arvioimalla muodostetun prosessin toimivuutta voidaan päätellä, tuleeko prosessi 

toimimaan käytännössä sellaisenaan, vai tulisiko siihen tehdä muutoksia. 

Empiirinen aineisto kerätään teemahaastattelemalla kolmea tapausyrityksen 

sponsorointityöryhmän jäsentä, järjestämällä workshop työryhmän kanssa, jossa 

testataan brändi-imagon rakentamista tukevaa sponsorointikohteen valintaprosessia 

sekä lähettämällä sähköpostikyselyt haastatelluille työryhmän jäsenille. Tällä tavalla 



11 

on mahdollista kerätä tietoa tapausyrityksen sponsoroinnin ja erityisesti 

sponsorointikohteiden valinnan alkutilanteesta, testata muodostetun valintaprosessin 

toimivuutta ja arvioida muodostetun valintaprosessin toimivuutta. Kerätyn aineiston 

avulla on mahdollista kehittää sponsorointi- ja bränditeorian pohjalta muodostettua 

brändi-imagon rakentamista tukevaa sponsorointikohteen valintaprosessia. 

1.5 Tutkimuksen rakenne 

Tämän pro gradu -tutkielman rakenne koostuu viidestä pääluvusta. Ensimmäinen 

pääluku, johdanto, johdattaa lukijan tutkielman aiheeseen ja esittelee 

tutkimustavoitteen sekä tutkimuskysymykset. Johdannossa esitellään myös 

tutkimuksen metodologia ja rakenne tutkielman seuraamisen helpottamiseksi. 

Toisessa luvussa tehdään katsaus aiheesta tehtyyn aikaisempaan tutkimukseen 

aloittaen brändi-imagon käsitteen määrittelystä. Siitä siirrytään tapoihin rakentaa 

brändi-imagoa. Nämä kappaleet perustelevat brändi-imagon rakentamisen 

tarpeellisuuden yrityksille ja esittävät keinot sen rakentamiseen. Kolmannessa 

alaluvussa esitellään sponsorointikäsitteenä, miten brändi-imago siirtyy sponsorin ja 

sponsorointikohteen välillä sekä sponsoroinnin strategioita. Tämän jälkeen 

keskitytään sponsorointikohteiden valintaan, erityisesti seulontakriteereihin ja 

yhteensopivuuteen. Näiden alalukujen tarkoitus on lisätä ymmärrystä 

sponsorointikohteen valinnan roolista brändi-imagon rakentamisessa, sekä rakentaa 

pohja teoreettiselle viitekehykselle, brändi-imagon rakentamista tukevalle 

sponsorointikohteen valintaprosessille, joka muodostetaan ja esitetään tämän pääluvun 

lopussa. 

Kolmannessa pääluvussa esitellään tutkimuksen tutkimusmenetelmät ja perustellaan 

tapausyrityksen valinta. Tapausyritys myös esitellään sekä aineistonkeruumenetelmät 

ja toimintatutkimusprosessi kuvataan alaluvuissa. Lopuksi selostetaan aineiston 

analyysimenetelmät. Aineistonkeruumenetelmät ja aineiston analyysimenetelmät 

selostetaan tarkasti, jotta tutkimusta voidaan pitää luotettavana ja tutkimus voidaan 

toistaa tarvittaessa. Neljännessä pääluvussa kerrotaan tutkimuksen empiiriset tulokset, 

joiden pohjalta brändi-imagon rakentamista tukevaa sponsorointikohteen 

valintaprosessia kehitetään edelleen. Tutkimustulokset esitetään lähtien liikkeelle 

sponsoroinnin lähtökohdista, edeten sponsorointikohteen valintaprosessin testaukseen 
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ja valintaprosessin toimivuuden arviointiin. Tutkimustuloksia havainnollistetaan 

suorilla lainauksilla kerätystä aineistosta. Lopuksi empiiriset tulokset vedetään yhteen. 

Viidennessä pääluvussa tehdään johtopäätökset tutkimustulosten perusteella. 

Ensimmäiseksi esitellään teoreettiset johtopäätökset ja vastaukset 

tutkimuskysymyksiin yhdistäen ne teoreettiseen viitekehykseen: brändi-imagon 

rakentamista tukevaan sponsorointikohteen valintaprosessiin. Valintaprosessista 

esitellään tulosten perusteella päivitetty prosessi, jota yritykset voivat käyttää 

sponsorointikohteiden valintatilanteessa. Luvussa myös verrataan tutkimustuloksia 

aikaisempaan aiheesta tehtyyn tutkimukseen sekä esitellään liikkeenjohdolle oleelliset 

johtopäätökset. Luvun lopuksi arvioidaan tutkimuksen laatua ja luotettavuutta 

validiteetin ja reliabiliteetin avulla sekä ehdotetaan tulevaisuuden tutkimukseen 

tärkeitä aiheita, joita tässä tutkielmassa ei ollut mahdollista tutkia.  



13 

2 BRÄNDI-IMAGON RAKENTAMINEN 

Tämä kappale syventyy brändi-imagon rakentamisen teoriaan erityisesti 

sponsoroinnin näkökulmasta muodostaen tutkimukselle teoreettisen viitekehyksen. 

Aluksi kappaleessa määritellään brändi-imagon käsite, jonka jälkeen edetään itse 

brändin rakennukseen yleisesti sekä sponsoroinnin näkökulmasta. Kappaleen lopussa 

esitellään sponsorointikohteiden valintaan vaikuttavia tekijöitä ja teorian 

yhteenvedossa esitellään tutkimuksessa käytettävä teorian pohjalta muodostettu 

sponsorointikohteen valintaprosessi. 

2.1 Brändi-imagon käsitteestä 

Brändi-imago on ollut tärkeä käsite kuluttajakäyttäytymisen kirjallisuudessa jo 1950-

luvun alusta. Se ei kuitenkaan ole pysynyt vuosikymmenten aikana vakiona, vaan se 

on vuosien varrella määritelty usein eri tavoin. (Dobni & Zinkhan 1990.) Kotler ym. 

(2009) päivittivät brändikirjallisuudessa usein esiintyvän Kellerin (1993) 

assosiaatioihin perustuvan brändi-imagon määritelmän seuraavasti: "brändi-imago 

muodostuu kuluttajien havainnoista ja uskomuksista (brändistä), jotka heijastuvat 

assosiaatioista kuluttajien muisteissa". Brändi-imago on siis kuluttajien muisteissa 

olevista brändiassosiaatioista muodostuva "yhteenveto", joka ohjaa kuluttajia erilaisiin 

brändiassosiaatioihin ja lopulliseen käsitykseen brändistä (Mabkhot ym. 2017). 

Assosiaatiot ovat informatiivisia solmuja (nodes), jotka linkittyvät brändisolmuun 

(brand node) kuluttajan muistissa. Assosiaatiot pitävät sisällään brändin merkityksen 

kuluttajalle. (Keller 1993.) Assosiaatioita on myös luonnehdittu brändin sydämeksi ja 

sieluksi, ja ne nähdään olevan keskeisin tekijä vahvan brändin rakentamisessa (Aaker 

1996; Chen 2001). 

Brändi-imagolla yleisesti tarkoitetaan siis niitä mielikuvia, joita kuluttajat yhdistävät 

mielissään tiettyihin tuotteisiin ja brändeihin, sekä sitä, että kuluttajien ostopäätökseen 

vaikuttaa muukin kuin tuotteen fyysiset ominaisuudet (Dobni & Zinkhan 1990). 

Brändi-imago voikin auttaa kuluttajia tunnistamaan tarpeensa ja tyytyväisyytensä 

tiettyä brändiä kohtaan. Brändi-imago voi edesauttaa erottelemaan brändejä, 

kokoamaan niistä tietoa, ja jopa tekemään ostopäätöksen. (Aaker 1991.) 
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Tutkijat ovat vuosien varrella olleet samaa mieltä, että brändi-imago on olemassa 

kuluttajien mielissä, mutta kiistanalaista on ollut se, että missä mittakaavassa brändi-

imagoon voi vaikuttaa. (Dobni & Zinkhan 1990.) Bullmore (1984) muun muassa on 

sitä mieltä, että kuluttajan mieli luo imagon, ja ainut tapa muokata sitä on kuluttajan 

kokemusten kautta. Kuitenkin, useiden tutkijoiden mielestä kuluttajalla on passiivinen 

rooli mitä tulee brändi-imagon luomiseen (Dobni & Zinkhan 1990). Scammon ja 

Semenik (1983) väittävät, että brändi luo imagonsa ja se yksinkertaisesti projisoidaan 

kuluttajille. Heidän mukaansa brändi myös manipuloi ja "johtaa" imagoa haluamallaan 

tavalla muun muassa mainosten kautta. Kuluttaja heidän mukaansa siis vain 

vastaanottaa kuvan yrityksestä, jonka yritys brändistään haluaa antaa. 

Hyvä ja menestyvä brändi-imago auttaa brändejä erottumaan kilpailijoistaan ja 

kasvattaa kuluttajien todennäköisyyttä ostaa brändin tuotteita tai palveluita (Padgett & 

Allen 1997; Hsieh, Pan & Setiono 2004). Koska brändi-imago on voimakas vaikuttaja 

kuluttajien päätöksenteossa, yritykset yrittävät luoda mahdollisimman vahvan imagon 

brändilleen. On myös tutkittu, että brändi-imago vaikuttaa voimakkaasti 

brändiuskollisuuteen, minkä takia brändien tulisi panostaa brändi-imagon 

rakentamiseen. (Mabkhot ym. 2017.) 

2.2 Brändi-imagon rakentaminen 

Brändi-imagon rakentaminen tulisi olla iso osa brändien markkinointitoimia, sillä 

vahvat brändit tuovat yrityksille lukuisia hyötyjä. Niiden on todettu mahdollistavan 

identiteetin luonnin markkinapaikalla, vähentävän haavoittuvuutta kilpailijoiden 

toimille, lisäävän tuottoja sekä lisäävän mahdollisuuksia brändilaajennuksille. 

Kuluttajat myös todennäköisemmin valitsevat vahvan ja mieleisen brändin tuotteet tai 

palvelut mitäänsanomattomamman brändin tuotteiden tai palveluiden sijaan. 

(Zdravkovic & Till 2012.) Brändi-imagon rakennus perustuu bränditietoisuuden 

lisäämiseen ja halutunlaisten assosiaatioiden luontiin ja viestimiseen. 

Bränditietoisuutta voidaan kasvattaa yksinkertaisesti markkinoimalla brändiä. Brändin 

mainitseminen usein ja säännöllisesti esimerkiksi mainoksissa kasvattaa 

bränditietoisuutta, eli sitä, kuinka moni brändistä tietää. Jos kukaan ei tiedä brändistä, 

ei kukaan voi ostaa sen tuotteita tai palveluita. Assosiaatiot voidaan luoda 
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ensimmäisten identiteettivalintojen (nimi, logo ym.) avulla, tai sitten brändi-

identiteettien integroimisella tukeviin markkinointitoimiin. (Keller 1993.) 

Kuten aiemmin todettu, brändi-imago koostuu brändiin liitettävistä assosiaatioista. 

Nämä assosiaatiot muodostuvat brändin viestimän brändi-identiteetin kautta. Brändit 

siis viestivät identiteettiään ulospäin kuluttajille, jonka kautta kuluttajat muodostavat 

mielissään assosiaatioita brändistä. Tämä johtaa brändi-imagon muodostumiseen 

kuluttajien mielissä. Brändi-imago ja -identiteetti ovat siis erottamaton osa toisiaan 

brändi-imagon rakentamisessa. (Keller 1993.) Campbell (2002) puhuu artikkelissaan 

brändi-identiteetin sijaan brändipersoonallisuudesta, mutta on samaa mieltä, että 

brändin tulee tietää kuka tai mikä se on, jotta kuluttajat voivat linkittää halutunlaisia 

assosiaatioita brändiin. Tässä tutkimuksessa käytetään Kellerin (1993) brändi-

identiteetin käsitettä, sillä brändi-identiteetti kuvaa sitä, miten brändi haluaa tulla 

mielletyksi kuluttajien silmissä, eli mitä assosiaatioita se haluaa brändiinsä liitettävän 

(Investopedia 2018). 

Campbell (2002) toteaa, että brändi-imagon rakentamiseksi asiakas-, kilpailija- ja 

yritysanalyysien tekeminen on tärkeää, jotta yritys voi valita assosiaatiot, jotka haluaa 

brändiinsä liitettävän. Kuten aiemmin todettu, valittujen assosiaatioiden tulisi auttaa 

brändiä erottumaan kilpailijoistaan markkinoilla ja olla suotuisia, vahvoja sekä 

uniikkeja. Positiiviset brändiin liitettävät assosiaatiot johtavat tulevaisuudessa 

kasvaviin tuottoihin (Zdravkovic & Till 2012). On myös ehdottoman tärkeää, että 

halutut brändiin liitettävät assosiaatiot ovat yhdenmukaisia esimerkiksi yrityksen 

arvojen ja strategian kanssa. Ilman brändin yhdenmukaisuutta kilpailuetua ei voida 

saavuttaa (Campbell 2002). 

Brändi-identiteetti muodostuu brändin tekemien valintojen pohjalta, esimerkiksi 

brändin nimi ja logo vaikuttavat oleellisesti brändi-identiteettiin. Näiden identiteettien 

(logo ja nimi) integroiminen markkinointitoimiin on välttämätöntä, jotta brändi-

identiteetti näyttäytyy yhtenäisenä kokonaisuutena. Identiteettiä vahvistavien 

markkinointitoimien tehtävä on luoda suotuisia, vahvoja ja uniikkeja assosiaatioita 

brändistä kuluttajien mielissä. Tuotespesifikaatiot luovat paljon mielikuvia brändistä, 

ja siitä, mitä se tarkoittaa. Ne luovat perustavanlaatuisen käsityksen brändistä ja pohjan 

tuoteominaisuusassosiaatioille. Myös hinnoittelu luo välittömästi vahvoja mielikuvia 
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brändistä ja sen tavoittelemasta paikasta tuotekategoriassaan. (Keller 1993.) 

Esimerkiksi, kun uusi naisten käsilaukkumerkki tulee markkinoille, sen tuotteiden 

hinnoittelu luo välittömästi kuvan brändistä kuluttajien mielissä. Tuhansien eurojen 

hinnat todennäköisesti luovat assosiaatioita laadukkaasta luksusbrändistä, jonka 

asiakaskunta on eksklusiivinen ja tuotteet muodin aallonharjan huipulla. Kuluttaja ei 

oleta löytävänsä brändin tuotteita jokaisesta kaupungista, tai edes jokaisesta maasta. 

Markkinointiviestintä taas tarjoaa mahdollisuuden joustavammin muokata kuluttajien 

mielikuvia brändistä ja sen tuotteista viestimällä brändi-identiteetistä. Mainokset ja 

muu viestintä antaa brändille mahdollisuuden välittää kohdistettuja ja tarkkaan 

mietittyjä viestejä kuluttajille, joiden avulla kuluttajien mielikuvaa brändistä pyritään 

muokkaamaan. (Keller 1993.) Markkinointiviestinnän avulla voi siis olla mahdollista 

muokata myös kuluttajien jo syntyneitä mielikuvia ja assosiaatioita brändistä. Tämä 

voi kuitenkin olla erittäin vaikeaa, sillä jo muodostettuja mielikuvia on vaikea muuttaa. 

Tästä syystä halutut assosiaatiot tulee valita tarkkaan. Valintojen tulisi perustua 

kilpailija-, asiakas- ja yritysanalyysien tuloksiin, kuten aiemmin todettu. Tulee myös 

muistaa, että markkinat muuttuvat jatkuvasti ja ajansaatossa myös brändit ja niihin 

liitettävät assosiaatiot saattavat menettää ajankohtaisuutensa. Tällöin brändi-

identiteettiä tulee muuttaa ajankohtaisempaan suuntaan, mutta se tulee tehdä 

vähitellen, muuttaen identiteettiä siten, että kuluttajat edelleen tunnistavat brändin 

vaivatta. (Campbell 2002.) 

Brändi-imagon rakentamisen keinona toimii myös toissijaisten assosiaatioiden 

hyödyntäminen. Toissijaiset assosiaatiot ovat markkinoinnin ulkopuolisten 

vaikuttajien, esimerkiksi vertailuryhmien, luomia. Assosiaatioiden luojien ei siis 

välttämättä tarvitse olla markkinoijia, kunhan viestitetyt brändiin liitettävät 

assosiaatiot ovat suotuisia, vahvoja ja uniikkeja. Toissijaisia assosiaatioita 

hyödyntämällä voidaan myös luoda assosiaatioita, joita ei muuten brändiin liitettäisi. 

Esimerkiksi sponsorointi ja julkisuuden henkilöiden käyttö yrityksen keulakuvana 

ovat erinomaisia esimerkkejä tästä. Urheilijoiden ja artistien kautta brändiin voidaan 

mahdollisesti liittää osia julkisuuden henkilön brändi-imagosta. (Keller 1993.) 

Esimerkiksi, jos auton renkaiden valmistaja haluaisi kasvattaa uskottavuuttaan 

(asiantuntemuksen assosiaatiot), sille voisi olla hyödyllistä sponsoroida kuuluisaa 
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ralli-, formula- tai Nascar-kuskia. Kuluttaja liittäisi kilpa-autoilijaan assosioimansa 

asiantuntemuksen aiheesta brändiin. 

2.3 Brändi-imagon rakentaminen sponsoroinnin avulla 

Kellerin (1993) mukaan sponsorointi on yksi keino rakentaa yrityksen brändi-imagoa. 

Se on keinona tehokas, kunhan sponsorointitoiminta on suunniteltua ja tavoitteellista. 

Tämä saattaakin olla yksi syy sponsoroinnin eksponentiaaliseen kasvuun 

markkinointivälineenä. Sponsorointi on jo pitkään ollut nopeimmin kasvava 

markkinointiväline maailmassa. (IEG 2017.)  Brändi-imagon rakentaminen 

sponsoroinnin avulla perustuu bränditietoisuuden kasvattamiselle ja brändi-imagon 

siirtämiselle sponsorointikohteelta sponsorille. (Walliser 2003.) 

2.3.1 Sponsorointi 

Sponsorointi on määritelty usealla eri tavalla vuosien varrella, eikä sille ole vielä yhtä 

hyväksyttyä määritelmää. Yksi tunnustetuimmista määritelmistä on kuitenkin 

Meenaghanin määritelmä vuodelta 1983. Hänen mukaansa sponsorointi voidaan 

määritellä "kaupallisen organisaation tarjoamaksi taloudelliseksi tai sen kaltaiseksi 

avustukseksi toimintaan, minkä tarkoituksena on saavuttaa kaupallisia tavoitteita". 

Sponsorointi ei siis ole hyväntekeväisyyttä, vaan se perustuu vaihdantaan sponsorin ja 

sponsorointikohteen välillä. Kaupallisia tavoitteita pyritään saavuttamaan käyttämällä 

osapuolten välistä assosiaatiota hyväksi. (Walliser 2003.) Hyväntahtoisuus on 

kuitenkin olennainen osa sponsorointia, mikä erottaa sen selkeästi esimerkiksi 

perinteisestä kaupallisesta mainonnasta (Meenaghan 2001). 

Sponsoroinnin tavoitteet ovat jo pitkään olleet brändi-imagon kehittäminen ja 

bränditietoisuuden kasvattaminen (Marshall & Cook 1992; Walliser 2003). 

Sponsorointi on näiden tavoitteiden saavuttamiseen erinomainen keino, sillä 

sponsorointi koetaan urheilussa hyväksyttävämpänä kuin esimerkiksi mainonta. 

Sponsoroinnin nähdään hyödyttävän niin urheilijaa, kuin sponsoriakin, kun taas 

mainonta nähdään yritysten tuputtamisena. (Walliser 2003.) Sponsoroinnin avulla on 

myös helppo tavoittaa erilaisia asiakassegmenttejä. Maantieteelliset ja kulttuurilliset 

rajat on mahdollista ylittää sujuvammin, sillä urheilu yhdistää ihmisiä yli 
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maantieteellisien rajojen. (Thwaites ym. 1998.) Esimerkiksi, jalkapallojoukkue Real 

Madridia ja FC Barcelonaa kannatetaan Espanjan lisäksi Yhdysvalloista Australiaan 

ja Aasiaan. Mainokset taas ovat todennäköisesti hyvin erilaisia Yhdysvalloissa ja 

Kiinassa. Sponsoroinnin avulla on myös helppoa kohdentaa markkinointiviesti tarpeen 

mukaan niin massoille kuin pienille "niche"-asiakassegmenteille. Kohdentaminen 

onnistuu valitsemalla sponsorointikohteet, joiden avulla on mahdollista tavoittaa 

halutut asiakassegmentit. (Thwaites ym. 1998.) 

Pienempien yritysten motiivi sponsorointiin liittyy useimmiten suhteiden luontiin 

omassa yhteisössä ja tämän yhteisön tukeminen. (Walker Mack 1999; Walliser 2003.) 

Todennäköisin syy tälle on se, että pienten ja keskisuurten yritysten bränditietoisuus 

on pienempi, yleensä rajoittunut pienemmälle maantieteelliselle alueelle, joten imago 

ei siirry sponsorointikohteelta sponsorille samassa mittakaavassa kuin suurilla 

yrityksillä. Imagohyöty on näin rajoittunut. Pienillä yrityksillä sponsorointibudjetit 

ovat myös todennäköisesti huomattavasti pienemmät kuin suurilla yrityksillä, joten 

sponsorointiyhteistöiden markkinointiin ei voida panostaa valtavasti. Sponsorointia 

tehdäänkin todennäköisesti hyväntahtoisuudesta ja osoitukseksi yhteisöön 

kuulumisesta. 

Suurin sponsorointikohde on urheilu. Pohjois-Amerikassa sponsorit käyttivät 70 

prosenttia sponsorointibudjeteistaan urheiluun vuonna 2016. Viihde oli toiseksi 

suosituin kohde vieden kymmenen prosenttia sponsorointibudjeteista samana vuonna. 

Festivaalit, hankkeet (causes), taide ja yhdistykset jakoivat loput 20 prosenttia 

budjeteista. (IEG 2017.) 

2.3.2 Brändi-imagon siirtyminen 

Tutkimuksissa on useaan kertaan todistettu, että sponsoroinnin seurauksena 

sponsorointikohteen brändi-imagon on todettu siirtyvän sponsorille (Keller 1993; 

Walliser 2003; Smith 2004). Tämä tarkoittaa sitä, että kuluttaja muodostaa 

assosiaation sponsorointikohteen ja sponsorin välille. Tämän seurauksena joitakin 

sponsorointikohteeseen liitettäviä assosiaatioita saatetaan yhdistää sponsoriin. 

Ihanteellisesti, nämä assosiaatiot ovat suotuisia asenteita sponsorointikohdetta 

kohtaan. (Keller 1993.) McCracken (1989) määrittelee brändi-imagon siirtymisen 
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tarkoituksen siirtymisenä esimerkiksi sponsorointikohteelta sponsorille. Esimerkiksi, 

Formula 1 -kuljettaja Kimi Räikkönen tunnetaan ammattitaidostaan, mutta myös 

viilipyttymäisyydestä, juhlimisesta ja suorasukaisista kommenteistaan. Hän on 

todellinen ”Jäämies”. Oakley, pääasiassa aurinkolaseistaan tunnettu yritys, tunnetaan 

myös ”coolista” brändistään, joten heille Räikkösen sponsorointi on luonnollinen 

valinta, sillä molempiin brändeihin liitettävät assosiaatiot ovat samankaltaisia. 

Räikkösen brändi-imago siis vahvistaa Oakleyn brändiä. 

Jotta kuluttajakäyttäytymisen tutkijat voivat arvioida brändiassosiaatioita kuluttajien 

muistissa, on heidän täytynyt ottaa käyttöönsä psykologian tutkijoiden kehittämiä 

muistimalleja (memory models) (Anderson 1983). Kognitiivisen psykologian teoria 

”kuluttajan oppimisesta” on peruste brändi-imagon siirtymisen teorialle. 

