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1. Johdanto 
 

Urheilusponsoroinnin rooli on kasvanut huimasti viime vuosikymmeninä, etenkin 

muualla maailmassa. Suomessa urheilusponsoroinnin rooli on kuitenkin verrattain 

pientä, esimerkiksi Yhdysvaltoihin verrattuna. Yhdysvaltojen suuret urheiluliigat, 

tapahtumat ja yksilöurheilijat ovat erittäin vahvasti sponsoroituja, ja yhteistyössä 

rahaa liikkuu miljardeja dollareita. Sponsoroimattomat tapahtumat mielletään helposti 

toisarvoisiksi yleisön silmissä, joten sponsorien hankinta on oleellista kaikille 

urheilukohteille. Lajista riippumatta sponsoriyhteistyö tuo osapuolille sekä aineellista 

että aineetonta arvoa. (Meenaghan, 2001, 95 - 98) 

 

Sponsorointi on hyvin monimutkainen sokkelo, jossa liikkuu paljon erilaisia muuttujia. 

Yrityksiä ja sponsoroitavia kohteita on lähes lukematon määrä, jonka lisäksi asiaa 

monimutkaistaa muun muassa lajiliitot, lait, säännökset sekä osapuolten vaihtelevat 

identiteetit sekä intressit. Sponsorointia on tutkittu maailmalla varsin kattavasti, mutta 

tutkimukset keskittyvät pääosin suosituimpiin lajeihin. Pienempiä lajeja on kuitenkin 

lukuisasti enemmän, joten niihin kohdistuvalle tutkimukselle on kysyntää. Tässä 

tutkimuksessa keskitytäänkin pienten niche-urheilulajien sponsorointiin, jossa on 

verrattain vähän sääntelyä suhteessa suurempiin lajeihin.  

 

Kuten sanottua, suurin osa maailman ammattimaisista urheilulajeista lukeutuu niin 

sanotuiksi niche-lajeiksi, eli toisin sanoen pieniksi lajeiksi, jotka eivät nauti suuren 

yleisön suosiota. Näiden lajien, yksilöiden/joukkueiden ja tapahtumien toiminta 

perustuu hyvin pitkälti sponsorituloihin, sillä esimerkiksi media tai lipputuloja ei saada 

riittävästi. (Greenhalgh & Greenwell, 2013, 77) Pienten lajien päivittäinen toiminta 

pyörii sponsoritulojen avulla (Lough & Irwin, 2001, 208). Tarkkaa rajausta niche-lajien 

ja suosittujen lajien välillä ei ole, mutta tässä tutkimuksessa ne kattavat Suomessa 

muut lajit paitsi pesäpallon, jääkiekon ja jalkapallon. 

 

Suomessa urheilusponsorointi on vaatimattomalla tasolla, mutta jos seuraamme 

muun maailman trendiä, tulee sen rooli kasvamaan vahvasti tulevaisuudessa. 

Suomella on myös paljon maailmalla arvostettuja kilpailijoita pienten lajien parista 

kuten skeittauksesta, lumilautailusta, salibandystä, freestylehiihdosta ja 

motocrossista.  

 

Nykyään sponsorointi mielletään yhä enemmän strategiseksi välineeksi 
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markkinointiviestinnässä. Tämä tarkoittaa kriittisempää ja analyyttisempää otetta 

sponsoroivilta yrityksiltä, joka johtaa vähenevään määrään eri kohteita. Samalla se 

tarkoittaa yritysten odottavan yhä enemmän vastiketta yhteistyöltä, tehden selvää 

eroa hyväntekeväisyyteen ja mainontaan. Yritysten tiukentunut linja on uhka 

pienemmille lajeille, sillä he kilpailevat samoista sponsoreista suosittujen lajien 

kanssa. (Valanko, 2009, 24) 

 

Tämän kandidaatintutkimuksen tarkoituksena on tuoda lajeja ja yrityksiä lähemmäksi 

toisiaan, tutkimalla niiden tavoitteita, haasteita ja hyötyjä. Ongelmana on kohteiden 

identiteetin puuttuminen, joten yritykset eivät tunnista mahdollisia hyötyjä 

sponsoroinnille. (Greenhalgh et al., 2013, 77) Tutkimuksessa etsitään yhteistyötä 

rakentavia elementtejä, joista luonnollisesti sekä lajit että yritykset hyötyvät. Samalla 

sivutaan innovatiivisia yhteistyösuhteita toimijoiden välillä, jotka eivät aluksi vaikuta 

loogiselta parilta. Ne voivat kuitenkin tarjota suuria mahdollisuuksia, sillä 

innovatiiviset parit voivat luovalla yhteistyöllä saavuttaa suurta huomiota. (Gwinner & 

Bennet, 2008) Tutkimuksen innoittajana oli Finavian tekemä yhteistyötapahtuma 

ammattilais-skeittaajien kanssa Helsinki-Vantaalla. Tapahtuma voitti useita 

markkinoinnin palkintoja, ja tapahtuman video saavutti 120 miljoonaa katselukertaa. 