Assosiatiivisen verkostomallin (associative network model) mukaan kuluttajan muisti 

ja tieto koostuu solmujen (nodes) ja linkkien verkostosta. Solmut koostuvat opitusta 

tiedosta ja ne yhdistyvät toisiinsa linkkien kautta. Solmujen tieto voi olla visuaalista, 

sanallista, abstraktia tai kontekstuaalista. Ulkoiset ärsykkeet aktivoivat muistin solmut. 

Kuluttajan reaktio riippuu aktivoituneisiin solmuihin yhdistyneiden linkkien määrästä. 

Brändien tavoite on linkittää positiivisia assosiaatioita mahdollisimman vahvasti 

brändiin, jotta kuluttaja tunnistaa brändin helposti ja näkee sen positiivisessa valossa 

brändin tunnistettuaan. (Keller 1993.) Assosiatiivinen verkostomallin tehtävä on siis 

kertoa, miten kuluttaja muistaa ja tunnistaa tietyn brändin esimerkiksi mainoksesta. 

Kun esimerkiksi mainoksessa esitetään kaksi eri brändiä (esimerkiksi 

sponsorointikohde sponsorin mainoksessa) tavoitteena on aktivoida brändi-imagon 

siirtyminen sponsorointikohteelta sponsorille, toki imagon siirtymistä tapahtuu myös 

toiseen suuntaan sponsorilta sponsorointikohteelle. (Anderson 1983.) Kuitenkin, 

ilman brändin muistamista ja tunnistamista brändi-imago ei voi siirtyä (Smith 2004).  

2.3.3 Sponsoroinnin strategiat 

Pelkkä sponsorin logo sponsorointikohteen rinnassa tai lippiksessä ei riitä brändi-

imagon siirtymisen, ainakaan voimakkaan sellaisen, varmistamiseen. Brändi-imagon 

rakennus sponsoroinnin avulla vaatii suunnitelmallista ja pitkäjänteistä työtä 

sponsorointiyhteistöiden eteen. Sponsoroinnin kirjallisuudessa on tunnistettu, että 

sponsorointiyhteistöiden jatkuva johtaminen on elintärkeää yhteistyön onnistumiselle. 



20 

Sponsoroinnin johtamisprosessi alkaa tavoitteiden asettamisesta yhteistyölle ja 

sponsorointikumppanin valinnasta. Tämän jälkeen yhteistyö organisoidaan ja 

sponsorointitoimet aloitetaan. Päätöksenteko voi olla rutiininomaista, jos yritys on 

kokenut sponsori, mutta se voi olla myös pidempi prosessi, jossa opitaan virheistä, kun 

kyseessä on kokemattomampi sponsori. (Walliser 2003.) 

Yhteistyön edetessä sen tuloksia mitataan ja sponsorointisuhdetta kontrolloidaan. 

Sponsorointisuhteiden kontrollointi on kiinnostanut tutkijoita ja kontrollointia onkin 

tutkittu paljon. Sponsorointisuhteiden arviointi on todettu haastavaksi, sillä suhteessa 

on lukuisia muuttujia ja yhteistyöhön vaikuttavia tekijöitä. Kontrolloinnin on todettu 

toimivan silloin, kun sponsoroinnin vaikutuksia ja sponsorointiprosessia 

kontrolloidaan erikseen. (Walliser 2003.) Tärkeää on ymmärtää, että se, miten 

sponsorointiyhteistöitä johdetaan, riippuu hyvin paljon siitä, onko sponsorilla 

olemassa olevat käytännöt sponsoroinnille. Yritykset, joilla käytännöt ovat selvät, 

omistavat myös todennäköisemmin sponsorointiosaston tai tiimin, tekevät yhteistyötä 

esimerkiksi mainostoimistojen kanssa, ja omaavat huomattavan sponsorointibudjetin. 

(Drees 1991 via Walliser 2003.) 

Tutkijat vaikuttavat olevan yksimielisiä siitä, että sponsorointiyhteistyön onnistumisen 

kannalta on ensiarvoisen tärkeää ymmärtää, että sponsorointistrategia tulee olla 

integroitu yrityksen markkinointistrategiaan. Kaikkien yrityksen markkinointi-mixin 

osien tulisi tavoitella samoja päämääriä. Sponsoroinnin tulisi olla vain yksi niistä 

taktiikoista, joilla näitä päämääriä pyritään saavuttamaan. (Scott & Suchrad 1992; 

Thwaites ym. 1998; Walliser 2003.) Amis, Slack ja Berrett (1999) toteavatkin, että 

integroimalla sponsorointitoimet markkinointi-mixiin yrityksen on mahdollista luoda 

tunnistettava ja voimakas brändi-imago. Heidän tutkimuksensa todisti, että yritykset, 

jotka liittivät sponsoroinnin tavoitteet osaksi yrityksen strategisia tavoitteita, 

saavuttivat muita enemmän kilpailuetua sponsoroinnin avulla. 

Sponsorointisuhteen mainostaminen ja siitä viestiminen on hyvin tärkeää 

sponsoroinnin tavoitteiden saavuttamiseksi. Kuluttajien tulee olla tietoisia 

sponsorointiyhteistyöstä, jotta he voivat tukea sitä, ja muodostaa assosiaatioita 

kumppanuudesta. (Cornwell, Roy & Steinard 2001) Kuten aiemmin todettu, ilman 

tietoisuutta brändi-imago ei voi siirtyä, joten sponsorointisuhteesta viestiminen on 
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ratkaisevaa sponsoroinnin menestyksen kannalta (Smith 2004). Esimerkiksi, jos H&M 

alkaisi sponsoroimaan alppihiihtäjä Lindsey Vonnia nostaakseen 

urheiluvaatemallistonsa profiilia, mutta ei mainostaisi tai viestisi tästä yhteistyöstä, ei 

Vonnin vakuuttava brändi-imago siirtyisi osaksi H&M:n imagoa. H&M:n brändi-

imago ei kehittyisi eikä näin esimerkiksi urheilumalliston myynti lisääntyisi. 

Olson ja Thjomoe (2003) löysivät, että jo pelkkä kuluttajien altistaminen 

sponsorointiyhteistyölle voi luoda positiivisia asenteita brändiä kohtaan. Kuitenkin, 

Zdravkovic ja Till (2012) eivät löytäneet tutkimuksessaan todisteita sille, että 

kuluttajien toistuva altistaminen sponsorointiyhteistyölle voimistaisi brändi-imagon 

siirtymistä. Tästä voidaan päätellä, että sponsorointiyhteistyöstä viestiminen on 

ensiarvoisen tärkeää, kun tietoisuutta suhteesta pyritään luomaan, mutta tietoisuuden 

luomisen jälkeen pelkkä yhteistyöstä "tiedottaminen" ei vahvista brändi-imagon 

siirtymistä sponsorointikohteelta sponsorille. 

Amis ym. (1999) huomauttavat myös, että saavuttaakseen halutut tavoitteet 

molempien osapuolten tulee sitoutua sponsorointiyhteistyöhön. Pitkäjänteinen ja 

kehittyvä yhteistyö rakentaa imagoa tehokkaasti ja luo kilpailuetua. Sponsoreiden 

onkin tehtävä valinta sijoittavatko he sponsorointiyhteistyöhön kertaluontoisesti vai 

haluavatko he sitoutua yhteistyöhön ja siihen sijoittamiseen pitkällä aikajänteellä. 

Oletettavasti pitkä sitoutuminen tuottaa myös suuremmat hyödyt suhteen molemmille 

osapuolille. Pitkällä sitoutumisella tässä tarkoitetaan sponsorin ja sponsorointikohteen 

jatkuvaa yhteistyötä esimerkiksi mainoksissa, tapahtumissa ja sosiaalisessa mediassa. 

(Zdravkovic & Till 2012.) 

Sponsoroinnin äärimmäinen tulos voi olla se, että sponsori ja sponsorointikohde 

nähdään lopulta synonyyminä. Osapuolten brändit sulautuvat yhdeksi ja toista brändiä 

ei ajatella ilman yhteyttä toiseen. Tämä vaatii kuitenkin valtavaa sitoutumista ja 

suhteen jatkuvaa kehittämistä. Suhteen täytyy uudistua ja luoda kuluttajille jotain 

ainutlaatuista. Onkin todettu, että mitä monipuolisemmin sponsorointisuhdetta 

hyödynnetään, sitä enemmän se tuottaa suhteen osapuolille arvoa. (Amis ym. 1999.) 

Tästä voidaankin päätellä, että sponsoroinnin ei siis tulisi olla pelkkää mainostamista, 

vaan esimerkiksi tapahtumien järjestämistä, yhteistyössä suunniteltuja tuotteita tai 

palveluita sekä mielenkiintoisen ja sitouttavan sisällön luomista yhdessä. 
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Sisällönluonnin suunnannäyttäjä sponsoroinnissa on Red Bull. Red Bullilla on 

YouTubessa yli kuusi miljoonaa tilaajaa, ja heidän uusia videoitaan katsotaan 

viikoittain lähes miljoona kertaa (YouTube 2018). Red Bull onkin pystynyt luomaan 

tiiviin yhteisön sitouttaen kuluttajat brändiin kiinnostavan, innovatiivisen ja 

ajankohtaisen sisällön avulla. 

Kuten aikaisemmin kerrottu, urheilu on suosituin sponsoroinnin kohde, eikä suotta. 

Urheilun sponsoroinnin suosio ja tehokkuus on todettu perustuvan tunteiden 

herättämiseen. Urheilu herättää äärimmäisiä tunteita faneissa ja katsojissa, mikä 

parantaa näiden asenteita brändejä kohtaan, jotka ovat mukana luomassa näitä tunteita. 

Tunteiden herättäminen sponsoroinnin avulla on todettu vaikuttavan positiivisesti 

asenteisiin sponsorin brändiä kohtaan, mutta myös lisännyt katsojien aikomusta ostaa 

sponsorin tuotteita tai palveluita. (Mida & Zaiem 2015.) Tunteiden herättämisen 

todellinen vaikutus brändi-imagoon sponsoroinnin kautta on kirjallisuudessa 

tunnistettu vasta viime aikoina, mutta tutkimusten perusteella on selvää, että 

sponsorointiviestinnän tulisi tähdätä kohderyhmien tunteiden herättämiseen (Morris, 

Woo, Geason & Kim 2002). Erinomainen esimerkki tunteiden herättämisestä on Hugo 

Bossin ja purjehtija Alex Thomsonin Walk-trilogia. Thomson tekee hurjia stuntteja 

purjeveneellään, joita katsellessaan katsoja todennäköisesti kokee kirjon tunteita 

esimerkiksi jännitystä, epäuskoa, riemua ja helpotusta. Katsojat odottavat innolla 

seuraavia videoita, ja mitä sponsorointikumppanit ovat tällä kertaa keksineet.  

2.4 Sponsorointikohteen valinta 

Ehkä kriittisin päätös sponsoroinnin suunnittelussa ja organisoinnissa on 

sponsorointikohteen valinta. Tämä johtuu siitä, että huolellisella sponsorointikohteen 

valinnalla mahdollistetaan sponsorointiin sijoitetun pääoman maksimaalinen tuotto ja 

sponsoroinnille asetettujen tavoitteiden saavuttaminen (Meenaghan ym. 2013). 

Sponsoroinnin tavoitteiden luominen, tunnistaminen ja ymmärtäminen on 

äärimmäisen tärkeää. Ennen tavoitteiden asettamista ei sponsorointikohdetta voida 

alkaa valitsemaan. Selkeät ja oleelliset tavoitteet tekevät sponsoroinnin tulosten 

arvioimisesta luotettavaa ja läpinäkyvää. (O'Reilly & Madill 2012.) Sponsoroinnin 

tavoitteet voivat koostua yritys-, markkinointi- ja mediatavoitteista, henkilökohtaisista 

tavoitteista tai suhteiden luomistavoitteista, tai kaikista näistä. Yritystavoitteet 
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pyrkivät yritys- ja brändi-imagon kehittämiseen, markkinointitavoitteet keskittyvät 

brändin mainostamiseen ja myynnin kasvattamiseen ja mediatavoitteet keskittyvät 

kohderyhmien tavoittamiseen ja tehokkaan media näkyvyyden mahdollistamiseen. 

Henkilökohtaisilla tavoitteilla tarkoitetaan ylemmän johdon omien mieltymysten ja 

kiinnostuksen kohteiden vaikutusta sponsorointikohteiden valintaan ja suhteiden 

luomistavoitteet tarkoittavat hyväntahtoisen toimijan kuvan vahvistamista yhteisössä. 

(Meenaghan 1983; Johnston & Paulsen 2014.) Sponsorointitavoitteet, jotka johtavat 

yrityksen markkinointi- ja yritysstrategiasta, luovat perusteen sponsorointikäytänteille 

yrityksessä. (O'Reilly & Madill 2012.) 

Sponsorointikäytänteet ovat usein hyvin yrityskohtaisia ja ne perustuvat yrityksen 

arvoille ja strategioille (Walliser 2003). Sponsorit yleensä julkaisevat 

sponsorointikäytänteet kommunikoidakseen sponsoroinnin motivaatioita ja 

saadakseen paremmin kohdistettuja sponsorointihakemuksia. (Cornwell 2008; 

Johnston & Paulsen 2014.) Esimerkiksi, jos sponsori ei sponsoroi ekologisista syistä 

moottoriurheilua, olisi moottoriurheilijoiden tai -seurojen turha lähettää yritykselle 

hakemuksia. Tästä syystä on järkevää ilmoittaa tästä yrityksen 

sponsorointikäytänteissä. 

2.4.1 Seulontakriteerit 

Jotta voidaan varmistaa sponsorointikohteen valinnan olevan linjassa 

sponsorointitavoitteiden kanssa, tutkijat suosittelevat sponsoreiden käyttävän ennalta 

määritettyjä seulontakriteerejä (Cornwell 1995; Thwaites & Carruthers 1998; Johnston 

& Paulsen 2014). Päättäjien on todettu tekevän perustellumpia ja nopeampia 

päätöksiä, kun heillä on ennalta määritetyt kriteerit, joille pohjata päätöksensä. 

Kaikkien mahdollisten seulontakriteerien listaaminen on hyvin vaikeaa, sillä kriteerit 

riippuvat lähes täysin sponsorin tarpeista ja tavoitteista. (Johnston & Paulsen 2014.) 

Meenaghan (1983) on listannut laajasti 15 tyypillistä sponsoreiden seulontakriteeriä ja 

Aguilar-Manjarrez, Thwaites ja Maule (1997) taas listaavat kuusi kriteeriä, joista 

jokainen tarjoaa vaihtoehtoja. Meenaghanin (1983) kriteerit ovat huomattavasti 

yksityiskohtaisempia ja itse sponsorointisuhdetta kuvaavampia ja Aguilar-

Manjarrezin ym. (1997) kriteerit suoraviivaisempia ja enemmän sponsorointisuhteen 

tasoa kuvaavia. Jälkimmäisten tutkijoiden kriteerit eivät huomioi esimerkiksi 
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sopivuuden käsitettä ollenkaan osana valintakriteerejä, joka kirjallisuuden mukaan on 

olennaista brändi-imagon rakentamisen kannalta (Keller 1993). 

Johnston ja Paulsen (2014) muodostivat Meenaghanin (1983) ja Aguilar-Manjarrez 

ym. (1997) kriteerien pohjalta niin globaaleille kuin alueellisillekin yrityksille 

tarkoituksenmukaisen ja käytännöllisen seulontakriteerilistan. Johnston & Paulsen 

(2014) vertailivat muodostamiansa seulontakriteerejä, ja niiden merkitystä, 

sponsorointikohteen valinnassa. Vertaillut kriteerit ovat yhteensopivuus brändin 

tavoitteiden kanssa, kesto, suhteen laatu, maantieteellinen ulottuvuus, 

sponsorointityyppi/kategoria, osallisuuden taso/eksklusiivisuus, maksutapa ja keino 

medianäkyvyyteen. Tutkijoiden mukaan sponsorointijohtajat haluavat eniten 

sponsorointikohteiltaan korkeaa yhteensopivuutta sponsorin brändin tavoitteisiin sekä 

hyvää tai erinomaista sponsorointisuhdetta. Sponsorointisuhteessa tärkeää on siis 

luottamus, molemminpuolinen tyytyväisyys, kumppanuuteen sitoutuminen, 

koordinoitu yhteistyö ja selkeä molemminpuolinen kommunikointi. Nämä ja brändin 

tavoitteiden yhteensopivuus ovat sponsorointijohtajille tärkeämpiä kuin sponsoroinnin 

tyyppi ja kategoria. Sponsorointisuhteen kesto on äärimmäisen merkittävä tekijä 

sponsorointijohtajille sponsorointikohteen valinnassa. Hieman yllättäenkin lyhyet 1-3 

vuoden sponsorointisopimukset ovat huomattavasti suositumpia kuin pitkät 5-10 

vuoden sopimukset. Sponsoroinnin kirjallisuuden mukaan mitä pidempi ja tiiviimpi 

sponsorointisuhde on, sitä parempia tuloksia sponsoroinnilla saadaan. Kuitenkin, 

pitkät sopimukset sitovat enemmän pääomaa ja vaatii jatkuvia ylläpitokustannuksia. 

(Johnston & Paulsen 2014.) 

Tutkimuksen mukaan maantieteellinen ulottuvuus on verrattain tärkeä tekijä 

sponsorointijohtajille, mutta huomattavasti vähemmän kuin edeltävät yhteensopivuus, 

kesto ja laatu. Sponsorointijohtajat suosivat alueellisia sponsorointikumppaneita 

paikallisia, maanlaajuisia ja kansainvälisiä enemmän. Maanlaajuiset ja paikalliset 

kumppanit ovat suosioltaan lähellä alueellisten kumppaneiden suosiota, mutta 

kiinnostus kansainvälisiä kumppaneita kohtaan on yllättävän vähäistä. Tämä voi 

johtua siitä, että suurien kansainvälisten kumppaneiden sponsorointi vaatii 

huomattavasti enemmän resursseja alueellisiin ja paikallisiin kumppaneihin 

verrattuna. Paikalliset yleisöt usein ovat myös homogeenisempiä ja tästä syystä 

synnyttävät enemmän tuottoa. Paikalliset sponsorointikohteet yleensä ovat lähellä 
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paikallista kulttuuria, mikä mahdollistaa sponsoreille paremman mahdollisuuden 

lähestyä ja luoda suhteita kuluttajien kanssa. (Johnston & Paulsen 2014.) Urheilu on 

pitkään ollut suosituin sponsorointialue, mutta Johnstonin ja Paulsenin (2014) mukaan 

sponsorointijohtajat mieluummin valitsevat hankekohteita urheilun ja taiteen sijaan. 

Hankekohteilla pyritään näyttäytymään paikallisessa yhteisössä hyväntekijänä ja 

verkostoitumaan (Cornwell, Weeks & Roy 2005). Urheilu yleisesti myös vaatii 

enemmän resursseja kuin hankekohteet, mikä voi selittää sponsorointijohtajien 

mieltymystä niihin (Johnston & Paulsen 2014). 

Eksklusiivisuus, sponsorointiyhteistyön maksutapa ja keino medianäkyvyyteen eivät 

ole sponsorointijohtajille läheskään yhtä tärkeitä tekijöitä sponsorointikohteita 

valittaessa, kuin aikaisemmin esitetyt tekijät. Pääsponsori ja kategorian eksklusiivinen 

sponsori ovat tutkijoiden mukaan halutuimmat tittelit, sillä ne takaavat näkyvyyttä 

korkeammista kustannuksista huolimatta. Maksutapana suosituin on käteissuorituksen 

ja luontoissuorituksen (maksu tuotteena/palveluna, esim. Callaway Golf maksaa osan 

sponsorointiyhteistyöstä varustamalla golffarit ilmaiseksi) yhdistelmä. 

Rahalahjoitukset ja käteissuoritukset yksistään ovat vähiten haluttu maksumuoto 

sponsorointijohtajille. Halutuin markkinointialusta sponsorointiyhteistöille on 

perinteinen printtimedia. (Johnston & Paulsen 2014.) Sponsorointijohtajat ovat 

yllättävän haluttomia tutkimuksen mukaan markkinoimaan sponsorointiyhteistyötä 

internetissä, vaikka yhteistyöt, joita markkinoidaan internetissä, ovat osoittaneet 

positiivisempia tuloksia, kuin yhteistyöt, joita ei internetissä markkinoida (Weeks, 

Cornwell & Drennan 2008). 

Sponsorointihakemusten arviointi, punniten ja järkeillen ehdotuksia seulontakriteerien 

avulla, on tärkeää, sillä se tukee järkevää ja objektiivista päätöksentekoa. Arviointi voi 

tapahtua muun muassa asettamalla jokaiselle kriteerille painoarvon, ja tällä tavalla 

vertailla kriteerejä sekä sponsorointiehdokkaita keskenään. (Johnston & Paulsen 

2014.) Berrett ja Slack (1999) huomauttavat, että kriteerien ja käytänteiden 

ilmoittaminen ja noudattaminen on myös tärkeää, jotta asiakkaille, sijoittajille ja 

henkilökunnalle näytetään päätöksenteon olevan läpinäkyvää, reilua ja perusteltua. 

Kuitenkin, Cunningham, Cornwell ja Coote (2009) huomauttavat, että kaikista 

sponsorointikäytänteistä, seulontakriteereistä ja arviointimenetelmistä huolimatta, 

joskus sponsorointikohde valitaan näiden tekijöiden ulkopuolelta. Tämä johtuu siitä, 
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että sponsorointikohteen valinta on usein heuristinen prosessi ja päätöksenteko on 

yksilöistä riippuvaista. 

2.4.2 Yhteensopivuus 

Sponsorointikohteen yhteensopivuuden (level of fit) on todettu määrittävän brändi-

imagon siirtymisen voimakkuuden sponsorointikohteelta sponsorille. Mitä paremmin 

sponsorointikohteen ja sponsorin brändi-imago sopivat yhteen, sitä voimakkaammin 

brändi-imago siirtyy osapuolten välillä, eli halutut assosiaatiot siirtyvät osaksi toisen 

osapuolen brändi-imagoa. Brändi-imago voi siirtyä osapuolten välillä molempiin 

suuntiin, mutta myös brändilaajennuksissa brändiltä brändille. Yrityksille onkin 

äärimmäisen tärkeää tehdä taustatutkimusta mahdollisista sponsorointikohteista ja 

niiden yhteensopivuudesta heidän imagoonsa, jotta brändi-imagon siirtyminen 

voidaan maksimoida. Sponsorointi on usein myös yrityksille valtava kuluerä, joten 

olisi hulluutta tehdä siihen liittyviä päätöksiä ilman huolellista tutkimusta ja tarkkaa 

suunnitelmaa. (Smith 2004; Prendergast, Paliwal & Mazodier 2016.) 

Yhteensopivuuden lisäksi brändi-imagon siirtymiseen vaikuttaa sponsoroitavan 

kohteen brändin "voima". Mitä suotuisampia, vahvempia ja uniikimpia assosiaatioita 

brändiin liitetään, sitä suurempi sen voima on. Brändi-imagon siirtyminen on 

todennäköisempää ja voimakkaampaa, kun sponsorointikohteen brändi-imago on 

voimakas. (Smith 2004.) Esimerkiksi, Veikkausliigaa pelaavat HJK ja PS Kemi 

omaavat molemmat hyvin erilaiset brändi-imagot. Voidaan kuitenkin väittää, että 

HJK:n brändi-imago on lukuisien mestaruuksien, nimekkäiden pelaajien ja 

kansainvälisten pelien ansiosta voimakkaampi, kuin PS Kemin brändi-imago. Tästä 

syystä on todennäköisempää, että HJK:ta sponsoroimalla brändi-imago siirtyy 

tehokkaammin HJK:lta sponsorille. 

Kuitenkaan, voimakkaat brändit eivät voi taata voimakasta ja positiivista brändi-

imagon siirtymistä. Kuluttajat arvioivat sponsorointikumppaneiden muodostamaa 

paria ja sitä, kuinka hyvin ne sopivat yhteen. Mahdollisimman monilla tavoilla 

yhteensopivat kumppanit varmistavat voimakkaan positiivisen brändi-imagon 

siirtymisen. (Smith 2004.) Esimerkiksi monilla voisi olla vaikeuksia muodostaa 

yhteyttä luksustekstiiliyritys Balmuirin ja miesten jääkiekkojoukkue Tapparan välille. 
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Tappara omistaa voimakkaan brändi-imagon, samoin Balmuir, mutta yhteensopivuus 

näiden kahden osapuolen välillä ei ole kuluttajalle ilmeinen. Balmuirille voisi olla 

huomattavasti hyödyllisempää sponsoroida esimerkiksi Suomen 

taitoluistelumaajoukkuetta. Yhteensopivuus olisi huomattavampi (esimerkiksi 

arvokkuus, feminiinisyys ja esteettisyys) ja näin Balmuir maksimoisi brändi-imagon 

siirtymisen. 

Yhteensopivuuden lisäksi sponsorointisuhteen loogisuus on tärkeää imagon 

siirtymisen kannalta. Loogisuus on ikään kuin yhteensopivuuden ulottuvuus tässä 

kontekstissa, onko suhde osapuolten välillä järkevä ja ymmärrettävä kuluttajille? 

Sponsoroinnin kirjallisuudesta voidaan tunnistaa kaksi elementtiä, joiden perusteella 

kuluttajat arvioivat sponsorointikumppanien yhteensopivuutta ja suhteen loogisuutta, 

ja nämä ovat: sopivuus (fit) ja laatu (quality). Sopivuus ja laatu muodostavat siis 

kuluttajien käsityksen sponsorointikumppaneiden yhteensopivuudesta. (Smith 2004.) 

Sopivuuden merkitys yhteensopivuuden arvioinnissa on todistettu sponsoroinnin 

kirjallisuudessa lukuisia kertoja, ja Olson ja Thjomoe (2011) ovat tunnistaneetkin neljä 

sopivuuden ulottuvuutta, jotka vaikuttavat yhteensopivuuden kokonaisuuteen 

havainnointiin sponsoroinnissa. Nämä ulottuvuudet ovat tuotekäyttö, asiakkaat 

yleisössä, maantieteellinen samankaltaisuus ja asenteiden samankaltaisuus. 

Epäoleellisiksi sopivuuden ulottuvuuksiksi Olsonin ja Thjomoen (2011) 

tutkimuksessa todettiin sponsorin ja sponsorointikohteen merkittävyys sekä osapuoliin 

kohdistuvat asenteet. Nämä ulottuvuudet sekä ulottuvuudet, jotka eivät tutkimuksen 

perusteella osoittautuneet tärkeiksi yhteensopivuuden kokonaisuuden kannalta, on 

tunnistettu lukuisista eri brändi-imagon siirtymistä sponsoroinnissa käsitelleistä 

tutkimuksista. (Olson & Thjomoe 2011.) 

Sponsorointikumppaneiden sopivuutta on kirjallisuudessa arvioitu myös Kellerin 

(1993) brändi-imagon kuutta yleistä assosiaatiotyyppiä soveltaen. Nämä sopivuuden 

tasot ovat tuoteominaisuustaso, käyttäjämielikuvataso, brändipersoonallisuustaso, 

toiminnalliset edut, kokemusperäiset edut ja symboliset edut. Näistä 

kuluttajamielikuvataso on verrattavissa Olsonin ja Thjomoen (2011) asiakkaat 

yleisössä -tasoon, sillä molemmat kuvastavat sitä, löytyykö sponsorointikohteen 

faneista sponsorin asiakkaita. Käyttäjämielikuvataso ja asiakkaat yleisössä -taso 
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yhdistetään tavoitettava kohderyhmä -tasoksi. Kellerin (1993) 

brändipersoonallisuustaso taas on verrattavissa Olsonin ja Thjomoen (2011) imagon 

samankaltaisuuden tasoon, jonka he totesivat epäoleellisiksi yhteensopivuuden 

kokonaisuuden kannalta. Tutkijoiden mukaan se, onko sponsorointikumppaneiden 

imagot tai persoonallisuudet samanlaisia ei ole merkittävää. Tärkeämpää on niihin 

kohdistuvien asenteiden samankaltaisuus. Symboliset edut -taso on hyvin samanlainen 

näiden kahden tason kanssa, mutta sen tason keskiössä on kumppaneihin 

kohdistettavat assosiaatiot, jotka, kuten todettu, ovat äärimmäisen tärkeitä brändi-

imagon siirtymisen kannalta (Keller 1993). 

Toiminnallisia ja kokemusperäisiä etuja ei ole mahdollista arvioida yksilö- tai 

seuratasolla, sillä niillä ei ole samalla tavalla hyötyjä, kuten esimerkiksi urheilulajeilla 

on. Näitä tasoja on siis mahdollista arvioida lajien kohdalla. Sopivuuden kannalta 

oleellisia tasoja ovat tuotekäyttötaso, tavoitettava kohderyhmä, maantieteellinen 

samankaltaisuus, asenteiden samankaltaisuus, tuoteominaisuustaso, toiminnalliset 

edut, kokemusperäiset edut ja symboliset edut. Alla esitellään oleelliset sopivuuden 

tasot ja annetaan esimerkit jokaisesta tasosta. 

• Tuotekäyttötaso (Olson & Thjomoe 2011): Käyttääkö sponsorointikohde, sen 

jäsenet tai siihen liittyvät kuluttajat tai muut sponsorin tuotteita? Esimerkiksi, 

automerkki Audi sponsoroi jalkapallojoukkue Real Madridia ja merkki 

lahjoittaa jokaiselle joukkueen jäsenelle tasaisin väliajoin heidän haluamansa 

Audin. Pelaajat ajavat merkin autoilla ja mahdollisesti julkaisevat kuvia 

autoista sosiaalisessa mediassa. 

• Tavoitettava kohderyhmä -taso: Tämä sopivuuden taso kuvaa sitä, kuinka 

todennäköisesti sponsorin potentiaalisia asiakkaita löytyy sponsorointikohteen 

faneista ja yleisöstä ja kuinka todennäköisesti kuluttaja on kiinnostunut tai 

käyttää molempia brändejä. Esimerkiksi Adidas sponsoroi Suomen 

koripallomaajoukkuetta ja on hyvin todennäköistä, että urheilun seuraajat ovat 

itsekin urheilevia ja muutenkin urheilusta kiinnostuneita. Susijengin 

katsomossa todennäköisesti siis löytyy Adidaksen potentiaalisia tai jo 

olemassa olevia asiakkaita. 

• Maantieteellinen samankaltaisuus -taso (Olson & Thjomoe 2011): 

Maantieteellisellä samankaltaisuudella tarkoitetaan sitä, että koetaanko 
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sponsorin ja sponsorointikohteen olevan esimerkiksi yhtä kansainvälisiä tai 

yhtä paikallisia. Esimerkiksi, AC Oulu ja sen sponsori Ravintola Crecian 

voidaan kokea yhtä paikallisiksi, oululaisiksi, molemmat. AC Oulun ja sen 

sponsorin Terveystalon taas voidaan nähdä olevan hieman toisistaan eroavia 

tällä saralla, sillä Terveystalo nähdään enemmän koko maanlaajuisena.   

• Asenteiden samankaltaisuus (Olson & Thjomoe 2011): Tämä taso kuvastaa 

osapuoliin kohdistuvien asenteiden samankaltaisuutta. Onko molemmilla hyvä 

imago tai maine? Esimerkiksi, jääkiekkojoukkue Helsingin IFK:n yksi 

pääsponsoreista on jo vuosia ollut olutbrändi KOFF. HIFK tunnetaan 

kotimaisen Liigan "pahana poikana" ja KOFF edustaa alkoholituotteena samaa 

mielikuvaa ja merkkinä jakaa kuluttajien mielipiteet samalla tavalla kuin HIFK 

jakaa.  

• Tuoteominaisuustaso (Keller 1993): Sponsorin tuotteita käytetään samassa 

kontekstissa sponsoroitavan lajin kanssa. Esimerkiksi urheiluvälinejätti Puma 

sponsoroi pikajuoksija Usain Boltia. Katsojat ja fanit siis näkevät Puman 

tuotteita, kuten piikkareita ja vaatteita Boltin urheilusuorituksen aikana, ja 

voivat tehdä johtopäätöksiä niiden toimivuudesta. 

• Toiminnalliset edut (Keller 1993): Brändeillä on samankaltaisia etuja käytössä. 

Esimerkiksi urheiluravinnebrändi Leader sponsoroi Suomen 

jääkiekkomaajoukkue Leijonia. Molemmilla, jääkiekolla ja Leaderin tuotteilla 

on suorituskykyä parantava vaikutus. Toiminnallisia etuja on mahdollista 

arvioida vain lajien kohdalla, kuten ylempänä todettu. 

• Kokemusperäiset edut (Keller 1993): Brändit tarjoavat molemmat 

samantyyppisiä kokemuksia, tunteita ja aistinautintoja. Esimerkiksi 

ravintolaketju Amarillo sponsoroi musiikkifestivaali Qstockia ja molemmat 

osapuolet tarjoavat kuluttajille viihtymistä, rentoutumista ja hauskanpitoa eli 

ne tarjoavat samankaltaisia kokemuksia. Ne ovat siis kokemusperäisten etujen 

kannalta sopivia sponsorointikumppaneita.  

• Symboliset edut (Keller 1993): Sponsorointikumppanit symboloivat samoja 

asioita. Esimerkiksi, vuoden 2014 jalkapallon World Cupissa Dolce & 

Gabbana vaatetti Italian jalkapallomaajoukkueen kentän ulkopuolella. Italia ja 

sen jalkapallojoukkue symboloi herrasmiesmäisyyttä, tyyliä ja menestystä. 

Dolce & Gabbana symboloi hyvin samanlaisia asioita, kuten esimerkiksi 
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lyömätöntä tyyliä ja eksklusiivisuutta tehden tästä sponsorointiyhteistyöstä 

erinomaisesti yhteensopivan symbolisten etujen tasolla.  

Spencen ja Brucksin (1997) mukaan kuluttajat löytävät helpommin 

epäjohdonmukaisuuksia sponsorointikumppaneiden väliltä, kun he tietävät paljon 

kumppaneiden brändeistä. Kuluttajien hyvä tietämys urheilijan, joukkueen tai 

tapahtuman brändistä vähentää siis mahdollisten sopivien sponsorien määrää 

kokonaisuudessaan. Sponsorointikumppanit voivat olla myös sopivia useammilla 

sopivuuden tasoilla. Mitä useammalla tasolla sopivuutta havaitaan, sitä 

voimakkaammin ja varmemmin brändi-imago siirtyy osapuolten välillä. (Smith 2004.) 

Esimerkiksi Hugo Bossia ja Saksan jalkapallomaajoukkuetta kohtaan asenteet ovat 

samankaltaisia, he ovat maantieteellisesti samankaltaisia (saksalaisia, Hugo Boss 

kuitenkin globaalimpi) ja he ovat tuotekäyttötasolla sopivia. Tuoteominaisuustasolla 

taas sponsorointipari ei ole yhteensopiva. Tästä huolimatta, voidaan sanoa, että brändi-

imagon siirtyminen on voimakasta näiden kahden välillä, sillä he ovat niin monella 

tasolla yhteensopivia. Molempien brändit ovat myös voimakkaita, joten imagon 

siirtyvyys on varmistettu. 

Sopivuus ja sen tärkeys korostuu laajemmin sponsoroinnin kirjallisuudessa kuin 

laadun elementti yhteensopivuuden kannalta. Kuitenkin, on todettu, että 

sponsorointikohteen laatu vaikuttaa positiivisesti kuluttajan havaintoon 

sponsorointiparin yhteensopivuudesta. Laadukas, eli suosittu, menestynyt tai muuten 

korkeaprofiilinen, sponsorointikohde voi paikata mahdollisia puutteita sopivuuden 

tasoilla. Vaikka sopivuutta kumppaneiden välillä ei oikeastaan ole, laadukkaan 

kohteen ansiosta brändi-imago silti siirtyy osapuolten välillä. Siirtyminen ei 

kuitenkaan ole yhtä voimakasta kuin sopivien kumppaneiden välillä. Laadukas 

sponsoroitava on tärkeä esimerkiksi silloin, kun sponsori haluaa muuttaa brändi-

imagoaan sponsoroinnin avulla. Sponsorointikohde ei todennäköisesti ole kovinkaan 

yhteensopiva sponsorin kanssa, mutta laadukkuus edesauttaa imagon siirtymistä. 

Sponsorointikohteelta haetaan siis assosiaatioita, joita ei muuten brändiin yhdistettäisi. 

(Smith 2004.) Sponsorointikohteen laadukkuus kuitenkin vaikuttaa voimakkaimmin, 

kun laatu täydentää sponsorointikohteen sopivuutta eikä ole ainut brändi-imagon 

siirtymisen mahdollistaja (Bottomley & Holden 2001). 
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Jos sponsorointikohteiden välillä ei havaita yhteensopivuutta, tulisi 

sponsorointikumppanuutta selittää eli artikuloida kuluttajille. Tässä tapauksessa 

sponsorointisuhteen artikulointi on tärkeää, koska se tukee kuluttajaa suhteen 

merkityksen ymmärtämisessä. Kun sponsorointisuhdetta, sen taustoja ja merkitystä 

selitetään kuluttajalle, kuluttajan on helpompi ymmärtää suhdetta ja luoda sille 

merkitys mielessään. (Cornwell, Humphreys, Maguire, Weeks & Tellegen 2006.) 

Tutkimusten mukaan sponsorointisuhteiden artikulointi voi parantaa 

sponsorointikumppanuuksien muistamista, kasvattaa kuluttajien havaintoa 

kumppanien yhteensopivuudesta, parantaa asenteita brändiä ja sponsorointiyhteistyötä 

kohtaan, sekä kasvattaa brändi-imagon siirtymistä kumppanien välillä (Coppetti, 

Wentzel, Tomczak & Henkel 2009). Artikulointi voi olla esimerkiksi 

sponsorointiyhteistyön motiivien kertomista, yhteistyön keston ilmaisua tai 

kumppaneita yhdistävien assosiaatioiden kommunikointia (Cornwell ym. 2006; 

Simmons & Becker-Olsen 2006; Olson & Thjomoe 2011).  

2.5 Brändi-imagon rakentamista tukeva sponsorointikohteen valintaprosessi 

Tässä kappaleessa esitellään teorian pohjalta rakennettu manageriaalinen 

brändiperusteinen sponsorointikohteen valintaprosessi. Valintaprosessia käytetään 

empiirisen aineiston analysoinnin apuna. Prosessin on tarkoitus auttaa yrityksiä 

sopivien sponsorointikohteiden valinnassa. Viitekehyskuvion (kuvio 1) rakenne on 

prosessimainen ja kaikki kuvion vaiheet on tunnistettu brändi- ja 

sponsorointikirjallisuudesta. Sponsorointikohteen valintaprosessi noudattelee 

sponsorointitavoitteiden ja -käytänteiden, seulontakriteerien ja kohteen valinnan 

puolesta Johnstonin ja Paulsenin (2014) muodostamaa sponsorointikohteen 

valintaprosessia. Brändi-identiteetin ja brändien yhteensopivuuden elementit on lisätty 

brändikirjallisuuden perusteella kuvioon. Johnstonin ja Paulsenin (2014) 

valintaprosessista on myös jätetty pois vaiheita, kuten päätös sponsoroinnin 

jatkamisesta valittujen kohteiden kanssa, koska näitä ei koeta sponsorointikohteiden 

valinnan kannalta olennaisiksi vaiheiksi. Vaiheita tukevat kysymykset on muodostettu 

kutakin vaihetta käsittelevän teorian pohjalta. 

Prosessi etenee sponsorin oman brändi-identiteetin tunnistamisesta sponsoroinnin 

tavoitteiden ja käytänteiden määrittelyyn. Tämän jälkeen muodostetaan 
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Kuva 1. Brändi-imagon rakentamista tukeva sponsorointikohteen valintaprosessi (mukaillen 

Johnston & Paulsen 2014). 

seulontakriteerit, arvioidaan kohdetta kriteerejä vasten ja arvioidaan kohteen ja 

sponsorin yhteensopivuutta. Arvioinnin jälkeen valitaan sopivin tai sopivimmat 

sponsorointikohteet ja aloitetaan sponsorointiyhteistyö. Nämä prosessin vaiheet on 

kuvattu kuviossa 1 sinisillä soikeilla muodoilla. Nuolet vaiheiden välillä merkitsevät 

prosessin etenemissuuntaa. Jokaista prosessin vaihetta tukee kysymykset, joita 

sponsori voi kysyä itseltään valintatilanteessa kunkin vaiheen kohdalla. Kysymykset 

auttavat sponsoria keskittymään oleellisiin asioihin prosessin vaiheissa. 
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Sponsorointikohteen valintaprosessin ensimmäinen vaihe on sponsorin brändi-

identiteetin tunnistaminen. Brändi-identiteetti muodostuu yrityksen tekemien nimi-, 

logo- ja muiden sen "minään" vaikuttavien valintojen pohjalta. Brändi-identiteetti on 

olennainen osa brändi-imagon rakentamista, ja brändi-imago ja -identiteetti 

kulkevatkin käsitteinä käsi kädessä. Brändi-identiteetti heijastaa haluttua brändi-

imagoa ja viestimällä brändi-identiteettiä kuluttajille pyritään joko rakentamaan 

brändi-imagoa tai muokkaamaan jo syntynyttä imagoa. Brändi-identiteetin luominen 

ja ymmärtäminen on äärimmäisen tärkeää, jotta kaikki yrityksen toiminnot välittävät 

kuluttajille yhtenäistä kuvaa ja viestiä brändistä. (Keller 1993.) Brändin 

yhdenmukaisuus on äärimmäisen tärkeää, sillä ilman sitä ei voida saavuttaa 

kilpailuetua (Campbell 2002). Sponsorointi on yksi tapa viestiä brändi-identiteettiä ja 

rakentaa brändi-imagoa, joten brändi-identiteetin ymmärtäminen korostuu 

sponsoroinnissakin (Keller 1993). Sponsorointikohteen valinnan tulisi heijastaa 

brändin identiteettiä ja sponsoroinnin tavoitteiden ja käytänteiden tulisi perustua 

yrityksen brändi-identiteetille. 

Valintaprosessin toinen vaihe jakautuu sponsoroinnin tavoitteisiin ja käytänteisiin. 

Sponsoroinnille on erittäin tärkeää muodostaa selkeät ja järkevät tavoitteet. Tällaiset 

tavoitteet mahdollistavat sponsoroinnin tulosten luotettavan ja läpinäkyvän arvioinnin. 

Tavoitteiden tulisikin perustua yrityksen markkinointi- ja yritysstrategioille, jotta 

voidaan varmistaa tavoitteiden olennaisuus ja yhdenmukaisuuden jatkuminen läpi 

brändin strategioiden ja taktiikoiden. (O'Reilly & Madill 2012.) Valitun 

sponsorointikohteen tulee myös mahdollistaa ja auttaa näiden valittujen tavoitteiden 

saavuttamisessa, joten tavoitteet ja mahdollisten sponsorointikohteiden arviointi ovat 

olennainen osa sponsorointikohteen valintaprosessia (Meenaghan ym. 2013). 

Sponsorointikäytänteet kulkevat tavoitteiden kanssa käsi kädessä, sillä käytänteet 

osaksi perustuvat sponsorointitavoitteisiin, mutta myös yrityksen arvoihin. Sponsorit 

yleensä julkaisevat sponsorointikäytänteensä vähentääkseen epäsopivien 

yhteydenottojen määrää.  Käytänteet kertovat usein mitä tai ketä sponsoroidaan tai ei 

sponsoroida sekä luovat kehykset ja säännöt sponsorointitoiminnalle. 

Sponsorointikohteen valinnassa sponsorointikäytänteet siis antavat rajat kohteen 

valinnalle. (Cornwell 2008; Johnston & Paulsen 2014.) Sponsorointitavoitteiden 

ja -käytänteiden pohjalta prosessin kolmannessa vaiheessa sponsori kokoaa joukon 
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mahdollisia sponsorointikohteita, joko hakemuksen lähettäneistä tai sponsoria muuten 

kiinnostavista urheilu-, kulttuuri- tai hankekohteista. 

Neljäs vaihe valintaprosessissa on seulontakriteerien muodostaminen ja 

sponsorointiehdokkaiden vertaaminen seulontakriteereihin. Seulontakriteerien käytön 

on todettu johtavan perustellumpiin päätöksiin sponsorointikohdetta valittaessa. 

Johnston ja Paulsen (2014) listaavat kahdeksan kriteeriä, joiden avulla voidaan 

vertailla sponsorointiehdokkaita. Nämä kriteerit ovat yhteensopivuus brändin 

tavoitteiden kanssa, kesto, suhteen laatu, maantieteellinen ulottuvuus, 

sponsorointityyppi/kategoria, osallisuuden taso/eksklusiivisuus, maksutapa ja keino 

medianäkyvyyteen. Sitä, täyttääkö sponsorointiehdokas kriteerit, voidaan arvioida 

esimerkiksi asettamalla jokaiselle kriteerille painoarvo ja vertaamalla 

sponsorointikohteiden saamia yhteispisteitä keskenään. (Johnston & Paulsen 2014.) 

Sponsorointikumppaneiden yhteensopivuus varmistaa brändi-imagon siirtymisen, 

joka taas rakentaa brändi-imagoa. Mitä yhteensopivampi sponsorointikohde on, sitä 

voimakkaammin brändi-imago siirtyy kohteelta sponsorille. Kuluttajat arvioivat 

yhteensopivuutta kahdella elementillä: sopivuudella ja laadulla. Sopivuus on näistä 

kahdesta tärkeämpi elementti ja sitä voidaan arvioida usealla eri sopivuuden tasolla. 

Mitä useammalla tasolla kohde on sopiva, sitä parempi sponsorointikohde se 

sponsorille olisi. Laadun elementti korvaa sopivuuden tasojen puutteita, mutta harvoin 

korvaa täydellistä sopivuuden puutetta. (Smith 2004.) Sponsorointikohteen valinnassa 

kohteen yhteensopivuuden varmistaminen on äärimmäisen tärkeä vaihe, sillä se karsii 

suurimman osan ehdokkaista pois tai kertoo kannattaako hakemuksen lähettänyttä 

kohdetta alkaa sponsoroimaan. Brändikirjallisuudesta lähtöisin oleva ja sponsoroinnin 

kirjallisuudessa esiintyvä sponsorointikohteen ja brändin tavoitteiden yhteensopivuus 

luetaan Johnston & Paulsenin (2014) mukaan yhdeksi sponsorointikohteen 

seulontakriteereistä, mutta brändi-imagon rakentamisen kannalta brändien 

yhteensopivuus on elintärkeää. Sen tulee olla kriteereistä tärkein, jotta brändi-imagon 

siirtyminen kohteelta sponsorille ja sponsorin brändi-imagon kehittyminen voidaan 

varmistaa. Yhteensopivuuden tulee olla ensimmäinen kriteeri, jota vertaillaan ja 

arvioidaan, ja jos yhteensopivuutta ei havaita, ei muiden kriteerien tuloksilla ole 

käytännössä väliä. Jos yhteensopivuutta ei havaita, sponsorointiehdokasta ei tällöin 
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tulisi harkita sponsorointikohteeksi. Tästä syystä yhteensopivuus on erityisesti nostettu 

valintaprosessissa esille. 

Sponsorointikohteen valintaprosessin viides vaihe on itse kohteen valinta. 

Sponsorointikohteeksi valitaan parhaiten vaiheiden perusteella sponsorin vaatimukset 

täyttävä ehdokas. Aina kuitenkaan parhaiten vaatimukset täyttävä kohde ei tule 

valituksi, sillä päätöksenteko on lopulta subjektiivista (Cunningham ym. 2009). 