Tutkimuksen empiriassa perehdytään tarkemmin Finavian sponsorointikäytäntöihin. 

Empiriassa sponsoroitavan näkökulmaa tuo esiin ammattilais-laskettelija, pääpainon 

pysyessä kuitenkin yrityksellä.  

 

Tutkimusaihe kiinnostaa tutkijaa omien harrastusten pohjalta, sillä tutkijalla on 

kokemusta kilpaurheilusta useista eri niche-lajeista. Tutkijaa kiinnostaa ja motivoi 

suuresti niche-urheilulajien toiminta Suomessa, ja siksi tutkielmassa pyritään 

löytämään kilpailukeinoja, joilla lajit voisivat pärjätä tulevaisuudessa. Tämä tapahtuu 

löytämällä yrityksiä aidosti kiinnostavia elementtejä, joita niche-lajeilla voisi olla.  

 

 
1.1 Tutkimusongelmat ja tutkimuksen rajaukset 
 
Tutkimuksessa selvitetään sponsorointisuhteen rakentamiseen tarvittavia 

elementtejä niche-urheilulajien ja yritysten välillä sekä aiheeseen liittyviä ilmiöitä. 

Pääongelma liittyy pienten lajien kilpailukeinoihin modernissa sponsoroinnissa. 

Sponsorointi on sponsorin ja kohteen välistä yhteistyötä, josta molempien tulisi 

hyötyä. Tästä syystä tutkimus keskittyy sekä sponsoriyrityksen sekä sponsoroitavan 
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kohteen näkökulmiin samanaikaisesti. Tavanomaisesti alan tutkimukset ovat 

sponsorin näkökulmasta, siksi kirjallisuus kohdistuu enemmän sponsorin suuntaan, 

johtaen pieneen epätasapainoon osapuolia vertailtaessa. Tutkimus käsittelee niche-

urheilulajeja, esimerkkien keskittyessä erityisesti extreme-lajeihin. Tavoitteena on 

saada viitekehys, kuinka rakentaa onnistunut sponsorointisuhde yrityksen ja niche-

urheilulajin välillä. Tästä johdetaan suoraan tutkimuksen pääongelma: 

• Miten lähteä rakentamaan sponsorointisuhdetta yrityksen ja niche-
urheilulajin välillä?   

 
Tutkimusongelmaa osiin pilkkomalla saadaan osaongelmat: 

• Mitä on urheilusponsorointi?  

• Mitä tavoitteita ja haasteita yritykset ja niche-urheilulajit kohtaavat 
urheilusponsoroinnissa? 

• Miten yritykset ja niche-urheilulajit hyötyvät toisistaan?  

• Mitkä tekijät vaikuttavat kumppanin valintaan sponsorointisuhteessa 
(fit)? 

 
Sponsorointi on osa yritysten markkinointiviestintää. Rajallisen tilan takia tutkielma 

keskittyy vain urheilusponsorointiin. Kuitenkin myös urheilusponsorointi on laaja aihe-

alue, joten tutkielman edetessä keskitytään yhä tarkemmin niche-urheilulajien ja 

yritysten sponsorointisuhteeseen. Tästä syystä tutkimuksen tuloksia ei tulisi suoraan 

yleistää koskemaan urheilusponsorointia ylipäätään tai etenkään esimerkiksi 

kulttuurisponsorointia. 

 

Tutkimuksessa ei eritellä erikseen tapahtuma, laji- ja yksilösponsorointia. Ne kaikki 

lasketaan kuuluvan osaksi urheilusponsorointia. Tutkimus ei käsittele 

yhteistyösuhteelle laskettavan rahallisen arvon selvittämistä. Tutkimus ei myöskään 

erittele Suomalaista ja kansainvälistä sponsorointia. Tutkimuksessa mukana olevat 

osapuolet toimivat varsin vahvasti kansainvälisillä markkinoilla Suomalaisuudestaan 

huolimatta. Niche-lajit on luokiteltu Pohjois-Amerikassa muiksi lajeiksi paitsi NBA, 

NFL, NHL, MBL, NASCAR ja PGA. 

 
1.2 Tutkimuksen keskeisimmät käsitteet 

Tutkielman ymmärtämisen kannalta on tärkeää määritellä muutamia käsitteitä. 
 

• Niche-urheilulajit 
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Tarkoittaa muita kuin kansallisella tasolla suosittuja lajeja, kuten esimerkiksi 

miesten jääkiekkoa. Ne eivät vetoa suureen yleisöön, joten niiden toiminnan 

rahoittaminen on pitkälti sponsorien varassa. Ts. Pienet lajit. 

 
• Extremeurheilu/lajit 

 
Extremeurheilu viittaa urheilun äärimuotoihin, joissa on tavallisesti mukana 

huomattava vaaraelementti. Urheilija altistaa oman terveytensä alttiiksi 

suorituksessa. Tosin nykyään on myös extreme-lajeja, joissa 

loukkaantumisriski on pieni. Tässä tutkimuksessa kyseisiin lajeihin viitatessa 

tarkoitetaan ammattimaisia extreme-lajeja, joissa on omat lajiliitot ja urheilijat 

tienaavat elantonsa kyseisellä urheilulla.  

 
• Sponsorointi 

 
Tarkoittaa yhteistyökumppanuutta. Se on osa integroitua 

markkinointiviestintää, eikä sitä tule erottaa siitä. Sponsorointi tuottaa hyötyä 

molemmille sopimusosapuolille, mutta se tulee erottaa lahjoituksista ja 

mainostamisesta. Se ei anna suoraa viestiä tai ostokehotusta vaan vaikuttaa 

epäsuorasti. 

 
• Urheilusponsorointi 

 
Urheilusponsoroinnissa kohteena voi olla yksittäinen urheilija, laji tai 

tapahtuma. Sopimukset vaihtelevat valtavasti eri lajien kesken, sillä kullakin 

lajilla on omat toimintatapansa ja usein lajiliitot määräävät paljon 

sponsorointisopimuksissa. Urheilusponsorointi on ailahtelevaista sekä lajien 

että urheilijoiden menestyksen ja imagon vaihtelevuuden takia. Lisäksi 

sopimuksissa liikutaan monesti harmaalla alueella.  

 
 

• Markkinointiviestintä 
 
Tarkoittaa yrityksen ulkopuolelle suuntautuvaa viestintää myynnin 

edistämistarkoituksessa. Se lisää tunnettuutta, ja antaa tietoa tuotteista ja 

palveluista.  

 

1.3 Tutkimusmenetelmä ja tiedonkeruu 
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Tämä tutkielma on suoritettu laadullisena eli kvalitatiivisena tutkimuksena, sillä 

empiria kerättiin haastatteluiden avulla. Tutkimuksessa haastateltiin sekä 

sponsoroitavaa että sponsoria, jotka eivät kuitenkaan ole yhteistyösuhteessa. Tämä 

ei kuitenkaan ole ongelma, sillä tavoitteena on ymmärtää osapuolten näkökulmia, 

myös silloin kun suhdetta ei ole. Tutkimuksen tavoitteena ei ole tutkia tietyn casen 

tunnuspiirteitä, sillä se ei tarjoaisi relevanttia tietoa, johtuen sponsoroinnin 

subjektiivisesta luonteesta. Samoin kuin alan kirjallisuudessa, niin myös tässä 

tutkimuksessa sponsoroitavalla kohteella on enemmän täydentävä rooli. Pääosan 

keskittyessä yrityksen näkökulmaan. Haastattelut kerättiin puolistrukturoidulla 

haastattelumenetelmällä, jotta haastateltava saa vastata vapaasti, mutta tiettyjen 

rajojen puitteissa. Menetelminä käytettiin puhelinhaastattelua ja sähköpostia. 

 

Haastattelun antoivat sponsoroinnin kannalta ihanteelliset henkilöt: Finavian senior 

vice president, joka työskentelee myös markkinoinnissa ja on osana 

sponsorisuhteissa, sekä kohteiden edustajana freestyle-laskettelun entinen 

ammattilainen ja nykyinen asiantuntija. Tutkimuksessa käytettiin myös tutkijan omaa 

havainnointia.  

 

1.4 Kirjallisuuskatsaus 

Suurin osa tutkimuksessa käytetystä materiaalista on peräisin Pohjois-Amerikasta, 

jossa aihetta tutkitaan huomattavasti Suomea enemmän. Tähän syynä on 

sponsoroinnin suurempi rooli Yhdysvalloissa verrattuna Suomeen. Kaikki tutkimukset 

aiheesta on toteutettu pääosin empiirisesti. Tässä tutkimuksessa on käytetty 

tieteellisiä artikkeleita ja muutamaa kirjaa. Sponsoroinnin osalta Meenaghan, Tripodi 

ja Dolphin ovat arvostetuimmat tutkijat, ja heidän tutkimuksiin oli viitattu lähes 

kaikissa sponsorointia käsittelevissä artikkeleissa.  