Kuudes vaihe valintaprosessissa on yhteistyön aloittaminen. Voimakkaan, sopivan ja 

laadukkaan sponsorointikohteen valinta ei kuitenkaan riitä brändi-imagon siirtymiseen 

ja sponsorin brändi-imagon rakentamiseen, jos yhteistyötä ei hyödynnetä sen 

potentiaalin mukaisesti. Sponsorointisuhdetta tulee johtaa aktiivisesti ja 

päämäärätietoisesti, jotta sponsoroinnille asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa 

(Walliser 2003). Sponsoroinnin onnistuminen vaatii siis tiivistä yhteistyötä 

kumppanuuden osapuolilta sekä innovatiivista sisällönluomista ja markkinointia 

huolellisen sponsorointikohteen valinnan lisäksi. 
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3 TUTKIMUSMENETELMÄ 

Empiirinen tutkimus -kappaleessa esitellään aluksi tutkielman tutkimusmenetelmät: 

toiminta- ja tapaustutkimus, esitellään tutkimuksen tapausyritys ja perusteet 

tapausyrityksen valinnalle. Aineistonkeruumenetelmät ja toimintatutkimusprosessi 

esitellään näiden jälkeen ja lopuksi selostetaan aineiston analyysimenetelmät. 

3.1 Toimintatutkimus 

Tämän pro gradu -tutkielman tutkimuskysymysten ja -tavoitteen perusteella on 

tutkimusmenetelmäksi valittu toimintatutkimus. Toimintatutkimus tutkii ihmisten 

toimintaa ja sen tarkoitus on tutkia sosiaalista todellisuutta, jotta sen muuttaminen on 

mahdollista sekä muuttaa sosiaalista todellisuutta, jotta sitä voidaan tutkia. Tavoitteena 

on käytännön hyöty ja käyttökelpoisen tiedon lisääminen. Lähestymistapa on hieman 

erilainen verrattuna perinteiseen tutkimukseen, jossa tarkoituksena on tutkia 

todellisuutta ja tavoitteena on teorian luominen. (Heikkinen ym. 2007, s. 22.) Tämän 

tutkimuksen tarkoitus on luoda yrityksille sponsorointikohteiden valintaa tukeva 

työkalu. Työkalua tulee testata, jotta voidaan varmistua sen toimivuudesta ja kehittää 

sitä edelleen. Toimintatutkimus tutkimusmenetelmänä mahdollistaa tämän ja tukee 

tutkimuksen tavoitetta ja tarkoitusta. 

Riippuen tutkimuksen toiminnan laajuudesta, toimintatutkimuksessa on viisi 

analyysitasoa: yksilö, ryhmä, ryhmien väliset suhteet, organisaatio ja alueellinen 

verkosto. Tätä tutkimusta analysoidaan ryhmätasolla, sillä sponsorointikohteiden 

valinta toteutetaan yleensä jonkinlaisessa työryhmässä tai tiimissä. Ryhmätason 

tutkimus mahdollistaa siis tutkimuksen kannalta sopivimman tutkimuksen 

toteutustavan. 

Tässä tutkielmassa tutkimusaikaväli käsittää yhden workshoptapaamisen. Tämä 

johtuu tutkielman sekä työryhmän tiukoista aikatauluista ja jo yhdellä kerralla koettiin 

mahdolliseksi saavuttaa päteviä tutkimustuloksia. Aineistoa täydentää myös 

haastattelut ja kyselyt, jotta vain yksi workshoptapaaminen voitiin oikeuttaa. 

Toimintatutkimukselle ominaista on syklisyys. (Heikkinen ym. 2007, s. 19.) Tässä 

tutkielmassa syklisyys ilmenee siten, että aineisto kerättiin ja analysoitiin kolmessa 
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vaiheessa. Itse toimintavaihe tässä tutkimuksessa on toiminnallinen 

workshoptapaaminen. Workshopissa testattiin tutkijan sponsoroinnin ja brändin 

teorian pohjalta kehittämää sponsorointikohteen valintaprosessia selvittäen voisiko 

kyseinen prosessi toimia käytännössä ja helpottaa työryhmän työtä, kun 

sponsorointikohteita valitaan. 

Aineistoa tähän tutkimukseen kerättiin toiminnallisen workshopin avulla, mutta myös 

teemahaastatteluilla ja sähköpostikyselyillä.  Teemahaastatteluilla voitiinkin selvittää 

työryhmänjäsenien aikaisempia kokemuksia sponsorointikohteiden valinnasta ja 

asioita, joita he kokivat haasteelliseksi kohteiden valinnassa. Workshopissa testattiin 

tutkijan teorian pohjalta muodostamaa yrityksen brändi-imagoa tukevaa 

sponsorointikohteiden valintaprosessia ja sen toimivuutta käytännössä. Kyselyiden 

avulla kerättiin työryhmän jäsenten kokemuksia ja ajatuksia workshopista ja erityisesti 

testatusta sponsorointikohteiden valintaprosessista. 

3.2 Tapaustutkimus 

Tapaustutkimus on yksi käytetyimmistä laadullisista tutkimusmenetelmistä 

liiketaloustieteissä ja sen avulla voidaan tutkia esimerkiksi tietyn yrityksen toimintaa 

ja prosesseja. Tapaustutkimuksen avulla voidaan myös testata teorioita ja käsityksiä, 

jotka ovat vakiintuneita. (Koskinen, Alasuutari & Peltonen 2005, s. 154-155.) Tämän 

tutkimuksen tarkoituksena on testata sponsoroinnin ja brändin teorian pohjalta 

muodostettua brändi-imagon rakentamista tukevaa sponsorointikohteen 

valintaprosessia. Realistisen tuloksen saavuttamiseksi muodostetun prosessin 

tarkastelu on mielekkäintä tutkimuksen kannalta sopivan tapauksen avulla. 

Tapaustutkimus on valittu tutkimusotteeksi myös siitä syystä, että sen avulla on 

mahdollista tutkia sponsorointikohteen valintaa ja siihen liittyvä prosessia yrityksessä, 

joka tekee paljon sponsorointia sekä omaa sponsorointityöryhmän ja verrattain suuren 

sponsorointibudjetin. Tällä tavalla tutkimustulokset ovat yleistettävissä muihin 

samankaltaisiin yrityksiin, jotka tekevät sponsorointia. 
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3.3 Tapausyrityksen valinnan perustelu 

Oulun Energia valittiin tapausyritykseksi, koska se on Oulun talousalueen yksi 

näkyvimmistä sponsoreista, ja sillä on mahdollisuus allokoida resursseja 

sponsorointiin. Tämä tekee heistä sopivan tutkimuskohteen. Oulun Energia budjetoi 

paljon sponsorointiin, mutta heillä ei ole selkeää suunnitelmaa ja strategiaa 

sponsoroinnille ja sponsorointikohteiden valinnalle. Tästä syystä tapausyrityksen 

avulla on mahdollista tutkia, onko brändi-imagon rakentamista tukevan 

sponsorointikohteen valintaprosessin implementointi mahdollista myös yrityksiin, 

joiden sponsorointitoiminta ei ole täysin suunnitelmallista ja strategisoitua. 

Tapausyrityksen avulla voidaan myös tutkia tuoko muodostetun valintaprosessin 

käyttäminen arvoa yritykselle verrattuna tuntemuksiin ja uskomuksiin perustuvaan 

päätöksentekoon sponsorointikohteiden valinnassa. 

3.4 Tapausyrityksen esittely 

Tämä pro gradu -tutkielma tehdään toimeksiantona Oulun Energia Oy:lle. Oulun 

Energia on Oulun alueella toimiva energiayhtiö, joka tuottaa energian raaka-aineita, 

tuottaa, myy ja jakelee niin sähköä kuin lämpöä sekä tarjoaa älykkäitä 

energiapalveluita, verkonhallintaa, urakointia ja ylläpitoa. Oulun Energia Oy on 

konsernin emoyhtiö, ja sillä on viisi tytäryhtiötä, Oulun Sähkönmyynti Oy, Oulun 

Energia Siirto ja Jakelu Oy, Oulun Energia Urakointi Oy, Turveruukki Oy ja 

Huoltovoima Oy. (Oulun Energia Oy 2018b.) Oulun Energia haluaa olla asiakkaidensa 

ensisijainen valinta ja yrityksen arvoja ovat turvallisuus, asiakaskeskeisyys, 

yhteiskuntavastuu, tuloshakuisuus ja uskallus uudistua. Yksi Oulun Energian 

tärkeimmistä strategisista tavoitteista on täysi hiilineutraalisuus vuoteen 2050 

mennessä. (Oulun Energia Oy 2018a.) 

Oulun Energia on aktiivisesti mukana pohjoissuomalaisten ihmisten arjessa 

sponsoroimalla vuosittain alueen urheilua, kulttuuria, taidetta sekä lapsi- ja 

nuorisotyötä. He tukevat tarkkaan valikoituja oman alueen humanitäärisiä, 

yleishyödyllisiä, urheilua tai kulttuuria edistäviä tapahtumia ja organisaatioita. 

Sponsorointikohteiden tulee olla sopusoinnussa yrityksen arvomaailman kanssa, ja 

tästä syystä Oulun Energia ei esimerkiksi sponsoroi moottoriurheilua. 
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Sponsorointisopimuksia tehdään ainoastaan seurojen ja tapahtumien kanssa, joten 

esimerkiksi yksittäiset henkilöt eivät voi saada sponsorointisopimusta Oulun Energian 

kanssa. Sponsorointikumppaneiden tarjoamat markkinointimahdollisuudet ja Oulun 

Energian asiakkaita hyödyttävät Etuasiakasohjelma-kumppanuudet otetaan myös 

huomioon sponsorointikohteiden valinnassa. (Oulun Energia Oy 2018c.) 

Oulun Energialla on tällä hetkellä neljästä konsernin työntekijästä koostuva 

sponsorointityöryhmä. Työryhmä tekee kaikki sponsorointiin liittyvät päätökset 

mukaan lukien päätökset sponsorointikohteiden valinnasta. Työryhmä kokoontuu 

neljännesvuosittain käsittelemään internetlomakkeen kautta saapuneet 

sponsorointihakemukset ja muita ajankohtaisia sponsorointiin liittyviä asioita. Tämän 

tutkielman empiirinen tutkimus toteutetaan yhteistyössä Oulun Energian 

sponsorointiryhmän kanssa. 

3.5 Aineiston keruu ja toimintatutkimusprosessi 

Toimintatutkimusprosessi tässä tutkielmassa koostuu kolmesta vaiheesta: 

sponsorointikohteiden valinnan lähtökohtien selvittämisestä, sponsorointikohteen 

valintaprosessin testauksesta ja sponsorointikohteen valintaprosessin arvioinnista. 

Sponsorointikohteiden valinnan lähtökohdat -vaiheessa kartoitettiin Oulun Energian 

lähtötilanne, mitä tulee sponsorointikohteiden valitsemiseen. Tämä tehtiin 

haastattelemalla kolmea Oulun Energian sponsorointityöryhmän jäsentä. Haastattelut 

olivat teemahaastatteluita.  Haastattelut ovat usein ainoa keino hankkia tietoa ihmisten 

asioille antamista merkityksistä ja haastattelut täydentävät hyvin muita 

aineistonkeruumenetelmiä (Koskinen ym. 2005, s. 106). Haastatteluissa pyrittiin 

selvittämään haastateltavan rooli työryhmässä ja sponsorointikohteiden 

valintaprosessissa, kokemukset sponsorointikohteiden valinnasta sekä haastateltavien 

mielestä valintaprosessin tärkeät ja haasteelliset asiat (ks. liite 1). Nämä aiheet 

valikoituivat teemahaastatteluun, sillä perusteella, että haluttiin selvittää Oulun 

Energian lähtötilanne sponsorointikohteiden valinnalle, ja miten valitsijat ovat 

kohteiden valinnan aiemmin kokeneet. Kaikki kolme teemahaastattelua nauhoitettiin 

ja litteroitiin. Yhteensä äänitteitä kertyi 1 tunti 45 minuuttia ja litteroitua aineistoa 26 

sivua (ks. taulukko 1).  
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Sponsorointikohteen valintaprosessin testaus -vaiheessa järjestettiin Oulun Energian 

sponsorointityöryhmän kanssa workshop, jossa tarkoituksena oli testata käytännössä 

tutkijan kehittämää brändi-imagoa tukevaa sponsorointikohteen valintaprosessia. 

Workshopissa edettiin läpi prosessin keskittyen erityisesti haastatteluiden ja teorian 

mukaan tärkeisiin vaiheisiin: sponsorin brändi-identiteettiin, sponsoroinnin 

tavoitteisiin, sponsorointikohteiden yhteensopivuuteen sponsorin kanssa ja 

seulontakriteereihin. Workshopissa valittiin tarkasteluun kaksi hakemuksen 

lähettänyttä sponsorointiehdokasta, jääkiekkojoukkue Oulun Kärpät ja Oulussa kesällä 

2018 järjestettävä kulttuuritapahtuma Symposium for Climate and World Peace. 

Vertailuun valikoituivat nämä kaksi ehdokasta niiden erilaisuuden vuoksi, toinen 

edustaa urheilua ja toinen kulttuuria sekä tiedettä, toinen on joukkue/seura ja toinen 

tapahtuma. Näin brändi-imagon rakentamista tukevaa sponsorointikohteen 

valintaprosessia voitiin testata mahdollisimman erilaisten kohteiden valinnassa. 

Symposium for Climate and World Peace on myös Oulun Energialle täysin uusi 

sponsorointiehdokas, joten sen valinnalla mahdollistettiin mahdollisimman aito 

valintaprosessin testaus. Vertailuun valikoiduille ehdokkaille yhtenä kriteerinä toimi 

myös se, että ne omaisivat mahdollisimman selkeän brändin. Tämä mahdollistaa 

jokaisen vaiheen läpikäynnin.  

Alun perin vertailuun oli tarkoitus ottaa kolmaskin ehdokas, Pohjoista Voimaa ravit, 

mutta ajan puutteen vuoksi tämä ehdokas jouduttiin jättämään vertailun ulkopuolelle. 

Workshop nauhoitettiin ja nauhoitetta kertyi 2 tuntia 30 minuuttia (ks. taulukko 1). 

Workshopissa oli myös yksi ihminen työryhmän jäsenten ja tutkijan lisäksi 

tarkkailemassa ja tekemässä havainnoivia muistiinpanoja. Tarkkailijan ansioista 

tutkija sai keskittyä muistiinpanojen tekemisen sijaan keskustelun ohjaamiseen ja 

vuorovaikutukseen osallistujien kanssa. Tutkija täytti jokaisesta valintaprosessin 

vaiheesta yhteenvedon PowerPoint-dioihin, jotta mietittyihin asioihin voitaisiin palata 

erityisesti aineiston analyysivaiheessa. Tutkija ja tarkkailija kävivät workshopin kulun 

yhdessä läpi ja keskustelivat esille nousseista aiheista, jotta tutkijalle ei jäänyt 

epäselvyyksiä ja kaikki tieto saatiin kerättyä talteen. 

Sponsorointikohteen valintaprosessin arviointi -vaiheessa lähetettiin 

sähköpostikyselyt kolmelle alkuperäiselle haastateltavalle. Kyselyiden tarkoitus oli 

selvittää työryhmäläisten kokemus workshopista, mitä opittiin, voisiko testattu 
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valintaprosessi toimia käytännössä, helpottiko se valintaa sekä tulisiko prosessissa 

ottaa huomioon jotain muuta oleellista (ks. liite 2). Kaksi kolmesta alkuperäisestä 

haastateltavasta vastasi kyselyyn (ks. taulukko 1). 

Taulukko 1. Empiirinen aineisto. 

Aineisto: Informantti Päivä Dokumentointi Kesto/Pituus 

Teemahaastattelut 

Haastateltava 1 13.3.2018 
Äänitallenne 

Litterointi 

43 min 

11 sivua 

Haastateltava 2 13.3.2018 
Äänitallenne 

Litterointi 

30 min 

6 sivua 

Haastateltava 3 20.3.2018 
Äänitallenne 

Litterointi 

33 min 

9 sivua 

Workshop 

4 osallistujaa + 

tutkija ja 

tarkkailija 

26.3.2018 

Äänitallenne 

PowerPoint-diat 

Tarkkailijan 

muistiinpanot 

2,5 h 

15 diaa 

3 sivua 

Sähköpostikyselyt 

Vastaaja 1 12.4.2018 Kyselylomake 1 sivu 

Vastaaja 2 20.4.2018 Kyselylomake 1 sivu 

 

3.6 Aineiston analyysi 

Toimintatutkimusten raportointi ja analyysi voi olla perinteistä tai hyvinkin 

vapaamuotoista, riippuen kuka tutkimuksen lukijana on. Tärkeintä on, että se palvelee 

tutkimuksen tarkoitusta. (Heikkinen ym. 2007, s. 114.) Tässä toimintatutkimuksessa 

aineisto analysoitiin etsimällä aineistosta teoreettisen viitekehyksen kannalta oleellisia 

teemoja ja aiheita. Brändi-imagon rakentamista tukevan sponsorointikohteen 

valintaprosessin vaiheet ja vaiheisiin vaikuttavat tekijät muodostivat analyysin 

kannalta oleelliset teemat. 
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Ensimmäiseksi analysoitiin haastatteluiden litteroitu aineisto etsimällä usein toistuvia 

sekä sponsorointikohteiden valintaan liittyviä teemoja yliviivaamalla nämä osiot 

tekstistä. Erityisesti pyrittiin löytämään sponsorointikohteen valintaan vaikuttavia 

tekijöitä. Nämä osiot litteroidusta aineistosta jaettiin haastateltavien mukaisesti ja 

jokaiselle haastateltavalle annettiin värikoodi, jolla löydökset koodattiin. Tämän 

jälkeen kaikki toistuvat ja valintaan liittyvät aiheet jaoteltiin eri teemoihin ja 

aihealueisiin, kuten "yrityksen brändi", "sponsorointitavoitteet", "haasteet" ja 

"sponsorointipäätöksenteko”, näillä tunnisteilla pyrittiin etsimään teoreettisen 

viitekehyksen kannalta oleellinen aineisto. Säilyttäen haastateltavan tunnistekoodin 

koko analyysiprosessin läpi koettiin, että pystyttiin paremmin analysoimaan 

esimerkiksi työryhmän jäsenten eroavia mielipiteitä ja näkökulmia. 

Workshopaineiston analyysi aloitettiin keskustelemalla workshopissa läsnäolleen 

tarkkailijan kanssa. Tarkkailijan kanssa käytiin läpi workshopin kulkua, esille 

nousseita aiheita ja ääneen sanomattomia, mutta puheista tulkittavissa olleita aiheita. 

Sihteerin kanssa mietittiin mitkä asiat ovat oleellisia ja mitä sponsorointityöryhmän 

jäsenet oikeasti puheillaan tarkoittivat. Tarkkailijan kanssa analysoitiin myös brändi-

imagon rakentamista tukevan sponsorointikohteen valintaprosessin toimivuutta, ja että 

mitä sen käytössä tulisi ottaa huomioon. Workshopissa täytettyjä PowerPoint-dioja 

analysoitiin siten, että ajatusten ja tehtyjen päätösten pohjalta tehtiin brändi-imagon 

rakentamista tukevasta sponsorointikohteen valintaprosessista ja sen toimivuudesta 

päätelmiä ja havaintoja. Erityisesti PowerPoint-dioja analysoitaessa palattiin myös 

workshopnauhoitteeseen, jotta työryhmän ajatuksia voitiin tulkita. Workshopaineistoa 

analysoitaessa kiinnitettiin erityistä huomiota siihen, toimiko valintaprosessi 

molempien sponsorointiehdokkaiden kohdalla vai vaikuttiko sponsorointikohteen 

luonne prosessin toimivuuteen jollain tavalla.  

Kyselyt analysoitiin vertailemalla vastauksia teemoihin, jotka olivat nousseet esille jo 

haastatteluissa tai workshopissa. Vastauksista pyrittiin tunnistamaan näkökulmia, 

jotka vastasivat jo aiempia löydöksiä, sekä näkökulmia, jotka erisivät tai toivat jotain 

uutta aiempiin löydöksiin. Kyselyvastauksista etsittiin erityisesti perusteluita brändi-

imagon rakentamista tukevan sponsorointikohteen valintaprosessin toimivuuteen tai 

toimimattomuuteen, koska tämän toimintatutkimusprosessin vaiheen tarkoituksena oli 

muodostetun valintaprosessin toimivuuden arviointi.  
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4 EMPIIRISET TULOKSET 

Tässä kappaleessa esitellään tutkimuksen empiiriset tulokset. Tulosten esittely ja 

analyysi on jaoteltu toimintatutkimusprosessin vaiheiden mukaisesti. Ensimmäiseksi 

selvitetään sponsorointitoiminnan ja sponsorointikohteiden valinnan lähtötilanne 

tapausyrityksessä. Sen jälkeen esitetään teoreettisen viitekehyksen testauksen tulokset 

ja viimeiseksi arvioidaan kyselyvastausten perusteella brändi-imagon rakentamista 

tukevan sponsorointikohteiden valintaprosessin toimivuutta. 

4.1 Sponsorointikohteiden valinnan lähtökohdat 

Teemahaastattelujen tarkoituksena oli selvittää sponsorointikohteiden valinnan 

lähtökohdat. Kysymyksillä haluttiin selvittää sponsoroinnin työryhmän jäsenten 

kokemuksia sponsorointikohteiden valinnasta ja siihen liittyvistä haasteista (ks. liite 

1). Haastatteluissa nousikin esille sponsorointikohteiden valinnassa tärkeäksi koettuja 

tekijöitä, mutta myös sponsorointikohteiden valintaa haastavia ja vaikeuttavia 

tekijöitä. Tässä kappaleessa tarkastelemme näitä teemoja liittäen ne brändi-imagon 

rakentamista tukevaan sponsorointikohteen valintaprosessiin. Tulokset esitellään 

valintaprosessin vaiheiden järjestyksessä. 

Haastatteluissa selvisi yrityksen yksi suurimmista haasteista sponsoroinnille: 

yrityksen oma brändi on epäselvä. Konsernitason brändiä ei ole tällä hetkellä 

määritelty, joten sponsorointipäätöksiä on mahdotonta perustaa yrityksen brändille, 

niin kuin teoriankin mukaan kuuluisi tehdä. Kellerin (1993) mukaan yrityksessä tulisi 

olla selkeä kuva yrityksen brändi-identiteetistä, jotta jokainen toiminto ja prosessi 

viestisi yhdenmukaista brändiviestiä ulospäin kuluttajille. Sponsorointityöryhmä ei 

voi päätöksissään nojata brändiinsä ja perustella päätöksiä esimerkiksi siten, että 

sponsoroimalla kohdetta X vahvistamme omaa olemassa olevaa brändiämme. 

Aineistosta havaittiin, että brändi-identiteetin ja sponsorointitavoitteiden puuttuminen 

luo vaikeuksia sponsorointikohteiden arviointiin ja valitsemiseen. Yrityksellä on muun 

muassa vaikeus päättää, kannattaako sponsoroida vahvasti paikallista urheiluseuraa, 

jonka avulla saavutetaan näkyvyyttä maanlaajuisesti. Ongelmana 

sponsorointikohteessa nähdään se, että kohteella on myös kilpailijoita, niin sanottuja 

vihollisia, ympäri maata, joita Oulun Energian nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat 
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kannattavat. Kun yritys sponsoroi ja tukee näkyvästi paikallista toimijaa, voi se olla 

ulkopaikkakuntalaisille negatiivinen asia. Tämä ongelma ratkeaisi, jos ylemmältä 

taholta tulisi selkeät määräykset brändistä ja millaisen mielikuvan yritys haluaa 

itsestään antaa. 

”Sekinhän pitää tulla sieltä strategiasta ja se pitää tulla siellä brändissäkin. 

Ollaanko me vaan paikallinen toimija vai ollaanko me valtakunnallinen toimija? 