 

Valangon (2009) kirja: Sponsorointi – Yhteistyökumppanuus strategisena voimana 

antoi hyvää modernia tietoa sponsoroinnista eri näkökulmista Suomessa. Samoin 

Alaja on tehnyt laadukkaita kirjoja sponsoroinnista Suomessa, ja näitä kirjoja on 

käytetty säännöllisesti viitteenä alan tutkimuksissa. Tutkimuksen kannalta tärkein 

artikkeli oli Greenhaghin & Greenwellin (2013) tutkimus niche-urheilulajien hyödyistä, 

ja kriteereistä joilla yritykset arvioivat näitä kohteita. Urheilusponsoroinnista on 

tuotettu paljon tutkimuksia, mutta lähes kaikki keskittyvät suurten lajien 
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sponsorointiin, jättäen aukon pienempien lajien kohdalle. Samoin 

sponsorointitutkimukset keskittyvät pääsääntöisesti yrityksen näkökulmaan. Kuitenkin 

Greenhalghin tutkimus suoritettiin Yhdysvalloissa, jossa on erilainen urheilukulttuuri 

kuin Suomessa. Gwinner & Bennet tutkivat osapuolten yhteensopivuutta, jolla oli 

tärkeä sivurooli tässä tutkimuksessa. 

 
 
 
1.5 Teoreettinen viitekehys ja tutkimuksen rakenne 
 
Tämän tutkielman teoreettinen viitekehys muodostuu kattavasta teoriaosasta, jonka 
tarkoituksena on antaa mahdollisimman tarkka ja tieteellinen pohja tutkimuksen 
empiriaosuudelle. Tutkielma noudattaa ylösalaisin olevan kolmion mallia, missä 
lähdetään liikkeelle laajoista ja yleisistä asioista ja tutkielman edetessä fokus 
tarkentuu jatkuvasti yksityiskohtaisemmalle sektorille. 
 
Teoria lähtee liikkeelle markkinointiviestinnästä, johon sponsorointi kuuluu. Pian 
fokusta tarkennetaan urheilusponsorointiin, josta luontevasti siirrytään niche-
urheilulajeihin. Tutkimuksen kannalta tärkein osa käsittelee sekä sponsorin että 
sponsoroitavan tavoitteita, haasteita ja hyötyjä niche-lajien markkinoilla. 
Tutkielmassa myös perehdytään hieman tekijöihin, jotka vaikuttavat kumppanin 
valintaan (fit). 
 

    Kuvio 1. Teoreettinen viitekehys  
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2. Niche-Urheilusponsorointi markkinointiviestinnässä 
 
 
 
Tämän kappaleen tärkein osio muodostuu sponsorin ja sponsoroitavan sopivuuden, 

tavoitteiden, haasteiden ja hyötyjen tarkastelusta niche-uhreilulajien kontekstissa. 

Kappale etenee ylösalaisin olevan kolmion mallina, lähtien liikkeelle laajemmista 

asiayhteyksistä tarkentuen jatkuvasti tutkimuksen kannalta olennaisimpiin osiin. 

Ensin selvitetään yleisesti markkinointiviestintää osana yritystoimintaa. Tämän 

jälkeen siirrytään sponsoroinnin rooliin osana markkinointiviestintää ja tutkitaan 

sponsoroinnin käsitettä, jotta sitä ei sekoitettaisi mainontaan tai lahjoitukseen. 

Perustietojen jälkeen tarkennutaan urheilusponsoroinnin kautta niche-lajien 

sponsorointiin. Tässä yhteydessä selvitetään lyhyesti urheilumarkkinoiden kasvua ja 

niche-lajien roolia urheilumarkkinoissa. Viimeiseksi tarkastellaan niche-urheilulajien 

elementtejä sponsoroinnissa, sekä sponsorin, että sponsoroitavan näkökulmasta. 

Taustojen ja yleisten asiayhteyksien selvittäminen helpottaa tutkimuksen näkökulman 

ymmärtämistä, mutta tärkein osa käsittelee niche-urheilulajien ominaisuuksia 

sponsoroinnin kontekstissa.  
 
 
2.1 Sponsorointi osana markkinointiviestintää 
 
 
Klassisen näkökulman mukaan, menestyäkseen yrityksen on osattava käyttää 

markkinoinnin kilpailukeinoja. Nämä kilpailukeinot jaetaan tuotteeseen, hintaan, 

saatavuuteen ja markkinointiviestintään. Markkinointiviestinnän pyrkimyksenä on 

viestiä tuotteen hyödyistä, jolla saadaan aikaan myyntiä. Tuotteen hyvistä 

ominaisuuksista ei ole hyötyä, jos se tieto ei ikinä saavuta potentiaalista asiakasta. 

Samoin ilman tuote-, hinta-, ja saatavuuspäätöksiä ei ole viestittävää. 

Markkinointiviestintä onkin vahvasti liitoksissa muihin kolmeen markkinointimixin 

osaan, eli se nähdään epäitsenäisenä kilpailukeinona.  Sen tavoitteena on yrityksen 

tai tuotteen tunnettuuden lisääminen, asiakkaiden asenteisiin vaikuttaminen, 

yrityskuvan parantaminen sekä myynnin aikaansaaminen. (Lahtinen, Isoviita, 

Hytönen, 1994, 2 – 3)  

 

Markkinointiviestintäkeinot koostuu Vuokon (2003) mukaan kuudesta osa-alueesta: 

- Henkilökohtainen myyntityö 

- Mainonta 

- Menekinedistäminen 
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- Suhdetoiminta 

- Julkisuus 

- Sponsorointi 

 

Tutkijat ovat yleisesti yhtä mieltä, että sponsorointi on osa markkinointiviestintää ja 

sitä on mahdoton erottaa markkinointiviestinnän kokonaisuudesta. Mielenkiintoisempi 

kysymys koskee sponsoroinnin roolia markkinointiviestinnässä. Onko se vain 

tukiväline vai oma osa-alueensa? Tutkijat eivät ole yksimielisiä asiasta.  

 

Alaja & Forssell (2004, 27) näkevät sponsoroinnin käytännössä muuta 

markkinointiviestintää säestävänä toimintona, kuitenkin täydentäen, että teoriassa se 

voi ottaa myös erilaisia rooleja, riippuen yhteistyön tavoitteista ja budjetista. Vuokko 

(2003, 303) jatkaa samalla linjalla, kutsuen sponsorointia suhdetoimintaa ja 

mainontaa täydentäväksi tukitoimenpiteeksi. Tästä syystä sponsorointia ei tulisi pitää 

markkinointiviestinnässä omana osa-alueenaan. Uudemmassa kirjassa Valanko 

(2009, 35) puolestaan kertoo sponsoroinnin kehittyneen mainonnan korvikkeesta, 

omaksi ainutlaatuiseksi integroidun markkinointiviestinnän keinoksi. Kehitystä on 

tukenut markkinoinnin ja sen käyttämien teknologioiden kehittyminen (Valanko, 2009, 

35).   

 

Tripoldi  (2001) kertoo sponsoroinnin ylittäneen kasvussa muut markkinointikeinot 

kahden viimeisen vuosikymmen aikana. Hän jatkaa, että sponsoroinnilla on 

potentiaalia tullakseen omaksi markkinointiviestinnän työkaluksi. Olkkonen (2000) 

jakaa tämän näkemyksen, kertoen sen suosion kasvusta erityisesti 

kuluttajamarkkinoilla. Lardinoit ja Quester (2001) puolestaan kertovat, että 75 

prosenttia yrityksistä kaipaa lisää kehitystä sponsorointiin, mutta muuten sitä tulee 

pitää erillisenä markkinointiviestintä keinona. 

 

Edellä mainitut väitökset sponsoroinnin roolista markkinointiviestinnässä ovat olleet 

sponsoroijan näkökulmasta. Sponsorointi on kuitenkin yhteistyökumppanuus ja siihen 

kuuluu aina sponsoroitava osapuoli (Valanko, 2009, 52). Sponsoroitavat ovat myös 

yrittäjiä. Yksilölajin ammattilainen tai liigaseura yrittää tehdä voittoa. Ja vaikka 

sponsorirahoitus on kaikkien urheilulajien kohdalla tärkeää, niche-lajien kohdalla se 

on elintärkeää päivittäisen toiminnan pyörittämiseen (Lough, Irwin, 2009). Vuonna 

2009 vähintään viisi naisten ammattilaisgolfin, LPGA:n kisaa jouduttiin perumaan 

sponsorituen puutteessa (Ballard, 2009). Tästä paljastuu ristiriita, kun sponsoreille 
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sponsoritoiminta saattaa olla vain tukevaa toimintaa, mutta niche-lajeille se on 

toiminnan pyörittämiseen tarvittavan pääoman tärkein lähde. Asiaan palataan 

tarkemmin tutkimuksen edetessä. Nyt voidaan kuitenkin todeta sponsoroinnin roolin 

vaihtelevan suuresti tilanteesta riippuen. 