Jos me ollaan valtakunnallinen ja halutaan kasvaa valtakunnallisesti niin silloin 

ne sponsorointikohteetkin pitää olla sitä ne isot näkyvät sponsorointikohteet.” 

(Haastateltava 2, 13.3.2018) 

Koska brändi ei ole tiedossa, on yrityksen hyvin vaikea miettiä, mitä he 

sponsorointikohteiltaan haluavat. Esimerkiksi, yritys ei tiedä, mitä assosiaatioita he 

haluaisivat kuluttajien liittävän heihin, joten he eivät pysty sen mukaisesti 

sponsorointikohteitakaan valitsemaan. Kun brändi-identiteetti olisi tiedossa, 

tiedettäisiin, mitä mielikuvia halutaan kuluttajien muodostavan yrityksestä, ja 

voitaisiin valita sponsorointikohteet, jotka näitä mielikuvia vahvistaisivat tai loisivat. 

Aineistosta havaittiin siis selkeä tarve brändin selkeälle määrittelylle konsernitasolla, 

jotta sponsorointipäätökset voisivat olla perusteltuja ja johdonmukaisia. Aineistosta 

nousi esille myös epäilyjä siitä, voiko yrityksen brändiä ”Pohjoista Voimaa” edes 

kutsua brändiksi. Tämä kertoo puutteellisesta brändi-identiteetin määrittelystä ja 

viestimisestä. 

”…Jos meillä ei ole konsernitason brändiä määritelty niin meidän on aika vaikea 

määritellä sitten selkeästi myöskään tätä sponsoroinnin tavoitteita ja kohteita.” 

(Haastateltava 2, 13.3.2018) 

”Kyllä, koska se brändihän on justiinsa se, se on ikään kuin se viesti ja ne 

mielikuvat mitä ihmisillä meistä syntyy ja jos me ei itsekään tiietä mikä meidän 

brändi on niin ei tiiä meidän asiakkaatkaan tai meidän kohderyhmät ja eikä me 

voida sitten perustella meidän sponsorointivalintojakaan.” (Haastateltava 2, 

13.3.2018)  

”…Että se sopii sen Pohjoista voimaa sloganin, voiko siinä edes brändistä 

puhua…” (Haastateltava 1, 13.3.2018) 
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Aineistosta nousi esille, että brändin epäselvyys vaikeuttaa myös 

sponsorointitavoitteiden asettamista. Sponsorointitavoitteiden ja -käytänteiden tulisi 

perustua strategian ja arvojen lisäksi yrityksen brändille. Jos sponsorointitavoitteita ei 

ole määritelty, ei sponsorointikohteitakaan teorian mukaan voida alkaa valitsemaan 

(O'Reilly & Madill 2012). Sponsorointitavoitteiden löysä määrittely voikin olla yksi 

suurimmista syistä, miksi sponsorointikohteiden valinta koetaan yrityksessä 

haasteelliseksi haastateltavien 2 ja 3 mukaan. On kuitenkin hyvin mielenkiintoista, että 

haastateltavan 1 mielestä sponsorointikohteiden valinta on suhteellisen helppoa, kun 

ehdokkaiden taustat vain selvitetään kunnolla. Haastateltava 1 omaa selvästi eniten 

kokemusta sponsorointityöstä, joten kokemus voi selittää vastakkaiset kokemukset 

joistakin asioista. Kokemus tuo perinteisesti rutiineja ja varmuutta päätöksentekoon. 

”Kun niillä on tietyllä tavalla ne asiat, talousasiat kunnossa, se on aika helppo 

valinta (sponsorointikohteiden).” (Haastateltava 1, 13.3.2018) 

”No ehkä se vois olla helpompaa (sponsorointikohteiden valinta), jos meillä olisi 

ihan selkeästi määritelty, ihan ylemmältä taholta se, että mihin me pyritään tällä 

sponsoroinnilla, mitä me tavoitellaan sillä ja miten ne tavoitteet pitäisi saavuttaa 

ja myös se, että ne sponsorointikohteet määriteltäisi tarkemmin, että mitä me 

lähetään sponsoroimaan ja millä perusteilla.” (Haastateltava 2, 13.3.2018) 

”…Se valinta on oikeastaan aika hankalaa…” (Haastateltava 3, 20.3.2018) 

Yksi sponsoroinnin suurimmista tavoitteista on bränditietoisuuden lisääminen 

(Walliser 2003). Aineistosta nousi esille, että sponsorointikohteiden avulla tulisikin 

olla mahdollisuus tavoittaa mahdollisimman paljon yrityksen kohderyhmää. Yritys 

haluaa olla osa kohderyhmiensä arkea sponsoroimalla heille tärkeitä kohteita. Yritys 

haluaa olla osa yhteisöä ja toivoo, että esimerkiksi sponsoroimalla lasten ja nuorten 

harrastuksia lapset tulevaisuudessa valitsisivat tapausyrityksen sähkönmyyjäkseen. 

Haastateltavat toivovat, että myös lasten vanhemmat arvostaisivat Oulun Energian 

tukea ja tämä olisi vaikuttava tekijä energiakumppanin valinnassa. Vaikka 

haastateltavat eivät sitä tietoisesti sanoneetkaan, yritys pyrkii siis saavuttamaan 

toimillaan niin kohderyhmäänsä, mutta myös kehittämään brändi-imagoaan 

näyttäytymällä yhteisössä hyväntekijänä. Kuten teoriassa väitetään, usein paikallisen 

sponsoroinnin tavoitteena onkin yhteisön tukeminen ja suhteiden luonti yhteisössä 

(Walliser 2003). Aineiston perusteella voidaan vahvistaa tämä väite. 
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”…Yks on se, että minkälainen harrastajakunta siellä on, tai minkälaisia perheitä 

siellä on taustalla, että se tavoittaa ihmisiä.” (Haastateltava 1, 13.3.2018) 

”…Siinä valinnassa pitäisi sen jälkeen lähtee painamaan se, että mistä mää jo 

aikaisemmin sanoin, että minkälaista näkyvyyttä me saavutetaan tällä…” 

(Haastateltava 2, 13.3.2018) 

”Niin vanhemmille olisi varmaan merkitsevä asia ja sitten siinä 

energiakumppanin valinnassa saattaisi jonkinlaista painoarvoa olla sillä, että me 

ollaan tällaista hyvää työtä tehty.” (Haastateltava 3, 20.3.2018) 

Aineistosta nousi esille myös sponsorointikohteen taustalla olevien yritysten tärkeys. 

Haastateltavien mukaan on tärkeää sponsoroida kohteita, joita sponsoroi myös 

talousalueen muut hyvämaineiset ja vaikutusvaltaiset yritykset. Verkostoituminen 

mahdollistaa suurienkin sopimusten tekemisen näiden yritysten kanssa. Tämä 

tarkoittaa, että yritys, joka tekee kulutusmyynnin lisäksi yritysmyyntiä, haluaa 

tavoittaa myös yritysasiakkaitaan sponsorointikohteen avulla. Voidaan siis päätellä, 

että myös b2b-yrityksille on tärkeää, että yrityksen kohderyhmää on mahdollista 

tavoittaa sponsorointikohteen avulla. Aineiston perusteella b2b-yritysten yksi 

tärkeimmistä tavoitteista sponsoroinnille voi siis olla verkostoituminen. 

"...sittenhän toinen tietysti, että kun siellä taustalla on yritysverkostoa, että jos 

siellä on esimerkiksi vahvoja pohjoissuomalaisia toimijoita muitakin mukana, 

hyvämaineisia, niin meidän ehkä kannattaisi olla semmoisessa joukossa 

mukana." (Haastateltava 1, 13.3.2018) 

Mielenkiintoista on, että yrityksen tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman paljon 

ihmisiä sponsoroinnin avulla, mutta haastateltavat kuitenkin kokevat, että yksi 

tärkeimmistä sponsorointikäytänteistä, kohteen kautta saatavien 

markkinointimahdollisuuksien tarkastaminen, jää usein selvittämättä perusteellisesti. 

Haastateltavat kokivat, että ehdokkaiden tarjoamia markkinointimahdollisuuksia ei 

tutkita tarpeeksi ja näin sponsoroinnista ei saada sijoitetulle pääomalle vastinetta. 

Sponsoroinnin tarkoituksena on saavuttaa kaupallisia tavoitteita, mutta tämä ei aina 

toteudu. Aineistosta havaittiin, että erityisesti pienten sponsorointikumppanien 

kohdalla toiminnan koetaan usein olevan enemmänkin hyväntekeväisyyttä, kuin 

vastikkeellista sponsorointitoimintaa. Tätä vaikeuttaa myös se, että 

sponsorointikohteet eivät usein haastateltavien mukaan ymmärrä, mitä eroa on 

sponsoroinnilla ja hyväntekeväisyydellä. Kohteet kokevat, että he ovat oikeutettuja 
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sponsorointirahoihin, eivätkä ymmärrä, että yritys itse valitsee mielestään 

kannattavimmat sponsorointikumppanit. Jos markkinointimahdollisuuksia ei 

hyödynnetä, ei silloin käytetä hyväksi kumppanuuden koko potentiaalia, vaan valtava 

osa siitä jää hyödyntämättä. On siis turhaa etsiä kumppaneita, joiden avulla 

mahdollisimman suuri joukko ihmisiä ja kohderyhmää tavoitetaan, jos he eivät tarjoa 

mahdollisuutta yhteistyön markkinointiin. Smith (2004) toteaa, että ilman tietoisuutta 

brändi-imago ei voi siirtyä sponsorointikohteelta sponsorille ja suhteen markkinointi 

on ainut tapa luoda tietoisuutta. Kuluttajat eivät myöskään pysty tukemaan 

kumppanuutta tai luomaan assosiaatioita kumppaneiden välille, jos siitä ei viestitä 

ulospäin (Cornwell, Roy & Steinard 2001). Tästä syystä sponsorointikohteita valitessa 

kohteen tarjoamat markkinointimahdollisuudet tulisi ehdottomasti ottaa huomioon. 

”…Ehkä tuo ei aina katsota ihan loppuun asti sitä markkinointimahdollisuutta, 

että se jää minun mielestä, se on ehkä se yks hankaluus tässä, että oon itsekin, 

tuossa on nyt yksikin tällä hetkellä kenen kanssa mää takkuilen, että on luvattu 

rahoitusta, mutta sitten he ei osaakaan antaa meille sitä markkinointinäkyvyyttä 

ja minun mielestä se on silloin vähä hukkaan heitettyä rahaa, jos se ei nyt sitten 

toteudu siinä laajuudessa kuin mikä pitäisi vastata sitä tavallaan se annettu 

summa ja sillä pitäisi olla joku tietty kerroin jonka pitäisi tulla takasin sillä 

markkinoinnilla.” (Haastateltava 2, 13.3.2018) 

”…Jos me itse sanotaan, että se on vastikkeellista yhteistyötä Oulun Energian ja 

tämän hakijan välillä niin se ei sitä aina ole.” (Haastateltava 3, 20.3.2018) 

”…Että jos me puhutaan, että me huomioidaan kohteen tuomat 

markkinointimahdollisuudet, että huomioidaanko niitä aidosti, vai onko se vaan, 

että joissakin tapauksissa on vaan joku ilmoitus käsiohjelmassa.” (Haastateltava 

3, 20.4.2018) 

Aineistosta nousi esiin sponsorointitukea hakevien kohteiden tasapuolisen ja 

oikeudenmukaisen kohtelun tärkeys. Nykyisin Oulun Energialla jokainen 

sponsorointihakemus tulee tehdä netissä olevan hakemuslomakkeen kautta, ja se on 

kaikille samanlainen. Haastateltavat kokivat tämän hyvin tärkeäksi, sillä näin toiminta 

säilyy läpinäkyvänä ja kokonaisuutta on mahdollista kontrolloida. 

Sponsorointikumppanuutta ei voi luvata kukaan johtaja yksin eikä kavereiden 

kohteiden kanssa tehdä sopimuksia niin sanotusti oven raosta. 

”…Kaikki on yhdellä samalla viivalla periaatteessa, että tuota sen saman 

lomakkeen kautta hakee, jolloin me voidaan ikään kuin taata se, että näitä, sitä 
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sponsorointia ei anneta minkään oven raosta omille tutuille, kavereille tai joku 

soittaa jollekin meidän johtajalle ja se lupaa jotakin, eli se tie on tukittu, jolloin 

me voidaan ikään kuin kaikki hakijat käsitellä tasa-arvosesti samanlaisena.” 

(Haastateltava 2, 13.3.2018) 

”Kyllähän tuolla toki ihmiset tietää, että tulee tiettyjä kysytään suoraan 

(sponsorointitukea), mutta se on koko ajan vähentynyt.” (Haastateltava 1, 

13.3.2018) 

Kuitenkin, aineistosta havaittiin myös hankaluutta sponsorointikohteiden 

tasapuolisessa kohtelussa valintatilanteessa. Vaikka hakemukset tulevatkin saman 

hakemuksen kautta, valintatilanteessa tulisi huolellisemmin varmistaa, että kohteita 

arvioidaan samaa kriteeristöä vasten ja hakijat hylätään tai hyväksytään samoin 

perustein. Yrityksen toiminnan keskiössä on vastuullisuus, joten se koetaan tärkeäksi 

kaikessa yrityksen päätöksenteossa, niin myös sponsoroinnissa. Tämä tutkielma pyrkii 

omalta osaltaan helpottamaan tätä yrityksien ongelmaa luoden helposti seurattavan 

työkalun sponsorointikohteiden valintaa ja arviointia varten. 

”…Muistaisi sen aina joka valinnan yhteydessä, että tulee tasapuolinen kohtelu 

kaikkia hakijoita kohtaan. Tavallaan se, että millä kriteereillä on jotakin 

hyväksytty tai hylätty niin, että tekee semmoisia oikeudenmukaisia päätöksiä.” 

(Haastateltava 3, 20.3.2018) 

Haastateltavat nostivat esille useita sponsorointikohteiden ominaisuuksia, jotka ovat 

heille valintaa tehdessä tärkeitä. Useimmin puheissa toistui arvot ja niiden 

samankaltaisuus yrityksen arvojen kanssa. Yrityksen tulee allekirjoittaa kohteen arvot, 

ja jos arvot eivät kohtaa, ei kumppanuus ole osapuolten välillä mahdollinen. Oulun 

Energian arvoihin kuuluu yhteiskuntavastuu ja heidän yksi strategisista tavoitteistaan 

on olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Arvioillaan he esimerkiksi perustelevat 

päätöksensä olla sponsoroimatta moottoriurheilua ja tämä on yksi heidän 

sponsorointikäytänteistään. 

”…Jos sillä arvot riitelee meidän kanssa niin ei me sitten lähetä 

(sponsoroimaan).” (Haastateltava 1, 13.3.2018) 

”Ja kyllähän ne meidän arvot siellä näkyy eli mehän ei myöskään sponsoroida 

vaikka moottoriurheilua johtuen ympäristönäkökulmista, eli me ei haluta lisätä 

sitä hiilidioksidikuormaa kun me ollaan hiilineutraalisuutta kohti menossa…” 

(Haastateltava 2, 13.3.2018) 
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Haastateltavat korostivat myös sponsorointikohteen vakavaraisuuden tärkeyttä. Hyvä 

tai kohtuullinen taloudellinen tilanne vaaditaan, koska yritys ei halua tulla yhdistetyksi 

seuraan tai toimijaan, joka on ongelmissa, tai jolla on talousepäselvyyksiä. Tämä 

vaarantaa yrityksen maineen sekä brändi-imagon, ja sitä ei vaaranneta, koskaan.  

”Ja totta kai pitää olla vakavarainen, ei me kenenkään taloutta paikata 

sponsoroimalla…” (Haastateltava 2, 13.3.2018) 

”Sitten kun tiedetään, että on ollut julkisissa tiedotusvälineissä, että siellä on 

ollut talousepäselvyyksiä, niin ei, ei.” (Haastateltava 1, 13.3.2018) 

Tästä päästään sponsorointikohteen maineeseen. Kaikki haastateltavat korostivat 

hyvämaineisuuden tärkeyttä ja se toistuikin haastateltavien puheissa usein. Kohteiden 

maineen tulee olla nuhteeton, koska yritys ei halua, että asiakkaat yhdistävät yrityksen 

epäilyttävään toimijaan ja luovat assosiaatioita näiden välille. Yritys myös suojelee 

itseään sponsorointisopimuksessa pykälin, joiden mukaan sponsorointisopimus 

voidaan purkaa välittömästi, jos kumppani syyllistyy talousrikoksiin tai laiminlyö 

työsuojelua. Teorian mukaan yksi sponsoroinnin tärkeimpiä tavoitteita on brändi-

imagon kehittäminen (Walliser 2003), joten tekemällä sponsorointiyhteistyötä 

toimijan kanssa, joka voi vain huonontaa yrityksen brändi-imagoa, olisi suorastaan 

typerää. 

”Sitten siinä yrityksessä tai yhteisössä minne mennäänkin, on tietysti se maine, 

pitää olla nuhteeton.” (Haastateltava 1, 13.3.2018) 

”…(Kysytään itseltämme) Voiko meidän maine vaikka kärsiä, jos me tätä 

lähetään nyt sponsoroimaan…” (Haastateltava 2, 13.3.2018) 

Yrityksen vaatimukset sponsorointikohteilleen perustuvat hyvin pitkälle yrityksen 

arvoille ja strategialle. Asiakkaat ovat yrityksen kaiken toiminnan keskiössä ja 

vastuullinen toiminta on yritykselle äärimmäisen tärkeää. Yritys nähdäänkin 

vastuullisena talousalueen veturina, joten on luonnollista, että yrityksen 

sponsorointikohteidenkin tulee edustaa näitä arvoja. Oulun Energian 

sponsorointikäytänteet ja kriteerit sponsorointikohteille perustuvat siis yrityksen 

arvoille vahvistaen teoriaa, jonka mukaan sponsorointikäytänteiden tulisikin rakentua 

yrityksen arvojen ja strategian ympärille (Walliser 2003). 
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Haastateltavat 2 ja 3 myöntävät, että mahdollisten sponsorointikohteiden brändiä ei 

tarkastella tarpeeksi. Haastateltava 1:n mukaan ehdokkaiden brändejä pyritään 

katsomaan, mutta sanavalinta kertoo, että brändin tutkiminen ei ole prioriteetti 

sponsorointikohdetta valittaessa. Teorian mukaan sponsorin ja kohteen brändien 

yhteensopivuuden varmistaminen on sponsorointikohteen valintaprosessin ehkä 

tärkein vaihe, joten on mielenkiintoista, että ehdokkaiden brändien tutkimista ei ole 

koettu tarpeelliseksi valintaprosessissa tapausyrityksessä. Aineistosta nousi kuitenkin 

esille, että monilla hakijoilla ei oikeastaan edes ole brändiä, jota voisi tarkastella. 

”No kyllä se pyritään kattomaan (sponsorointiehdokkaan brändi).” 

(Haastateltava 1, 13.3.2018) 

”Mää luulen, että sitä ei oo ihan kaikki ehkä tuossa työryhmässä hoksanneet sen 

(brändin) arvoa, että mun mielestä sitä pitäisi katsoa vielä enemmän.” 

(Haastateltava 2, 13.3.2018) 

”No tuota, aika harvalla siellä on olemassa mitään suurta brändiä, mutta että 

miten sitä kuvailisi? Tietysti, jos on huono brändi, niin ei haluta näkyä 

varmaankaan semmoisen yhteydessä.” (Haastateltava 3, 20.3.2018) 

Haastatteluissa vahvasti nousi esiin myös tarve tasa-arvolle sponsorointikohteiden 

valinnassa. Aineistosta nousi esille, että urheilu vie suuren osan tapausyrityksen 

sponsorointibudjetista verrattuna kulttuuriin. Myös miesten lajit ovat huomattavasti 

naisten lajeja paremmin edustettuna sponsorointiportfoliossa. Lasten ja nuorten 

sponsorointiin haastateltavat haluaisivat panostaa aikuisia enemmän. Kaikki 

haastateltavat olivat sitä mieltä, että lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus, ja tästä syystä 

he ovat yrityksen kestävin kohderyhmä. Teoriankin mukaan urheilu on selvästi 

suosituin sponsorointialue sen suurten katsoja- ja fanimäärien vuoksi (IEG 2017). 

Urheilu herättää kuluttajissa myös valtavasti tunteita, mikä johtaa kuluttajien 

sitoutumiseen niin joukkueisiin ja yksilöurheilijoihinkin, kuin näiden 

yhteistyökumppaneihinkin (Mida & Zaiem 2015). Urheilun sponsorointia voidaan 

perustella myös sillä, että haastateltavien mukaan kulttuuripuolella 

sponsorointikumppanuutta ei osata hakea samalla tavalla kuin urheilun puolella. 

Haastateltava 2 mainitsee myös, että kulttuuripuolella hakijat eivät usein ymmärrä, 

mitä eroa on sponsorilla ja rahoittajalla. Hakijat eivät osaa tarjota yrityksen rahoille 

vastinetta, joten kulttuuri saattaa tästäkin syystä olla heikommin edustettuna 
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sponsorointiportfoliossa. Toisaalta, lasten ja nuorten lajien sponsorointi voidaan nähdä 

hyväntekemisenä omassa yhteisössä, mikä rakentaa ja kehittää yrityksen brändi-

imagoa (Walliser 2003). 

”Nyt mää koen, että meillä on hyvin paljon painottunut taas sitten tämä 

sponsorointi, niin miesten urheilu on se pääkohde, joka saa ihan huomattavasti 

suuren sponsorointituen ja taas lapset ja naiset ja kulttuuri jää ihan huomattavasti 

vähemmälle roolille.” (Haastateltava 2, 13.3.2018) 

”…Esimerkiksi kulttuuripuolella ei oo oikein osaamista hakea tämmöistä 

sponsorointitukea. Ne ei osaa oikein perustella tai myydä sitä ajatustaan ja ne ei 

aina ymmärrä mikä ero on sponsoroinnilla ja rahoittajalla.” (Haastateltava 2, 

13.3.2018) 

Cornwellin ym. (2001) mukaan sponsorointikumppanuudesta viestiminen on 

ensiarvoisen tärkeää, jotta kuluttajat voivat olla tietoisia kumppanuudesta ja 

muodostaa mielikuvia kumppanuudesta ja sen osapuolista. Viestimisen tärkeys nousi 

esille myös haastatteluaineistosta. Haastateltava 3 muun muassa kokee, että Oulun 

Energialla sponsorointia tehdään turhaan vähän piilossa, kun järkevämpää olisi kertoa 

kuluttajille, että tällaista hyvää työtä tehdään. Näin kehitettäisiin yrityksen brändi-

imagoa liittämällä hyväntekijän assosiaatioita yrityksen brändi-imagoon. Näin voitaisi 

myös kompensoida osan sponsorointikohteiden puuttuvia 

markkinointimahdollisuuksia ja kuitenkin saada vastinetta 

sponsorointikumppanuudesta. Jos sponsorointikumppanuudesta ei viestitä, 

sponsoroinnin tärkeimmät tavoitteet, brändi-imagon siirtyminen, jota seuraa imagon 

kehittyminen, sekä näkyvyyden saaminen jäävät saavuttamatta (Walliser 2003). 

”Niin me tavallaan vähä salassa tehdään sitä, vaikka se ei oo hyväntekeväisyyttä 

niin onhan se silti osittain, että me annetaan rahaa ja saadaan jotain vastikkeeksi. 