 
 

 
2.2 Sponsoroinnin määritelmä 
 
Sponsoroinnin tarkan määrittelemisen ollessa hankalaa, on hyvä selventää sen eroja 

mainontaan sekä hyväntekeväisyyteen, joihin se monesti sekoitetaan. Sponsoroinnin 

monimuotoisuus hämärtää tunnistettavuutta, esimerkiksi hyväntekeväisyys voi olla 

elementtinä mukana valitussa yhteistyötoiminnassa (Valanko, 2009, 54).  

 

Selvin ero mainontaan syntyy viestinnän luonteesta. Sponsorointi vaikuttaa 

epäsuorasti mielikuvien avulla. Viesti saavuttaa kohderyhmän välillisesti - sponsorin 

ja sponsoroitavan yhdistymisen avulla. (Valanko, 2009, 52) Mainonta sen sijaan on 

suoraa vaikuttamista. Mainonnassa median ja vaikutusten käyttäytyminen on 

helpommin ennakoitavissa. Sponsoroinnissa kohde on monesti kontrolloimisen 

ulottumattomissa. (Alaja et al., 2004, 25)  

 

Sponsorointi on varsin yleistä sekoittaa hyväntekeväisyyteen. Kuitenkin ratkaiseva 

ero syntyy yhteistyön motiivien tasolla. Sponsorointiyhteistyössä oleellista on 

molempien osapuolten saama hyöty yhteistyöstä, se on tärkein motiivi yhteistyölle. 

Hyväntekeväisyydestä ei ainakaan ideologisella tasolla odoteta itselle hyötyä, jos 

näin kuitenkin on, lähestytään sitten sponsoroinnin tapaista hyötyajattelua. Siltikin 

siitä uupuu vastikenäkökulma. Hyväntekeväisyys ei myöskään edellytä keskinäisiä 

sopimuksia. (Alaja et al., 2004, 25-27) 

 
 
Määritelmänä sponsorointi on hankala. Riippuu paljon tutkijoiden omista 

näkökulmista ja tutkimusaiheesta, miten sponsorointi määritellään (Alaja et al. 2004, 

22). Olkkonen et al. (2000) jatkaa tätä näkemystä, kertomalla sponsoroinnilta 

uupuvan teoreettinen näkökulma, tutkimusten keskittyessä empiriaan. Lisäksi termi 

on juurtunut arkikieleen, nuoret puhuvat ‘sponssaamisesta’, joka viittaa enemmänkin 

lahjoitukseen. Valanko (2009, 51) kertoo sponsoroinnin määrittelemisen hankaluuden 
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johtuvan usein ymmärtämättömyydestä. Hän täydentää, että sponsorointi usein 

sekoitetaan muihin markkinointiviestinnän muotoihin. Tässä tutkimuksessa 

keskitytään hyvän yhteistyösuhteen luomiseen ja olennaisten tekijöiden löytämiseen 

yrityksen ja niche-urheilulajin kesken. On siis hyvä tietää, mitä sponsoroinnilla 

yleensä tarkoitetaan, mutta tarkan määritelmän löytäminen ei ole välttämätöntä 

tämän tutkimuksen kannalta.  

 

Sponsorointi on osallistavampaa toimintaa verrattuna muihin markkinointikeinoihin – 

vaatien monesti suuria menoja (Yeshin, 1999). Otker (1988) määrittelee 

sponsorointiyhteistyön yksilön, ryhmän, tilaisuuden tai muun vastaavan toiminnan 

imagon vuokraamista ja hyödyntämistä ennelta määriteltyihin markkinointiviestinnän 

tarkoituksiin. Bruhn (1987) näkee sponsoroinnin prosessina, jossa yritys antaa 

rahallista tai tavara tukea yksilöille tai organisaatioille, odottaen näin toimimalla 

saavuttavansa markkinointiviestinnälliset tavoitteensa.  

 

Myös Lipponen (1999) käyttää kohteen myönteisen mielikuvan (imagon) 

vuokraamista keinona viestiä kohderyhmälle. Image Match (2003) puolestaan tuo 

esiin liiketoiminnallisen ja yhteiskuntavastuullisen ajattelun yhteensopivuuden 

sponsoriyhteistyöhön. He sanovat sponsoroinnin olevan sijoittamista johonkin 

hyödylliseksi tai myönteiseksi miellettyyn toimintaan sen kehittämiseksi ja tämän 

toiminnan kaupallisen arvon hyödyntämistä. Valanko (2009, 62) tuo määritelmään 

mukaan juridisen näkökulman, kertomalla sponsoroinnin olevan juridinen 

yhteistyösopimus, jossa vuokrataan mielikuvia. Hän myös korostaa sponsoroinnin 

strategista roolia, viitaten sen suunnitteluun yrityksen arvojen ja yleisen strategian 

pohjalta.  