Niin vahvistaa meidän brändiä sillä, että me oikeasti ollaan täällä meidän 

asiakkaiden arjessa hyvin vahvasti mukana monessa eri asioissa.” (Haastateltava 

3, 20.3.2018) 

Haastateltavat kokevat sponsorointikohteiden valinnassa haastavaksi myös sen, että 

sponsoroinnin tuloksia on vaikea mitata ja se vaatii yritykseltä resursseja. Kun 

sponsorointitoiminnasta saavutettavia hyötyjä ei kunnolla mitata, ei voida myöskään 

tietää kenen sponsorointikohteen kanssa tavoitteet on parhaiten saavutettu. Tämä taas 

luo vaikeuksia sponsorointikohteiden valintaan. Jos tuloksia eri kohteiden välillä 
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mitattaisiin ja arvioitaisiin, helpottaisi se myös uusien kohteiden valintaa sekä 

päätöksiä sponsorointisopimusten uusimisesta jo olemassa olevien 

sponsorointikumppanien kanssa. Esimerkiksi jos yritys sponsoroi musiikkifestivaali 

Qstockia ja jalkapalloseura PS Kemiä, niin yritykselle olisi hyödyllistä tietää kumpi 

tuo enemmän näkyvyyttä, kumman avulla tavoitetaan enemmän ihmisiä ja kumpi 

kehittää enemmän yrityksen brändi-imagoa. Kun tulokset olisivat tutkittua ja 

varmistettua tietoa, voisi yritys tehdä niistä johtopäätöksiä ja hyödyntää niitä 

sponsorointikohteiden valinnassa. Nyt yritys joutuu nojautumaan omiin 

uskomuksiinsa siitä, mikä kohde on hyödyllisin yritykselle. Aineiston perusteella 

yrityksille olisi siis hyödyllistä arvioida sponsorointikohteiden suoriutumista, jotta 

onnistumisista ja epäonnistumisista voitaisiin oppia. 

”…Millä tavalla me sitä mitataan sitä saavutettua näkyvyyttä ja hyötyä, että jos 

me sponssataan Qstockia, jossa on 30 000 kävijää, laaja medianäkyvyys versus 

joku yksittäinen, vaikka joku jalkapallojoukkue jossakin Kemissä tai muuta 

tämmöistä niin kummassa on tai onko niissä molemmissa hyvä kattavuus, 

näkyvyys, millä tavalla se tulee se raha takaisin, mitä me laitetaan siihen 

sponsorointiin. Sitä me ei olla oikein pystytty mittaamaan ja sen mää nään 

ongelmana.” (Haastateltava 2, 13.3.2018) 

”…Kuka mittaa tai tarkastaa tai valvoo sen, että ne sovitut 

markkinointitoimenpiteet sitten sieltä yhteistyökumppanin osalta toteutuu?... 

sitten jos miettii, että kuinka monessa me ollaan mukana, niin meillä ei ole 

mahdollisuuksia.” (Haastateltava 3, 20.3.2018) 

Haastatteluissa kävi ilmi, että yrityksellä on ongelmia erityisesti brändi-identiteettinsä 

määrittelyssä ja sponsorointitavoitteiden asettamisessa. Seulontakriteerejä ei käytetä 

sponsorointikohteiden valinnassa ollenkaan, eikä kohteiden ja yrityksen 

yhteensopivuutta arvioida ollenkaan. Nämä vaiheet nousivat selkeimmin esiin myös 

teoriassa, joten näistä syistä workshopissa keskitytään erityisesti näiden vaiheiden 

läpikäyntiin. 

4.2 Sponsorointikohteen valintaprosessin testaus 

Workshopissa käytiin läpi koko teorian pohjalta kehitetty brändi-imagon rakentamista 

tukeva sponsorointikohteen valintaprosessi vaihe vaiheelta. Eniten prosessissa 
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keskityttiin sponsorin brändi-identiteettiin, sponsorointitavoitteisiin, 

seulontakriteereihin sekä sponsorin ja kohteen yhteensopivuuden arviointiin. 

Brändi-imagon rakentamista tukevan sponsorointikohteen valintaprosessin mukaan 

sponsorointikohteen valinta lähtee liikkeelle sponsorin brändi-identiteetin 

tunnistamisesta ja määrittelystä. Keskustelussa nousi nopeasti esiin 

sponsorointityöryhmän jäsenten epävarmuus yrityksen brändi-identiteetistä. Kävi 

ilmi, että yritys ei ole selkeästi määritellyt brändi-identiteettiään, mikä tuli esille jo 

aiemmin tehdyissä haastatteluissa. Vaikka yrityksen brändi-identiteetti ei selkeä 

työryhmän jäsenille ollutkaan, helpotti sponsorointikohteen valintaprosessikuvion 

ohjastavat kysymykset huomattavasti brändi-identiteetin määrittelyä. Kysymällä 

kysymyksiä kuten: millaisena näette yrityksen, mitä yrityksestä tulee mieleen, 

millaisia assosiaatioita haluaisitte, että yritykseen liitetään, työryhmän jäsenet 

rakensivat melko yhtenäisen kuvan yrityksen brändi-identiteetistä. Esille nousi 

mielikuvia luotettavuudesta, vastuullisuudesta, pohjoissuomalaisuudesta, 

kotimaisuudesta sekä yhteisöllisyydestä. 

”Meillähän puuttuu semmoinen, jos puhutaan siitä yrityksen brändi ja brändi-

identiteetti, sitähän ei ole oikeastaan määritelty ja se työ on kesken…” 

(Osallistuja 1, 26.3.2018) 

Sponsorointityöryhmän jäsenet olivat epävarmoja myös yrityksen 

sponsorointitavoitteista. Tavoitteita ei ole tarkasti määritelty, mikä myös kävi jo ilmi 

haastatteluissa. Tavoitteiden määrittely oli summittaista, eikä niinkään perustunut 

yrityksen strategialle. Positiivisen näkyvyyden lisääminen, brändi-imagon 

kirkastaminen ja yhteisössä verkostoituminen nimettiin tärkeimmiksi tavoitteiksi 

työryhmän jäsenten mukaan. Hyvän tekeminen sponsoroinnin avulla ja hyväntahtoisen 

mielikuvan vahvistaminen esiintyi puheissa useaan kertaan ja oli selkeästi työryhmän 

jäsenille tärkeää, mutta se koettiin helposti hyväntekeväisyydeksi, mitä yritys ei tee. 

Sponsoroinnin tavoitteena kuitenkin on brändi-imagon kirkastaminen, mitä voidaan 

saavuttaa sponsoroimalla esimerkiksi lapsia ja nuoria. Lasten ja nuorten sponsorointi 

nähdään usein hyväntahtoisena ja hyvän tekemisenä, joka johtaa brändi-imagon 

kehittymiseen, mikä on teoriankin mukaan sponsoroinnin toinen tärkeimmistä 

tavoitteista (Walliser 2003). Yritys haluaa siis, että siihen yhdistettäisi positiivisia 

hyväntahtoisuuden ja vastuullisuuden assosiaatioita, jotka esimerkiksi juuri lasten ja 
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nuorten sponsorointi mahdollistaa. Onkin mielenkiintoista huomata, että 

hyväntahtoisuuden ei mielletä tuovan yritykselle hyötyä, ainakaan tarpeeksi, vaikka 

mahdollisuus brändi-imagon kehittämiseen on ilmeinen. 

”…Yhteisöllisyys ja vaikka sanotaan ettei hyväntekeväisyyttä tehdä niin hyvän 

tekeminen nousee yrityshyödyn ohella mielikuvissa suureksi osaksi.” 

(Tarkkailijan muistiinpanot, 26.3.2018) 

Verkostoituminen nostettiin yhdeksi päätavoitteista, mikä on mielenkiintoista, sillä 

tämä näkökulma esiintyy hyvin vähän sponsoroinnin kirjallisuudessa. 

Verkostoitumisen tärkeys tuli esille jo haastatteluissa ja työryhmä kokeekin, että 

sponsorointikohteen kautta on mahdollista luoda kaupallisia suhteita muihin 

sponsoreihin ja näin edistää yrityksen tuotteiden myyntiä. Verkostoitumista on 

käsitellyt muun muassa Drennan ja Cronwell (2004), mutta heidän mukaansa 

verkostoituminen on tavoiteltavaa sen avulla saavutettavan näkyvyyden vuoksi, eikä 

niinkään kaupallisten suhteiden luomisen vuoksi. Kuten aiemmin mainittu, voidaan 

aineiston perusteella päätellä, että b2b-yrityksille on yhtä tärkeää kuin 

kuluttajayrityksillekin, että yrityksen kohderyhmiä on mahdollista saavuttaa 

sponsorointikohteen avulla. Sponsorointikäytänteitä ei käsitelty workshopissa 

tarkemmin, sillä Oulun Energialla on käytössä olevat toimivat käytänteet, jotka 

perustuvat yrityksen strategialle ja arvoille, kuten teorian mukaan kuuluukin. 

Molempien sponsorointiehdokkaiden yhteensopivuutta Oulun Energian kanssa 

arvioitiin sopivuuden ja laadun näkökulmasta. Sopivuuden tasot helpottivat 

yhteensopivuuden arviointia huomattavasti, mutta nopeasti huomattiin, että kaikki 

tasot eivät ole oleellisia kaikille yrityksille. Esimerkiksi Oulun Energian tuote on 

sähkö, eikä sähköä tai sen käyttöä voi käytännössä nähdä. Tämä vaikeuttaa ja tekee 

epäoleelliseksi tuotekäyttö- ja tuoteominaisuustasojen arvioinnin. Vaikka 

sponsorointikohde käyttäisikin tai voisi käyttää yrityksen tuotetta, ei sen kannata olla 

syy jolle valinta perustetaan, koska kuluttajat eivät sitä näe. Tästä voidaankin päätellä, 

että jokaisen yrityksen tulee toimialastaan ja tuotteestaan riippuen valita itselleen 

oleellisimmat sopivuuden tasot sopivuuden tarkasteluun. Aikaisemmin on mainittu, 

että joitakin tasoja ei voi kaikkien kohteiden, esimerkiksi joukkueiden, kohdalla 

arvioida, niin sama pätee myös sponsoreihin, kaikki tasot eivät kaikille sponsoreille 

ole oleellisia. 
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”Tuotekäyttötasolla yhteensopivia: suurin osa Kärppä-joukkueesta ja 

taustavoimista OE:n asiakkaita, ongelmana se, että käyttö ei näy” (PowerPoint-

diat, 26.3.2018) 

”Ongelmahan meidän kohdalla on se, että se (sähkön käyttö) ei näy.” (Osallistuja 

1, 26.3.2018) 

Arviointia tehdessä huomattiin myös, että yrityksen tulee tietää ja tuntea oma 

brändinsä ja kohderyhmänsä, jotta sopivuutta voidaan arvioida. Sponsorointikohteen 

valintaprosessin alun brändi-identiteetin määrittely oli erittäin hyödyllistä, koska 

työryhmän jäsenet osasivat kertoa, millaisia assosiaatioita halutaan yritykseen 

yhdistettävän, mikä helpotti arviointia huomattavasti. Kuitenkin, koska yrityksen 

brändi-identiteetti ei ole virallisesti määritelty, oli ajoittain sopivuuden arviointi 

hieman epävarmaa ja työryhmää tuli muistuttaa alussa määritellyistä halutuista 

assosiaatioista. Kun jäsenet olivat epävarmoja brändistään, alettiin sopivuuden 

arvioinnissakin miettimään epäoleellisia asioita ja tarkoituksesta harhauduttiin. 

Voidaankin siis väittää, että jos yritys ei tunne itseään ja brändiään, eivät he voi 

perustella kohteen yhteensopivuuttakaan. Sopivuuden tasot auttavat 

yhteensopivuuden arvioinnissa vain, jos yritys tietää ketä heidän asiakkaansa ovat, 

mitä yritys ja brändi symboloi, millaisia kokemuksia se kuluttajille tarjoaa ja niin 

edelleen. 

”Jotta yhteensopivuutta voidaan määritellä, täytyy tietää oma brändi, yritys ja 

yleisö” (Tarkkailijan muistiinpanot, 26.3.2018) 

Workshopissa huomattiin myös, että sopivuuden tasoja voidaan tarpeen mukaan 

painottaa, kuten seulontakriteereitäkin. Jotakin tasoa voidaan painottaa enemmän kuin 

toista, mutta tasojen tärkeysjärjestys ja painotus tulee johtaa yrityksen 

sponsorointitavoitteista. Jos esimerkiksi tärkein tavoite sponsoroinnille on brändi-

imagon kehittäminen, voidaan asenteiden samankaltaisuutta sekä symbolisia ja 

kokemusperäisiä etuja painottaa enemmän. Näkyvyyden ollessa tärkein tavoite 

voidaan painottaa maantieteellistä samankaltaisuutta sekä tuotekäyttö- ja 

tuoteominaisuustasoja. Painottaminen korostaa sponsorointitavoitteiden tietämisen 

tärkeyttä. Kuitenkin, painottaminen ei korjaa huonoa sopivuutta vähemmän 

painotetuilla sopivuuden tasoilla. Yhteensopivaksi kohde voidaan todeta vain, jos 

useilla eri tasoilla havaitaan sopivuutta. Painottaminen voi helpottaa vain 
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sponsorointikohteiden valintaa, jos halutaan selvittää kuka ehdokkaista voisi auttaa 

parhaiten saavuttamaan sponsoroinnin tavoitteita. 

”Yhteensopivuuden tasojen tärkeys ja painotus tulee tavoitteista.” (Tarkkailijan 

muistiinpanot, 26.3.2018) 

Sponsorointiehdokkaita arvioitiin myös muilla seulontakriteereillä, koska molemmat 

ehdokkaat havaittiin Oulun Energian kanssa yhteensopivaksi. Kuten teoriassakin 

todettu (Johnston & Paulsen 2014), workshopissa tultiin siihen tulokseen, että jokaisen 

yrityksen tulee itse kehittää ja valita itselleen oleellisimmat seulontakriteerit 

yhteensopivuuden arvioinnin rinnalle. Tässä tutkimuksessa käytettiin kirjallisuudessa 

tärkeimmiksi todettuja seulontakriteerejä, mutta heti huomattiin, että esimerkiksi 

suhteen kesto ei ole Oulun Energialle olennainen kriteeri. Oulun Energian 

sponsorointikäytäntöihin kuuluu, että jokaisen kohteen kanssa solmitaan kerrallaan 

vuoden mittainen sopimus. Voidaan siis todeta, että teoria on oikeassa, 

seulontakriteerejä voi olla lähes yhtä monta kuin sponsoreitakin. 

”Mehän pääsääntöisesti tehdään kaikkien kanssa vuoden sopimus.” (Osallistuja 

2, 26.3.2018) 

Workshopissa seulontakriteerejä ei painotettu vaan pisteytys oli sama kaikilla 

kriteereillä ajanpuutteen vuoksi, mutta huomattiin, että kuten teoriassakin sanotaan, 

kannattaa ehdokkaita arvioida painottamalla yritykselle tärkeitä kriteerejä (Johnston & 

Paulsen 2014). Osa kriteereistä on tärkeämpiä yritykselle kuin toiset ja painottamalla 

kriteerien pisteytystä voidaan varmistaa, että kohteet vastaavat yrityksen tarpeita 

parhaiten. Kriteerien painotukseen vaikuttaa sponsorointitavoitteet, esimerkiksi Oulun 

Energialle keino medianäkyvyyteen ja maantieteellinen ulottuvuus ovat tärkeitä 

kriteerejä, koska tavoitteena on näkyvyyden lisääminen, mutta maksutapa ei ole suurin 

vaikuttava tekijä sponsorointikohteen valinnassa, koska se lähes aina on pelkkä raha. 

Yrityksen tulisi myös asettaa sponsorointiehdokkaille pisteraja, joka niiden täytyy 

vähintään seulontakriteereistä saada, jotta heidän kanssaan voidaan 

sponsorointisopimus tehdä. Tämä varmistaisi, että yritykselle epäsopivat kohteet eivät 

päädy yrityksen sponsorointiportfolioon.  
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On myös tärkeää, että päättäjät ovat rehellisiä arvostellessaan ja pisteyttäessään 

sponsorointiehdokkaita. Tunteiden ja mielipiteiden ei tulisi antaa vaikuttaa arviointiin, 

vaan sen tulisi olla objektiivista. Arvioinnissa helposti ollaan kovempia ja kriittisempiä 

ehdokasta kohtaan, josta on valmiiksi ennakkoluuloja tai josta ei pidetä. Workshopissa 

esimerkiksi oli havaittavissa negatiivisia asenteita toista ehdokasta kohtaan, mikä johti 

tämän ehdokkaan hieman kriittisempään arviointiin. Teoriassakin todetaan, että usein 

päätöksenteko on subjektiivista ja tämän voidaan sanoa pätevän myös 

seulontakriteerien arvioinnin kohdalla. 

Yhteensopivuutta ja muita seulontakriteerejä arvioitaessa huomattiin, että 

sponsorointiehdokkaita tulisi verrata yrityksen jo olemassa olevaan 

sponsorointiportfolioon. Yritysten tulisi punnita kannattaako heidän valita 

sponsorointikohteiksi kohteita, joihin verrattavia seuroja, tapahtumia tai yksilöitä 

yritys jo sponsoroi. Oulun Energia on sponsoroinut aikaisemmin esimerkiksi AC 

Oulua, joka on Oulun toinen jalkapallon Ykkös-sarjaa pelaava joukkue. Tästä syystä 

Oulun Energian ei ole ollut kannattavaa sponsoroida toista Oulun alueen Ykköstä 

pelaavaa joukkuetta, Oulun Palloseuraa, sillä seurojen toimialue, yleisö ja fanit ovat 

hyvin samankaltaisia, eikä uskota, että Oulun Energia saisi rahoilleen tarpeeksi 

vastinetta sponsoroimalla molempia joukkueita. Se voisi jopa huonontaa vastiketta, 

koska vaikka joukkueet samalla alueella toimivatkin, ovat ne imagoiltaan hyvin 

erilaisia. Kuluttajat saattaisivat hämmentyä viesteistä, joita yritys lähettää 

sponsoroimalla molempia joukkueita. Molemmat joukkueet viestivät hyvinkin 

erilaisesta brändistä, jolloin ristiriitaisuuksia saattaisi syntyä kuluttajien mielissä. 

Oulun Palloseuralla esimerkiksi on AC Oulua huomattavasti mielipiteitä jakavampi ja 

rajumpi brändi. Tästä voidaankin päätellä, että sponsorointiportfoliota tulisi tarkastella 

myös siksi, että yritys ei päädy sponsoroimaan kohteita, jotka olisivat ristiriidassa 

muiden sponsorointikohteiden kanssa. Yrityksen tulee pyrkiä valitsemaan 

sponsorointikohteita, jotka sopivat jo olemassa olevaan sponsorointiportfolioon ja 

rakentaa yhtenäistä mielikuvaa brändistä kuluttajien mielissä. 

”Kohteita ei voi sokeasti arvioida vaan kohteita tulee verrata myös jo olemassa 

olevaan sponsorointiportfolioon.” (Tarkkailijan muistiinpanot, 26.3.2018) 
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Brändi-imagon rakentamista tukevan sponsorointikohteen valintaprosessin perusteella 

molemmat sponsorointiehdokkaat ovat hyviä sponsorointikohteita, ja työryhmä 

kokikin, että päätös sponsoroinnista on helppo tehdä, sillä heillä on päätöksille 

perusteet. Valintatilanteessa nostettiin kuitenkin esiin ongelma, minkä suuruinen 

sopimus kohteiden kanssa kannattaisi tehdä? Minkä arvoinen yhteistyö oikeasti 

yritykselle on? Sponsorointiyhteistöiden arvoa on huomattavan vaikeaa arvioida, 

mutta se olisi äärimmäisen tärkeää yritysten kannalta, jotta voidaan varmistaa 

sponsorointitoiminnan kannattavuus. 

4.3 Sponsorointikohteen valintaprosessin toimivuuden arviointi 

Kyselyssä selvitettiin Oulun Energian sponsorointityötyhmän jäseniltä mitä 

workshopissa opittiin, voisiko brändi-imagon rakentamista tukeva 

sponsorointikohteen valintaprosessi toimia käytännössä ja mikä prosessissa oli hyvää 

tai tärkeää ja mikä ei. Aineiston mukaan workshopista opittiin, että 

sponsorointikohteiden valinnassa kannattaa käyttää ennalta määrättyjä tekijöitä ja 

kysymyksiä helpottamaan prosessia. Teoriassakin todetaan, että ennalta määritellyt 

kriteerit nopeuttavat valintaprosessia, mutta ne myös varmistavat, että päätökset ovat 

perusteltuja ja oikeutettuja (Johnston & Paulsen 2014). Workshop opetti vastaajien 

mukaan myös sen, että sponsorin ja sponsorointikohteen brändien yhteensopivuutta 

tulisi tarkastella valintatilanteessa, jotta voidaan varmistaa, että sponsorointikohde on 

mahdollisimman hyödyllinen sponsorointiyhteistyökumppani. Smith (2004) on 

todennut, että ilman sponsorin ja kohteen yhteensopivuutta ei sponsorointikohteen 

brändi-imago ja positiiviset assosiaatiot siirry osaksi sponsorin brändi-imagoa, joten 

tämä on hyvinkin tärkeä oppi workshopista. 

"Valinta voidaan tehdä prosessinomaisesti ennalta määrätyin kysymyksin." 

(Vastaaja 1, 12.4.2018) 

"Ehdokkaiden ja sponsorin yhteensopivuusanalyysi edesauttaa ymmärtämään, 

että viestimme valinnoillamme yhtiön arvomaailmaa." (Vastaaja 1, 12.4.2018) 

"Sponsoroinnissa tulisi selkeämmin miettiä ja määritellä brändin ja arvojen sekä 

sponsoroitavan kohteen brändin, arvon ja toiminnan kohtaaminen" (Vastaaja 2, 

20.4.2018) 
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Molemmat vastaajat kokivat prosessin toimivaksi ja valintaa helpottavaksi. Heidän 

mukaansa prosessia on helppo seurata, ja se pakottaa työryhmää pohtimaan kohteen ja 

valinnan kannalta oleellisia tekijöitä. Tutkimuksen aikana useaan otteeseen on tullut 

selville, että yrityksellä on ollut vaikeuksia erityisesti johdonmukaisen ja 

tarkoituksellisen sponsorointikohteiden valinnan kanssa, joten voidaan olettaa, että 

tämä valintaprosessi selkeyttää valintaa kertoen valinnan kannalta oleelliset tekijät, 

joita sponsorointiehdokkaissa tarkastella ja arvioida. 

"Kyllä helpotti (sponsorointikohteen valintaprosessia). Prosessi "pakotti" 

miettimään juuri oikeita kysymyksiä." (Vastaaja 1, 12.4.2018) 

"Ensisijaisesti se auttoi pohtimaan tarkemmin sponsoroinnin periaatteita ja 

kohteen merkitystä konsernin näkyvyydelle ja menestykselle." (Vastaaja 2, 

20.4.2018) 

"Looginen ja helppo siirtyä aiheesta ja pohdinnasta seuraavaan." (Vastaaja 2, 

20.4.2018) 

Molemmat vastaajat totesivat, että käsitelty prosessi toimii erityisesti suurempien ja 

merkittävien sponsorointiehdokkaiden ja -kohteiden kohdalla, mutta pienempien ja 

kertaluontoisten sponsorointikohteiden arviointiin prosessi on todennäköisesti liian 

työläs. Oulun Energia vastaanottaa kymmeniä hakemuksia joka neljännesvuosi ja ne 

tulee käsitellä yhden kokouksen aikana. Workshopissa kahden ehdokkaan arviointiin 

kului noin 2,5 tuntia, joten tästä voidaan päätellä, että prosessi ei toimisi kaikkien 

sponsorointiyhteistyötä hakevien kohdalla. Toki, kun tavoitteet ja brändi-identiteetti 

on määritelty, sekä sopivuuden tasot ja seulontakriteerit on tulleet tutuiksi, prosessi 

nopeutuu, mutta realistisesti tuskin on sovellettavissa merkityksettömimpiin 

ehdokkaisiin. Haastatteluissa kävi myös ilmi, että kaikilla hakijoilla ei edes ole 

kunnollista brändiä jota arvioida, joten tämänkin rajoittaa prosessin hyödyntämistä. 