 

Määritelmissä siis on eroja tutkijasta riippuen. Yhteneväisyyksiä kuitenkin löytyy ja 

määritelmien väliltä voidaan poimia tärkeimmät seikat. Yleisimmin määritelmissä 

korostuu sponsoroinnin yhteistyökumppanuuden rooli. Hyötyä tuotetaan sekä 

sponsorille että sponsoroitavalle, ja molemmilla osapuolilla on oltava resursseja, joita 

toinen arvostaa. Paljon puhutaan myös kohteen positiivisen imagon vuokraamisesta. 

Tästä voidaankin vetää johtopäätös, että sponsoroitavan imagon muutokset, kuten 

julkiset kriisit, vaikuttavat vahvasti sponsorisuhteeseen. Myös yhteiskunnallinen 

näkökulma nousi esiin, sponsorointiyhteistyön keskittyessä usein eettisesti kestäville 

aloille. Tämä ei kuitenkaan ole vedenpitävää, kuten tiedämme esimerkiksi 
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energiajuomayhtiöiden näkyvästä sponsoroinnista ja juomiin liittyvistä  eriävistä 

mielipiteistä.  
 
 

2.3 Sponsorointi urheilumarkkinoilla 

 
Moderni urheilumarkkinointi voidaan jäljittää aina 1950-luvulle asti, kun Yhdysvaltain 

Presidentti pyysi öljy-yhtiötä sponsoroimaan fitness-ohjelmaa (Lazarus, 1984). 

Varsinainen kasvupyrähdys tapahtui kuitenkin vuonna 1971, kun Yhdysvaltain 

hallitus kielsi tupakoinnin mainostamisen televisiossa ja radiossa (Cornwell, 1989). 

Tupakkayritykset kuitenkin keksivät, että urheilumarkkinoinnin ja erityisesti 

urheilusponsoroinnin kautta he saisivat pidettyä brändejään esillä. Shannonin (1999) 

mukaan vuoden 1984 Olympialaiset olivat ensimmäiset yksityisin varoin järjestetyt 

Olympialaiset, rahoituksen muodostuessa pääosin sponsorituloilla. Nämä olivat 

samalla ensimmäiset Olympiakisat, jotka tuottivat voittoa. Tästä katsotaan alkaneen 

virallisen urheilumarkkinoinnin aikakausi, kun urheilijoita muunnettiin sponsoroiduiksi 

liiketoimiksi (Schlossberg, 1991).  

 

Kiinnostus urheilua kohtaan liiketoimintana on jatkuvasti kasvanut. Nykyään urheilu 

on miljardikauppaa, esimerkiksi pelkästään televisiosopimukset ovat miljardien 

arvoisia. (Shannon, 1999) Myös yksittäisten urheilijoiden sponsorisopimukset ovat 

kasvaneet erittäin suuriksi, esimerkiksi golfin maailmanlistan ykkösen Rory McIlroyn 

ja Niken välinen sopimus arvioidaan olevan 250 miljoonan arvoinen (Fordyce, 2013).  

 

Urheiluteollisuutta ei ole määritelty yksiselitteisesti, toisaalta tämän tutkimuksen 

kannalta se ei ole välttämätöntäkään. Tavallisesti urheiluteollisuus määritellään 

urheilutuotteiden – ja tapahtumien markkinoimiseksi, ja joidenkin tutkijoiden mielestä 

määritelmään lisätään ei-urheilutuotteiden markkinointi urheilutapahtumissa. Pääasia 

on kuitenkin ymmärtää urheiluteollisuuden suuri koko ja laajuus. Määritelmästä 

riippuen urheiluteollisuus on noin 170 miljardin arvoinen kokonaisuus. (Shannon, 

1999)  

 

Urheilijat, urheilujoukkueet – ja tapahtumat ovat vahvasti esillä mediassa ympäri 

maailman, sillä urheilulla on vahvat perinteet lähes kaikissa kulttuureissa. Urheilulla 

on tunnetusti erittäin positiivinen maine ja sillä on terveyttä edistäviä vaikutuksia. 
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Juuri näihin ominaisuuksiin yritykset haluavat itsensä liittää. Alaja (2000, 26) 

tähdentää urheilun kansantaloudellista merkitystä. Hän sanoo urheilun työllistävän 

pelkästään Suomessa kymmeniätuhansia ihmisiä. Ja Suomen urheilukulttuuri on 

pienimuotoisempaa, kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa.  
 