"Meille saapuu kymmenittäin hakemuksia, en osaa vielä hahmottaa, toimisiko 

tämä tällaisenaan siihen määrään." (Vastaaja 1, 12.4.2018) 

"Kertaluontoisiin valintakuvio on ehkä liian laaja ja aikaa vievä." (Vastaaja 2, 

20.4.2018) 
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Aineistosta nousi myös esille, että seulontakriteerit voitaisiin pisteyttää siten, että 

jokainen pisteyttää kriteerin henkilökohtaisesti ja vastaajien pisteistä laskettaisiin 

keskiarvo kriteerille. Näin jokaisen mielipide ja näkökulma tulisi otettua huomioon ja 

arvioijien olisi helpompi olla rehellisiä eikä myötäillä muiden mielipiteitä. Teoriassa 

ei ole tarkempia seulontakriteerien pisteytys- ja laskutapoja määritelty, joten tämä 

voisi olla yksi keino. 

"Pisteytys olisi hyvä antaa jokaisen valintaan osallistujan, ei 

yhteisymmärryksessä. Annetut pisteet saisivat keskiarvon." (Vastaaja 1, 

12.4.2018) 

Molemmat vastaajat nostivat vastuksissaan esille sponsorointikohteiden suorituksen 

raportointikäytäntöjen puutteen valintaprosessissa. Valittujen sponsorointikohteiden 

vertailun ja arvioinnin vaikeus nousi esille jo haastatteluissa. Tutkimuksessa on siis 

noussut esille tarve arvioida valittujen sponsorointikohteiden suoritusta, eli arvioida, 

kuinka hyvin sponsorointikohteiden valinta on onnistunut. Pearsall (2010) 

huomauttaa, että harvoilla sponsoreilla on resursseja sponsorointikohteen ja 

sponsorointiyhteistyön suorituksen jatkuvaan tarkasteluun, miksi vastuu 

suorituskyvyn arvioinnista tulisikin olla molemmilla, sponsorilla ja 

sponsorointikohteella. Suhteen arviointi ja tarkastelu kasvattaa todennäköisyyttä 

pitkäaikaisen ja hedelmällisen sponsorointisuhteen syntymiseen. Tämän perusteella 

voidaan todeta, että brändi-imagon rakentamista tukevan sponsorointikohteen 

valintaprosessiin tulisi lisätä vaihe, jossa arvioidaan kumppanuutta ja sen 

onnistumista. 

"Yhteistyön aloittamisen jälkeen olisi syytä luoda seurantaa siitä, miten 

sponsoroitava kohde toteuttaa yhdessä sovittuja asioita." (Vastaaja 1, 12.4.2018) 

"Ehkä (valintaprosessin) puute on se, että puuttuu mittaristo ja 

raportointikäytännöt, joilla valintoja voisi vertailla ja perustella." (Vastaaja 2, 

20.4.2018) 

Kuten haastatteluissakin tuli esille, sponsorointikohteiden välinen tasa-arvo tulisi 

vastaajien mukaan ottaa huomioon sponsorointikohteiden valintaprosessissa. Tämä on 

erityisen tärkeää yrityksille, kuten Oulun Energialle, joiden brändi-identiteettiin ja 

arvoihin kuuluu vastuullisuus ja tasa-arvo. Näille yrityksille on erityisen tärkeää 
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kommunikoida arvojaan ja brändi-identiteettiään myös sponsorointivalintojen kautta, 

joten tasa-arvotekijä tulee heidän ottaa huomioon esimerkiksi seulontakriteereissä. 

Yritykset, jotka viestivät olevansa vastuullinen ja tasa-arvon kannattaja asiassa kuin 

asiassa, tulee edustaa näitä asioita myös sponsorointivalinnoissaan, jotta asiakkaat 

eivät saa ristiriitaista kuvaa yrityksestä. Jos arvojen ja brändi-identiteetin viestiminen 

sponsoroinnin kautta ei ole johdonmukaista, heikentää se halutunlaisten 

assosiaatioiden siirtymistä osaksi yrityksen brändi-imagoa (Keller 1993). Kuten 

aiemmin jo todettu, jokaisen yrityksen tulee itse valita heille tärkeimmät ja 

oleellisimmat seulontakriteerit, tasa-arvo on Oulun Energialle yksi niistä. Tässä 

korostuu myös tarve kohteiden vertailun sponsorointiportfolioon. Onko portfoliossa 

tasainen jakauma sponsorointityyppien ja -alueiden sekä sukupuolten välillä? 

"Tasa-arvo: sukupuolten, ikäluokkien, ja eri harrastus/toimintamuotojen välillä. 

Tämä pitäisi olla pisteytettävä, mitattava ja raportoitava ominaisuus." 

Kysyttäessä pitäisikö jotain muuta ottaa valintaprosessi huomioon. (Vastaaja 2, 

20.4.2018) 

4.4 Empiiristen tulosten yhteenveto 

Haastatteluissa ja workshopissa kävi ilmi, että sponsoroinnille ei ole asetettu selkeitä 

tavoitteita, jotka kaikki työryhmän jäsenet tietäisivät ja voisivat selkeästi perustaa 

valintapäätöksensä näille asetetuille sponsorointitavoitteille. Yrityksen brändityö on 

myös kesken, joten yrityksen brändi-identiteettiä ei ole määritelty. Työryhmä ei voi 

siis perustaa valintojaan brändi-identiteetillekään. Sponsorointikäytänteet ja yrityksen 

arvot yritys on määritellyt ja sponsorointikohteiden valinnat pohjautuvatkin näille. 

Tavoitteiden puutteen ja brändi-identiteetin epäselvyyden voidaan päätellä olevan syy 

Oulun Energian vaikeuteen valita sponsorointikohteita ja siihen, miksi päätökset 

voivat olla epäjohdonmukaisia. 

Työryhmän jäsenillä voi myös selkeiden ohjeiden puute johtaa erimielisyyksiin. 

Sponsorointitavoitteiden, -periaatteiden ja brändi-identiteetin määrittely 

todennäköisesti lievittäisi näitä, koska kaikki tietäisivät mitä halutaan, haetaan ja 

tarvitaan. Vaikka erimielisyyksiä syntyykin, voidaan erilaisen taustan omaavia ihmisiä 

pitää työryhmässä myös voimavaran, sillä asioihin saadaan uusia näkökulmia, 

mielipiteitä haastetaan ja työryhmän jäsenet joutuvat perustelemaan näkökantojaan. 
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Päätökset tästä syystä ovatkin todennäköisesti parempia ja hyödyllisempiä, koska niitä 

on haastettu ja tarkasteltu useammista eri näkökulmista.  

Yritykseltä löytyy joitain seulontakriteerejä sponsorointikohteille, kuten 

vakavaraisuus ja hyvämaineisuus, mutta selkeää kriteeripatteristoa ei ole käytössä 

valintaprosessissa. Nämäkin kriteerit arvioidaan hyväksytty/hylätty-asteikolla, eikä 

esimerkiksi pisteytetä, kuten teoria ehdottaa (Johnston & Paulsen 2014). 

Sponsorointiehdokkaiden brändejä ei juurikaan tarkastella valintatilanteessa, kuten 

haastatteluista kävi ilmi. Sponsorointikohteiden brändejä ei siis verrata yrityksen 

brändiin, mikä teorian mukaan on äärimmäisen tärkeää, jotta yksi sponsoroinnin 

tärkeimmistä tavoitteista brändi-imagon kehittyminen voi tapahtua. Brändi-imagon 

kehittyminen on tulosta sponsorointikohteen brändi-imagon siirtymisestä osaksi 

sponsorin brändiä. (Walliser 2003; Smith 2004.) Haastatteluissa yksi haastateltavista 

nosti sponsorointikumppanuuden hakijoiden tasapuolisen kohtelun ongelmaksi, mutta 

workshopissa esitelty seulontakriteerivaihe sekä yhteensopivuusanalyysi laittavat 

kaikki hakijat samalle viivalle, kaikkia hakijoita verrataan samaan kriteeristöön, mikä 

luo tasapuolisuutta. 

Workshopissa yrityksen brändi-identiteetti käytiin läpi ja määriteltiin sekä tavoitteet 

sponsoroinnille asetettiin. Kun tavoitteet ja brändi-identiteetti oli tiedossa, oli 

sponsorointiehdokkaidenkin arvioiminen huomattavasti helpompaa, selkeämpää ja 

erityisesti perustellumpaa työryhmän jäsenten mielestä. Seulontakriteerit ja 

yhteensopivuusanalyysi pakotti työryhmää ajattelemaan sponsorointiehdokkaiden 

ominaisuuksia ja hyötyä yritykselle perusteellisesti johtaen varmuuteen 

päätöksenteossa. Työryhmä voi olla varma, että oleellisia asioita on arvioitu ja 

pohdittu valintaprosessissa ja päätökset voidaan perustella. Ongelmaksi jäi se, että 

valintoja ei prosessin jälkeen arvioida tai vertailla, joten ei voida olla varmoja, että 

prosessin seuraamisesta huolimatta tehty yrityksen kannalta kannattava päätös 

sponsorointikohteesta.  

Seulontakriteerit helpottivat valintaa, mutta workshopissa huomattiin, että osat 

kriteereistä eivät olleet olennaisia Oulun Energialle sponsorointikohteiden valinnassa. 

Esimerkiksi suhteen kestoa ei ole järkeä heidän kohdallaan arvioida, sillä he tekevät 

jokaisen sponsorointikohteen kanssa vuoden mittaisen sopimuksen kerrallaan. Myös 
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kohteen ja sponsorin yhteensopivuutta arvioitaessa huomattiin, että jokaista 

sopivuuden tasoa ei ollut järkevää arvioida Oulun Energian kohdalla, sillä heidän 

tuotettaan ja sen käyttöä ei voi nähdä. Yritysten tuleekin niin kaikkien 

seulontakriteerien, paitsi yhteensopivuuden, kohdalla miettiä, mitkä ovat oman 

yrityksen kannalta oleellisia kriteerejä, joita tulisi sponsorointiehdokkaissa arvioida, 

kuten Johnston ja Paulsen (2014) ovat jo artikkelissaan todenneet. Arvioitavat 

sopivuuden tasot olisi perusteltua valita yrityksen toimialan ja tuotteen mukaan, koska 

kaikkia tasoja ei välttämättä ole olennaista arvioida kaikkien yritysten kohdalla. 

Sponsorointityöryhmän jäsenet totesivat brändi-imagon rakentamista tukevan 

sponsorointikohteen valintaprosessin toimivaksi ja valintaa helpottavaksi työkaluksi, 

mutta kyselyissä nostettiin esille työkalun laajuus. Työkalun todetaan toimivan 

erityisesti suurempien ja merkittävämpien sponsorointiehdokkaiden ja -kohteiden 

arvioinnissa, mutta pienempien ja lyhytaikaisten sponsorointikohteiden arviointiin 

työkalun arvioidaan olevan liian työläs ja aikaa vievä.  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä pro gradu -tutkielman viimeisessä kappaleessa muodostetaan päätelmät 

tutkimustuloksista ja vastataan pää- ja alatutkimuskysymykseen. Kappaleessa 

esitetään myös liikkeenjohdolliset johtopäätökset sponsorointia tekeville yrityksille ja 

arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta ja rajoitteita. Lopuksi annetaan 

jatkotutkimusehdotukset. 

5.1 Teoreettiset johtopäätökset 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli muodostaa brändi- ja sponsorointiteorian sekä 

empiirisen tutkimuksen pohjalta brändi-imagon rakentamista tukeva 

sponsorointikohteen valintaprosessi. Prosessin tarkoituksena on helpottaa yritysten 

sponsorointikohteiden valintaa ja toimia heille työkaluna päätöksenteossa. 

Päätutkimuskysymys tässä tutkimuksessa oli: ”millainen on brändi-imagon 

rakentamista tukeva sponsorointikohteen valintaprosessi?” Kysymykseen pystyttiin 

vastaamaan brändi- ja sponsorointiteorian sekä tutkimuksen empiirisen aineiston 

avulla. 

Päätutkimuskysymyksen tueksi muodostettiin myös alatutkimuskysymys: ”Mitkä 

tekijät vaikuttavat sponsorointikohteen valintaan?”. Kysymykseen vastaus saatiin 

teorian sekä empiirisen aineiston avulla. 

Alatutkimuskysymys koski sponsorointikohteen valintaan vaikuttavia tekijöitä. 

Sponsorointikohteen valintaan vaikuttaa yrityksen brändi-identiteetti, strategiat ja 

arvot, sponsoroinnille asetetut tavoitteet ja käytännöt, tarkemmat tarpeet 

sponsorointikohteille, joiden pohjalta muodostetaan seulontakriteerit sekä sponsorin ja 

sponsorointikohteen yhteensopivuus. Empiirisestä aineistosta havaittiin, että yrityksen 

olemassa oleva sponsorointiportfolio vaikuttaa sponsorointikohteiden valintaan. Myös 

kumppanuus jo valittujen sponsorointikohteiden kanssa ja kumppanuuden 

onnistuminen voi vaikuttaa sponsorointikohteiden valintaan empiirisen aineiston 

perusteella. Brändi-identiteetti, sponsorointitavoitteet, seulontakriteerit ja 

yhteensopivuus ovat näistä merkittävimmät valintaan vaikuttavat tekijät niin teorian 

kuin empiirisestä aineistostakin tehtyjen havaintojen perusteella. 
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Millainen brändi-imagon rakentamista tukeva sponsorointikohteen valintaprosessi 

sitten on? Prosessi lähtee liikkeelle yrityksen brändi-identiteetin määrittelystä. Mitä 

assosiaatioita yritykseen liitetään ja mitä assosiaatioita yritys haluaisi, että siihen 

liitettäisiin? Brändi-identiteetti vaikuttaa kaikkiin yrityksen päätöksiin 

sponsorointikohteen suhteen. Brändi-identiteetti luo yrityksen strategioiden kanssa 

pohjan sponsorointitavoitteille ja yrityksen strategioiden ja arvojen kanssa pohjan 

sponsorointikäytänteille. Aineistosta havaittiin, että brändi-identiteetin ollessa 

epäselvä, sponsorointitavoitteiden asettaminen on vaikeaa ja koetaan, että tavoitteille 

ei ole perusteita. Myös sponsorointikohteiden valinta koetaan perusteettomaksi ja 

vaikeaksi, kun brändi-identiteetti ei ole tiedossa. Aineiston perusteella erityisen 

suuressa roolissa brändi-identiteetti on sponsorin ja kohteen yhteensopivuuden 

arvioinnissa, sillä jos yritys ei tiedä omaa brändiään, eivät he voi arvioida kohteiden 

brändien yhteensopivuutta omaansa. Brändi-identiteetin määrittely heti prosessin 

alussa on tärkeää, jotta valinta voidaan jokaisessa valintaprosessin vaiheessa perustaa 

sponsorin brändille ja niille mielikuville, joita sponsori haluaa itseensä liitettävän. 

Brändi-imagon rakentamista tukevan sponsorointikohteen valintaprosessin toinen 

vaihe on sponsorointitavoitteiden asettaminen. Tavoitteet tulisi johtaa yrityksen 

strategioista ja brändi-identiteetistä. Aineistossa korostui sponsorointitavoitteiden 

tärkeys sponsorointikohteiden valinnassa. Sponsorin on hyvin vaikeaa valita 

sponsorointikohteita, jos ei tiedetä, mihin sponsoroinnilla pyritään. Teoriankin 

mukaan sponsorointikohteita ei voida valita ennen kuin tavoitteet sponsoroinnille on 

asetettu (O’Reilly & Madill 2012). Valintaprosessin toinen vaihe jakautuu tavoitteiden 

lisäksi sponsorointikäytänteisiin, jotka perustuvat sponsorin arvoille ja strategialle. 

Käytänteet viestivät yrityksen sponsorointimotiiveja hakijoille ja antavat ohjeistuksia 

sponsorointikohteiden valintaan valitsijoille. 

Muodostetun valintaprosessin kolmas vaihe on seulontakriteerien määrittely ja 

arviointi. Teorian ja empiirisen aineiston perusteella jokaisen yrityksen tulee valita 

itselleen oleellisimmat ja hyödyllisimmät seulontakriteerit. Kriteerejä voi teoriassa 

olla yhtä paljon kuin sponsoreitakin, sillä jokaisella sponsorilla on omat tarpeensa 

sponsorointikohteille. Painotuksen lisäksi kriteerien tarkempaan arviointitapaan 

sponsoroinnin kirjallisuus ei ota kantaa, mutta tämän tutkimuksen tulosten perusteella 

yksi konkreettinen laskutapa voi olla seuraava: jokainen sponsorointikohteiden 
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arvioija pisteyttää kriteerit henkilökohtaisesti ja kriteerin lopullinen pistemäärä on 

annettujen pisteiden keskiarvo. Aineistosta havaittiin myös, että 

sponsorointiehdokkaille kannattaa asettaa vähimmäispistemäärä, joka 

seulontakriteereistä tulee saada, jotta voi tulla valituksi sponsorointikohteeksi. Tämä 

estäisi sen, että epäsopivat kohteet päätyisivät sponsorin sponsorointiportfolioon. 

Vaikka jokaisen yrityksen tulee käyttää arvioinnissa itselleen oleellisimpia kriteereitä, 

on yksi kriteeri, jota jokaisen sponsorin tulisi arvioida: kohteen ja sponsorin 

yhteensopivuus. Aineiston perusteella yhteensopivuusanalyysi on erityisesti 

merkittävien sponsorointikohteiden kohdalla tärkeää. Merkittävät sponsorointikohteet 

ovat niitä, joiden avulla yrityksen on mahdollista saada näkyvyyttä ja merkittävien 

kohteiden brändi-imago siirtyy voimakkaammin osaksi sponsorin brändi-imagoa 

(Smith 2004). Tästä syystä on tärkeää varmistaa, että kohde on yhteensopiva ja 

mahdollistaa haluttujen assosiaatioiden ja mielikuvien vahvistamisen tai luonnin. 

Aineistosta havaittiin myös, että kaikki yhteensopivuusanalyysissä käytettävät 

sopivuuden tasot eivät välttämättä ole oleellisia kaikille sponsoreille. Sponsoreiden 

tulisikin tämän perusteella analysoida yhteensopivuutta sopivuuden tasoilla, jotka ovat 

sovellettavissa sponsorin ja sponsorointikohteen toimialoihin. 

Empiirisen aineiston perusteella alkuperäiseen kuvioon lisätään vaihe, jossa 

sponsorointikohdetta verrataan sponsorin sponsorointiportfolioon. Aineistosta 

havaittiin, että sponsorin ei ole järkevää sponsoroida kohteita, jotka ovat hyvin 

samanlaisia kohteiden kanssa, joita jo sponsoroidaan. Jos esimerkiksi kohteiden 

kohdeyleisö ja toimintaympäristö ovat samankaltaisia, sponsorointiehdokkaan 

sponsoroimisesta tuskin saadaan riittävää vastinetta verrattuna siihen sijoitettuun 

pääomaan. Aineiston perusteella voidaan myös sanoa, että yritysten, jotka haluavat, 

että heihin yhdistetään assosiaatioita esimerkiksi tasa-arvosta, vastuullisuudesta ja 

reiluudesta, kannattaa kiinnittää huomiota siihen, miten tasaisesti 

sponsorointiportfoliosta löytyy kohteita eri sponsorointityypeistä ja -alueista sekä eri 

sukupuolista ja ikäryhmistä. 

Viides vaihe brändi-imagon rakentamista tukevassa sponsorointikohteen 

valintaprosessissa on sponsorointikohteen valinta. Valintaprosessin perusteella 

valitaan hyvä ja sponsorin kriteereihin sopiva sponsorointikohde. Sponsorointikohteen 
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valinnan jälkeen prosessissa on yhteistyön aloittaminen kohteen kanssa. 

Sponsorointikumppanuutta on teorian mukaan tärkeää johtaa johdonmukaisesti ja sitä 

tulisi myös hyödyntää jatkuvasti ja innovatiivisesti. Aineistosta nousi erityisesti esille 

tarve sponsorointiyhteistyöstä viestimiselle, mikä on tunnistettu myös sponsoroinnin 

teoriassa.  Keller (1993) painottaa, että jos sponsorointiyhteistyöstä ei tiedä kukaan, ei 

brändi-imago voi myöskään siirtyä osapuolten välillä eikä sponsori hyödy yhteistyöstä 

millään tavalla. Empiirinen aineisto tukee tätä väitettä. 

Huomionarvoinen havainto empiirisestä aineistosta oli tarve valinnan jälkeiselle 

kumppanuuden arvioinnille. Tämä muodostaa prosessin kuudennen ja viimeisen 

vaiheen. Aineiston mukaan tulisi arvioida, onko valitun kohteen avulla saavutettu 

sponsoroinnille asetettuja tavoitteita ja onko yhteistyö ollut kannattava, kun verrataan 

kumppanuuteen sijoitettuun pääomaan. Analysoimalla kumppanuuden onnistumista, 

voidaan varmistua sponsorointiyhteistyön toimivuudesta. Kumppanuutta 

analysoimalla voidaan myös tunnistaa tekijöitä, jotka tulisi ottaa huomioon, tai missä 

on menty pieleen, valintatilanteessa. Näiden tekijöiden perusteella voidaan myös 

muokata valintaprosessia, erityisesti seulontakriteerejä. Sponsorointikirjallisuuden 

mukaan resurssien puutteellisuuden vuoksi kumppanuuden onnistumisen arvioinnin 

tulisi olla molempien kumppanuuden osapuolten vastuulla (Pearsall 2010). 

Empiirisestä aineistosta tehtiin merkittävä havainto brändi-imagon rakentamista 

tukevan sponsorointikohteen valintaprosessin toimivuudesta erilaisten 

sponsorointikohteiden kohdalla. Empiirisen aineiston perusteella voidaan sanoa, että 

sponsorointikohteen luonteella on jonkin verran vaikutusta brändi-imagon 

rakentamista tukevaan sponsorointikohteen valintaprosessiin. Sponsorointikohteen 

merkittävyyden ja koon havaittiin vaikuttavan brändi-imagon rakentamista tukevan 

sponsorointikohteen valintaprosessiin. Prosessin paljastui liian laajaksi ja työlääksi 

pienimpien kohteiden arviointiin, etenkin, jos yritykset vastaanottavat paljon 

hakemuksia ja heillä ei ole sponsorointiin täysipäiväisesti keskittyvää tiimiä. 

Sitä, millainen valintaprosessi toimisi merkityksettömimpien sponsorointikohteiden 

valintaan, ei voida ilman tutkimusta sanoa, mutta yhteensopivuusanalyysi havaittiin 

aineiston perusteella vaikeaksi, ja jopa hyödyttömäksi pienten ja merkityksettömien 

kohteiden kohdalla, koska heillä ei ole selkeää ja vahvaa brändiä. Tämän tutkimuksen 



68 

aineiston perusteella voidaan siis sanoa, että kuvio toimii suurten ja merkittävien 

sponsorointikohteiden kohdalla, mutta ei tällaisenaan pienten ja 

merkityksettömimpien kohteiden kohdalla. Sponsorointikohteen sponsorointialueella 

(urheilu, kulttuuri, hankkeet) ei havaittu olevan vaikutusta brändi-imagon 

rakentamista tukevaan sponsorointikohteen valintaprosessiin. 

Brändi-imagon rakentamista tukeva sponsorointikohteen valintaprosessi sopii suurten 

ja merkittävien sponsorointikohteiden valintaan erityisesti alueellisille ja paikallisille 

sponsoreille toimialasta riippumatta. Kyseisen valintaprosessin toimivuus on rajattu 

alueellisiin ja paikallisiin sponsoreihin, koska prosessia on testattu vain paikallisen ja 

alueellisen sponsoroinnin ympäristössä. Kansainvälisten sponsorointikohteiden 

luonne voi olla hyvin erilainen alueellisiin verrattuna. Prosessi koettiin aineiston 

perusteella merkityksellisten kohteiden kohdalla toimivaksi. Prosessi pakottaa 

keskittymään valinnan kannalta oleellisiin tekijöihin ja sitä on helppo seurata. Vaiheita 

tukevat kysymykset koettiin helpottavan prosessin läpikäyntiä ja keskittymistä asiaan. 

Alkuperäistä teoreettista viitekehystä muokattiin johtopäätösten perusteella lisäämällä 

kaksi vaihetta ja näitä vaiheita tukevat kysymykset prosessiin. Lisätyt vaiheet ovat 

vertaus sponsorointiportfolioon ja kumppanuuden arviointi. Uudet löydökset on 

merkitty päivitettyyn brändi-imagon rakentamista tukevaan sponsorointikohteen 

valintaprosessiin keltaisella. Keltainen nuoli kumppanuuden arviointi -vaiheesta 

seulontakriteerivaiheeseen merkitsee kumppanuuden arvioinnista löydettyjä 

mahdollisia tarvittavia muutoksia seulontakriteereihin tai sen jälkeisiin 

valintaprosessin vaiheisiin. 
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Kuva 2. Päivitetty brändi-imagon rakentamista tukeva sponsorointikohteen valintaprosessi. 
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5.2 Teoreettinen kontribuutio 

Tämän tutkimuksen tulokset pääosin tukivat ilmiötä käsittelevän kirjallisuuden 

löydöksiä. Brändikirjallisuuden mukaan yrityksen on tiedettävä ja määriteltävä brändi-

identiteettinsä ja viestiä identiteettiään kuluttajille kaikkien toimiensa, erityisesti 

markkinointitoimiensa, kautta kuluttajille. Näin kuluttajat voivat muodostaa 

toivotunlaisia mielikuvia yrityksen brändistä ja rakentaa yritykselle brändi-imagon 

mielissään. (Keller 1993; Campbell 2002.) Tämän tutkimuksen tulokset tukevat näitä 

väittämiä sponsoroinnin osalta. Tutkimus osoitti, että brändi-identiteetin ollessa 

sponsorille epäselvä, on sen äärimmäisen haastavaa asettaa sponsoroinnille tavoitteita 

ja näin valita sponsorointikohteita, joiden avulla tavoitteet olisi mahdollista saavuttaa. 

Myös sponsorin kanssa yhteensopivien kohteiden valinta on haastavaa, kun sponsorin 

brändi-identiteetti ei ole tiedossa. Kun sponsorointikohteiden valinta ei perustu 

yrityksen brändi-identiteetille, eivät ne viesti yhtenäistä kuvaa sponsorin brändi-

identiteetistä ja kuluttajat eivät voi luoda halutunlaista ja selkeää brändi-imagoa 

sponsorille. Kun yrityksen brändi-imago ei ole yhtenäinen, ei kilpailuetuakaan voida 

saavuttaa (Campbell 2002). 

Tutkimus osoitti myös, että tavoitteiden asettaminen sponsoroinnille on kriittistä, jotta 

sponsorointikohteita voidaan valita. Tämä tukee O’Reillyn ja Madillin (2012) 

havaintoa, jonka mukaan sponsorointikohteita ei tulisi lähteä valitsemaan ennen kuin 

sponsorointitavoitteet on asetettu. Aineistosta havaittiin, että sponsorointikohteiden 

valinta ei ollut johdonmukaista ja tavoitteita palvelevaa, kun sponsoroinnin tavoitteet 

olivat valitsijoille epäselvät. 

Sponsoroinnin teorian mukaan paikallisten yritysten tavoite sponsoroinnille usein on 

hyvän tekeminen ja suhteidenluonti yhteisössä (Walker Mack 1999; Walliser 2003). 

Empiirisen aineiston perusteella väite on totta. Aineistosta havaittiin, että 

sponsoroimalla pienempiä paikallisia sponsorointikohteita, sponsorin on mahdollista 

kehittää brändi-imagoaan näyttäytymällä hyväntekijänä yhteisössä. 

Drennan ja Cornwell (2004) ovat todenneet, että verkostoituminen on tärkeä tavoite 

sen avulla saavutettavan näkyvyyden vuoksi, mutta verkostoitumista kohderyhmien 

tavoittamiseksi, ja myynnin edistämiseksi, ei ole juurikaan sponsoroinnin 
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kirjallisuudessa käsitelty. Empiirisestä aineistosta havaittiin, että yrityksille, jotka 

toimivat b2c-markkinoiden lisäksi b2b-markkinoilla, on tärkeää tavoittaa 

sponsorointikohteidensa avulla kuluttaja-asiakkaiden lisäksi myös yritysasiakkaitaan. 

Luomalla suhteita sponsorointikohteen muihin sponsoreihin yrityksellä on 

mahdollisuus solmia suuriakin kauppoja. Mida ja Zaiem (2015) ovat todenneet, että 

sponsoroinnin avulla voidaan saavuttaa vaivattomasti sponsorin kohderyhmiä ja tämän 

tutkimuksen tulosten perusteella voidaan sanoa, että tämän huomioon ottaminen on 

tärkeää myös b2b-yrityksille sponsorointikohdetta valitessa. 

Johnstonin ja Paulsenin (2014) mukaan seulontakriteerit muodostuvat sponsorin 

tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti. Tämän tutkimuksen tulokset tukevat tätä väitettä. 

Tulosten varjossa jokaisen yrityksen tulisi valita itselleen sopivimmat ja tärkeimmät 

kriteerit sponsorointikohteille. Johnstonin ja Paulsenin (2014) muodostama 

kriteeripatteristo on tutkimustulosten perusteella toimiva pohja, mutta muotoilemalla, 

lisäämällä ja poistamalla kriteerejä yritykset saavat itselleen toimivan 

seulontakriteeristön. Kuitenkin, kuten ilmiötä käsittelevästä teoriasta tunnistettiin, 

myös tämän tutkimuksen tulosten perusteella voidaan sanoa, että erityisesti 

merkittävien ja suurten sponsorointikohteiden valinnassa sponsorin ja 

sponsorointikohteen yhteensopivuus on tärkein kriteeri. Kirjallisuudesta poiketen 

(Keller 1993, Smith 2004, Olson & Thjomoe 2011), kaikkia sopivuuden tasoja ei voida 

kuitenkaan arvioida kaikkien yritysten kohdalla. Tulosten valossa yritysten tulisi 

käyttää sopivuuden arvioinnissa niitä tasoja, jotka ovat sille oleellisimpia sen 

tuotteiden ja toimialan kannalta. 

Seulontakriteerien arviointitapaa ei ole sponsoroinnin kirjallisuudessa juurikaan 

määritelty, mutta Johnston ja Paulsen (2014) mainitsevat kriteerien painottamisen 

yhdeksi arviointitavaksi. Empiirisen aineiston tukee tätä, sillä toimivaksi tavaksi 

aineiston perusteella havaittiin kriteerien pisteytys juurikin painottaen sponsorin 

mielestä tärkeimpiä kriteerejä. Empiirisestä aineistosta havaittiin myös, että 

sopivuudenkin tasoja voidaan arvioinnissa painottaa samalla tavalla kuin 

seulontakriteerejäkin. Joillekin yritykselle toiset sopivuuden tasot voivat olla 

tavoitteiden kannalta oleellisempia kuin toiset, jolloin syntyy tarve näiden tasojen 

painottamiselle yhteensopivuusanalyysissä. 
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Aikaisemmat sponsoroinnin tutkimukset ovat korostaneet 

sponsorointikumppanuuksista viestimisen tärkeyttä, sillä jos kukaan ei 

kumppanuudesta tiedä, eivät he voi myöskään muodostaa mielikuvia kumppanien 

välille tai kumppanuudesta, mikä taas kehittäisi yrityksen brändi-imagoa (Cornwell 

ym. 2001). Tämä tutkimus osoittaa, että aktiivinen viestiminen kumppanuudesta on 

erityisesti pienempien ja merkityksettömimpien kohteiden kohdalla tärkeää, koska 

näiden kohteiden avulla ei saavuteta perinteisten markkinointitoimien (logo 

varusteissa, mainos kaukalossa jne.) kautta paljoakaan näkyvyyttä tai muuta hyötyä. 

Jotta hyötyä sponsorointikumppanuudesta voidaan saavuttaa, tulee molempien 

osapuolien, erityisesti sponsorin, viestiä suhteesta. 

5.3 Liikkeenjohdolliset johtopäätökset 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli luoda yrityksille helppokäyttöinen työkalu 

sponsorointikohteiden valintaan ja selvittää, mitä asioita yrityksen tulee ottaa 

huomioon sponsorointikohteita valitessa. Tässä kappaleessa esitellään tämän 

tutkimuksen tulosten perusteella tärkeät asiat, jotka yrityksen tulisi ottaa 

sponsorointikohteiden valinnassa huomioon. Näitä asioita tulisi noudattaa erityisesti 

silloin, kun valittavat sponsorointikohteet ovat merkittäviä sponsorin 

sponsorointiportfoliossa. 

Ensimmäiseksi sponsorointikohteiden valinnan kannalta tärkeää on määritellä 

sponsorin brändi-identiteetti. Sponsorin tulisi määritellä miten se haluaa kuluttajien 

näkevän brändinsä ja viestiä näitä haluttuja mielikuvia kaikilla toimillaan, erityisesti 

markkinointitoimillaan. Tällä tavoin yrityksen on mahdollista kontrolloida sitä, 

millaiseksi sen brändi-imago rakentuu ihmisten mielissä. Sponsorointi taas on yksi 

tapa viestiä brändi-identiteettiä, joten on tärkeää, että sponsorointikohteet viestivät 

yhtenäistä ja haluttua mielikuvaa yrityksen brändistä. Jos brändi-identiteetti ei ole 

tiedossa, eivät sponsorointikohteetkaan edusta haluttuja mielikuvia, mikä johtaa 

epäjohdonmukaisuuksiin brändi-imagossa, eikä kilpailuetua voida saavuttaa. 

Seuraavaksi yrityksen tulee asettaa sponsoroinnille tavoitteet. Tavoitteiden tulisi 

perustua yrityksen strategioille ja brändi-identiteetille. Sponsoroinnin tavoitteet tulee 

asettaa siten, että ne auttavat saavuttamaan yrityksen suurempia tavoitteita. 
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Sponsorointikohteet taas tulee valita siten, että niiden avulla on mahdollista saavuttaa 

sponsoroinnille asetetut tavoitteet. Sponsorointikohteita ei voida lähteä valitsemaan 

ennen kuin sponsorointitavoitteet on asetettu. Muussa tapauksessa valinta perustuu 

mututuntumalle ja se on hyvin epävarmaa. 

Tavoitteiden ohella sponsorin tulee luoda sponsorointikäytänteet, jotka perustuvat 

yrityksen arvoille, strategialle ja brändi-identiteetille. Nämä käytänteet olisi hyvä 

julkaista esimerkiksi yrityksen verkkosivuilla tai sponsorointihakemuksen yhteydessä, 

jotta vältytään sellaisten ehdokkaiden hakemuksilta, joita ei käytänteiden takia voida 

valita sponsorointikohteiksi. 

Sponsorointitavoitteiden ja -käytänteiden jälkeen tulee sponsorin muodostaa 

sponsorointikohteille seulontakriteerit. Kriteerit tulisi muodostaa sponsorin tarpeiden 

ja tavoitteiden pohjalta. Kaikki kriteerit eivät ole tarpeellisia kaikille sponsoreille. 

Kuitenkin, jokaisen sponsorin tulisi merkittävien sponsorointikohteiden kohdalla 

käyttää sponsorin ja kohteen yhteensopivuutta kriteerinä. Yhteensopivuus tulee 

varmistaa, koska ilman sitä eivät brändi-imago ja assosiaatiot sponsorin ja kohteen 

välillä voi siirtyä. Jos brändi-imagon siirtymistä ei tapahdu, ei sponsorin brändi-imago 

kehity sponsorointikohteen avulla, minkä tulisi olla yksi sponsoroinnin tärkeimpiä 

tavoitteita. Yhteensopivuutta arvioidaan muun muassa ennalta määritellyillä 

sopivuuden tasoilla, joista yrityksen tulisi myös käyttää vain toimialansa ja tuotteensa 

kannalta oleellisia tasoja. Kaikkia tasoja ei voida arvioida kaikkien yritysten kohdalla. 

Yksi tapa arvioida seulontakriteerien täyttymistä on kriteerien pisteyttäminen ja 

suuremman painoarvon antaminen tavoitteiden kannalta tärkeimmille kriteereille. 

Jokainen arvioija pisteyttää kunkin kriteerin tiettyä sponsorointikohdetta arvioitaessa 

ja kukin kriteeri saa keskiarvon annetuista pisteistä. Ehdokkaille tulisi asettaa myös 

minimipisteraja, joka seulontakriteereistä tulisi saada, jotta voi tulla valituksi. Näin 

varmistetaan, että epäsopivat ja vähän hyötyä tuovat sponsorointikohteet eivät päädy 

yrityksen sponsorointiportfolioon. Myös yhteensopivuusanalyysissä sopivuuden 

tasoja voidaan painottaa samoin kuin seulontakriteerejä. Sponsorointitavoitteiden 

kannalta tärkeimpiä tasoja voidaan painottaa enemmän kuin muita käytettäviä tasoja. 
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Sponsorointikohteita tulee arvioinnin jälkeen verrata sponsorin 

sponsorointiportfolioon. Kohteiksi ei tulisi valita ehdokkaita, jotka toimivat lähes 

identtisillä markkina-alueilla, ja joiden kohdeyleisö on lähes sama jo sponsoroitavien 

sponsorointikohteiden kanssa. Valitsemalla mahdollisimman uniikkeja 

sponsorointikohteita varmistetaan molemminpuolinen maksimaalinen hyöty 

jokaisesta sponsorointikumppanuudesta. Yrityksille, joille tasa-arvo on tärkeä arvo, 

sponsorointikohteiden vertaaminen sponsorointiportfolioon on myös erityisen tärkeää, 

jotta voidaan varmistaa sukupuolten, ikäryhmien sekä sponsorointialueiden ja -

tyyppien mahdollisimman tasapuolinen jakauma sponsorointiportfoliossa. 

Sponsorointiehdokkaiden arvioinnin jälkeen valitaan sponsorointikohde tai -kohteet, 

joiden kanssa solmitaan sponsorointisopimus. Sponsorointikohteeksi tulisi valita 

brändi-imagon rakentamista tukevan sponsorointikohteen valintaprosessin perusteella 

hyvä, yhteensopiva ja tavoitteita palveleva kohde, vaikka jokin muu kohde olisikin 

valitsijoille mieluisampi. 

Valinnan jälkeen aloitetaan yhteistyö sponsorointikohteen kanssa. 

Sponsorointikumppanuutta on tärkeä johtaa aktiivisesti ja johdonmukaisesti, kuten 

mitä tahansa kumppanuutta. Yhteistyötä tulisi hyödyntää jatkuvasti ja innovatiivisesti, 

ja kumppanuudesta tulisi viestiä aktiivisesti, jotta kuluttajat ovat tietoisia 

kumppanuudesta ja voivat muodostaa mielikuvia kumppanuudesta. Erityisesti pienten 

kohteiden kohdalla aktiivinen viestintä on tärkeää, sillä tietoisuutta ei voida kasvattaa 

pelkästään painamalla sponsorin logon kohteen paitaan tai lippikseen, kuten 

suurempien kohteiden kohdalla voi. 

Viimeinen muodostetun valintaprosessin vaihe on sponsorointikumppanuuden 

arviointi. Sponsorin tulisi arvioida sponsorointikohteen valinnan onnistumista 

mittaamalla onko kohteen avulla saavutettu hyöty suurempi kuin siihen on sijoitettu 

pääoma. Jos valinta on ollut epäonnistunut, tulisi sponsorin arvioida mistä tämä johtuu 

ja syiden perusteella mahdollisesti muokata seulontakriteereitään sopivimmiksi. 
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5.4 Tutkimuksen luotettavuus ja rajoitteet 

Tässä kappaleessa arvioidaan tämän pro gradu -tutkielman tutkimustulosten 

uskottavuutta ja luotettavuutta reliabiliteetin ja validiteetin käsitteiden avulla. 

Validiteetin käsite voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen validiteettiin. Sisäisellä 

validiteetilla tarkoitetaan tutkimuksen loogisuutta ja ristiriidattomuutta. (Koskinen 

ym. 2005, s. 254.) Tämän tutkimuksen sisäistä validiteettia vahvistaa tutkimuksen 

tavoitteet ja tapausyritys mielessä pitäen valitut monipuoliset 

aineistonkeruumenetelmät. Testattu teoreettinen viitekehys on myös muodostettu 

laadukkaiden ja relevanttien julkaisujen pohjalta. Haastattelu- ja kyselyrungot on 

muodostettu huolellisesti siten, että kerätty aineisto palvelisi tutkimuksen tavoitteita ja 

mahdollistaisi tutkimuskysymyksiin vastaamisen. 

Ulkoinen validiteetti tarkoittaa Koskisen ym. (2005, s. 254) mukaan tulosten 

yleistettävyyttä. Tämän tutkimuksen ulkoista validiteettia vahvistaa se, että 

tapausyritys, Oulun Energia, on aktiivinen sponsori, jonka sponsorointitoiminta on 

hyvin organisoitua. Sponsorointityöryhmällä on myös laaja kokemus sponsoroinnista 

ja hyvinkin erilaisista sponsorointikohteista. Kuitenkin, tutkimuksen aikana löydettiin 

viitteitä siitä, että viitekehystä olisi hyödyllistä testata esimerkiksi sponsoreilla, joiden 

sponsorointitoiminta on maailmanlaajuista ja resurssit huomattavia. Tällöin voitaisiin 

varmistaa esimerkiksi se, että toimiiko prosessi merkityksettömimpien kohteiden 

valintaan, jos sponsorointiin on mahdollisuus resursoida enemmän kuin 

tapausyrityksellä. 

Reliabiliteetti merkitsee tutkimuksen toistettavuutta (Koskinen ym. 2005, s. 255). 

Reliabiliteetilla voidaan arvioida myös sitä, onko kerättyä ainestoa hyödynnetty 

tutkimuksessa kokonaisvaltaisesti (Hirsjärvi & Hurme 2008, s. 189). Haastattelu- ja 

kyselyrungot sekä teoreettinen viitekehys muodostettiin huolellisesti ja harkiten 

ilmiötä käsittelevän teorian pohjalta, joten haastattelut, kyselyt ja testaus tuottivat 

tutkimuksen kannalta vain oleellista aineistoa. Ainestoa hyödynnettiin tutkimuksessa 

siis kokonaisvaltaisesti, koska kerätty aineisto ei sisältänyt epäoleellisuuksia. 

Aineistonkeruu- ja analyysimenetelmät on kuvattu tarkasti tutkimusmenetelmä 

kappaleessa, joten muidenkin tutkijoiden on mahdollista toistaa tutkimus ja saada 

samankaltaiset tutkimustulokset. Tutkimuksen toistettavuutta heikentää kuitenkin se, 
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että teemahaastattelu ja tehty testaus ovat uniikkeja vuorovaikutustilanteita, jolloin 

täysin samanlaista aineistoa ei saada uudestaan kerättyä (Hirsjärvi & Hurme 1993, s. 

129). 

Teoreettinen viitekehys on myös tehty mahdollisimman selkeäksi ja helposti 

seurattavaksi, jotta sen käyttäminen ja testaaminen onnistuu helposti. Erityisesti 

teoreettisen viitekehyksen vaiheita tukevat kysymykset helpottavat työkalun 

testaamista. Tämä vahvistaa tutkimuksen toistettavuutta, kun tiedetään mitä asioita 

testaustilanteessa on kussakin vaiheessa pohdittu. Tämän tutkimuksen reliabiliteettia 

vahvistaa myös haastatteluaineiston nauhoittaminen ja litterointi, sekä testausaineiston 

läpikäyminen ja analyysi workshopissa läsnäolleen tarkkailijan kanssa pian 

workshopin jälkeen. Tällä varmistettiin, että kaikki esille nousseet oleelliset asiat 

huomioitiin aineistossa, mutta myös se, että tutkija oli objektiivinen analysoinnissa. 

5.5 Jatkotutkimusehdotukset 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millainen on brändi-imagon 

rakentamista tukeva sponsorointikohteen valintaprosessi, ja onko prosessi kaikkien 

sponsorointikohteiden kohdalla samanlainen. Tutkimustulokset osoittivat, että pienten 

ja merkityksettömimpien kohdalla muodostettu sponsorointikohteen valintaprosessi 

on liian laaja ja työläs. Olisikin tarpeellista jatkossa selvittää millainen valintaprosessi 

toimisi pienten ja vähemmän merkityksellisten kohteiden valinnassa yrityksillä, joilla 

ei ole rajattomia resursseja sponsorointiin. 

Tämän tutkimuksen tulokset antoivat viitteitä myös siihen, että sponsorointikohteen ja 

sponsorin yhteensopivuuden arviointi ei olisi elintärkeää pienempien kohteiden 

kohdalla, vaikka teorian mukaan yhteensopivuusanalyysi on yksi tärkeimmistä asioista 

sponsorointikohdetta valitessa. Tutkimus on kuitenkin keskittynyt pääosin suurten ja 

merkityksellisten sponsorointikohteiden tutkimiseen, joten jatkossa olisi tärkeää tutkia 

yhteensopivuuden arvioinnin tärkeyttä ja mielekkyyttä pienempien 

sponsorointikohteiden kohdalla. 

Sponsorointikohteiden valintaprosessia on myös useimmin tutkittu sponsorin 

näkökulmasta, mutta olisi myös aiheellista selvittää sponsorointikohteiden rooli 
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valintatilanteessa. Esimerkiksi sitä, miten sponsorointikohteet voisivat itse edesauttaa 

valituksi tulemista, voisi tutkia ja näin auttaa sponsorointikohteiden mahdollisuuksia 

saada sponsorointisopimuksia. 
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Liite 1 

Teemahaastattelurunko 

1. Mikä on roolisi Oulun Energian sponsorointityöryhmässä? 

a. Kauanko olet ollut mukana sponsorointikohteiden valinnassa? 

2. Miten olet ollut mukana sponsorointikohteiden valinnassa? 

a. Roolisi? Erikoisalasi? 

3. Minkälaisia kokemuksia sinulla on sponsorointikohteiden valinnasta? 

a. Onko valinta helppoa, vaikeaa vai työlästä? 

4. Mikä/mitkä tekijät ovat haasteellisia sponsorointikohteiden valinnassa? 

a. Miksi? 

5. Mikä/mitkä tekijät ovat tärkeitä sponsorointikohteiden valinnassa? 

a. Miksi? 

6. Mitkä asiat korostuvat sponsorointikohteiden valintaprosessissa? 

a. Mitkä kohteen ominaisuudet tärkeitä? 

b. Vaikuttaako sponsorointiehdokkaan brändi valintaan? Miten? 

7. Kuinka tarkasti noudatatte sponsorointikäytänteitänne? 
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Liite 2 

Sähköpostikyselyrunko 

Kysely sponsorointikohteiden valintaprosessin workshopista 26.3.2018 

Valintakuviolla/työkalulla tässä kyselyssä tarkoitetaan workshopissa 

sponsorointikohteiden valinnassa hyväksikäytettyä sponsorointikohteiden 

valintaprosessia. 

1. Mitä workshopissa opittiin sponsorointikohteiden valinnasta? 

2. Voisiko läpikäyty sponsorointikohteen valintaprosessi / valintatyökalu toimia 

käytännössä? Miksi? Miksi ei? 

3. Helpottiko sponsorointikohteen valintaprosessikuvio valintaprosessia? Millä 

tavalla? 

4. Oliko valintakuviossa jotain erittäin hyvää, tärkeää ja/tai toimivaa? Mitä ja 

miksi? 

5. Onko valintaprosessikuviossa jotain mikä ei toiminut? Miksi ei toiminut? 

6. Onko valintaprosessissa jotain turhaa? Miksi? 

7. Tulisiko sponsorointikohteiden valinnassa ottaa jotain muuta huomioon mitä 

kuviossa ei oltu otettu huomioon? Miksi? 

8. Onko prosessin etenemisjärjestys looginen valintakuviossa? Miksi? 

9. Jäikö valintakuviosta jotain epäselväksi? Miksi? 