 
 
2.4 Urheilusponsorointi 
 
Thwaites (1995) tutki, että 75 prosenttia sponsoroinnista keskittyy urheiluun, näin se 

on suosituin sponsoroinnin ala. Muita sponsoroinnin kohteita ovat muun muassa 

kulttuuri, taiteet ja hyväntekeväisyys, mutta Questerin ja Thompsonin (2001) mukaan 
taiteiden sponsorointi ei ole yhtä tuottoisaa kuin urheilun sponsorointi, sillä se ei 

herätä samanlaista mediahuomiota.  

 
Nicholls & Roslow (1999) huomauttavat urheilukatsojien positiivisesta mielentilasta 

markkinoinnille. Heidän mukaan katsojat ovat innostuneita, jännittyneitä ja nauttivat 
olostaan, toisin sanoen katsojat ovat rennossa mielentilassa, mutta silti 

vastaanottavaisia kaupallisille viesteille. Tosin Marshall ja Cook (1992) arvelevat 

katsojien olevan niin keskittyneitä urheilutapahtumaan, etteivät he vastaanota 
sponsorien viestejä. 

 
Urheilusponsorointi on sponsorointia, mutta urheilunäkökulmasta. Käyttämällä 

aiempia sponsoroinnin määritelmiä voidaan urheilusponsorointi tiivistää yhteistyöksi, 

jossa yritys lainaa/vuokraa urheilukohteen positiivista imagoa viestiäkseen 
kohderyhmilleen. Samalla urheilukohde, urheilija, tapahtuma tai laji hyötyy yrityksen 

tarjoamista resursseista. Tähän voisi lisätä, että kun yritys lainaa urheilunkohteen 
positiivista imagoa niin urheilukohde samalla lainaa yrityksen imagoa, näin ollen 

yrityksen maine vaikuttaa myös sponsorisuhteeseen. (Alaja, 2000,111) 

 
2.4.1 Niche-urheilusponsorin tavoitteet 
 

Tämä kappale käsittelee urheilusponsorin näkökulmasta sponsoriyhteistyön 

tavoitteita. Samalla käsitellään niche-lajeille tunnusomaisia piirteitä, sillä se ne 

eroavat muusta urheilusponsoroinnista tavoitteiltaan ja haasteiltaan. Oesch (2002, 

71) kertoo yhteistyön edellytyksinä olevan kohteen monipuolisuus, perinteisyys ja 

kohdistettavuus koko kansalle, toisin sanoen kohteen tulisi olla laajan yleisön 
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tavoitettavissa. Tämän tutkimus haastaa Oeschin (2002) väitteen. Miksi yritys kuten 

esimerkiksi Subaru, sponsoroisi kalliita jääkiekon MM-kisoja, jonka katsojista vain 

10% vastaa sen kohderyhmää, kun se voisi sponsoroida paljon halvemmalla 

motocrossin MM-kisoja, jonka katsojien demografia vastaa täydellisesti sen omaa 

kohderyhmää? Tämä oli vain esimerkki, mutta se paljastaa asian monimutkaisuuden 

ja mahdollisen kilpailuedun niche-lajien hyväksi. 

 
Sponsoroinnin tavoitteet johdetaan yrityksen yleisestä strategiasta ja arvoista.  

Tarkemmin sanottuna sponsorointi täyttää markkinoinnin tavoitteita. (Dolphin, 2003) 

Eri tavoitteita on hyvin paljon, esimerkiksi Valanko (2009, 115) listaa yli 20 

mahdollista tavoitetta tunnettuudesta tuotekehitykseen. Kenties juuri tästä syystä 

useiden yritysten tavoitteet tahtovat olla epämääräisiä (Javalgi, 1994). 

Ymmärtämisen helpottamiseksi tavoitteet jaotellaan tässä tutkimuksessa Tuorin 

(1995, 19-20) mallin mukaisesti yritystason, tuotetason ja sidosryhmätavoitteiden 

mukaan.   

 

Yritystason tavoitteet 
Maineenedistäminen on yksi tärkeimpiä tavoitteita sponsoroinnille. Yrityskuvan 

kehittämiseen sisältyy sidosryhmien tavoittaminen, tunnettuuden lisääminen ja 

mielikuvien kehittäminen (Alaja et. al., 2004). Erityisesti urheilu on tarjonnut paljon 

edullisia ja monipuolisia mahdollisuuksia näkyvyyden parantamiseen (Alaja, 2000, 

24). Myös Javalgi (1994) listaa imagon kehityksen tärkeimmäksi tavoitteeksi. Kuten 

aiemmin sponsoroinnin määritelmässä todettiin, yritys lainaa/vuokraa kohteen 

imagoa. Urheilulajeilla on erilaisia imagoja, esimerkiksi extreme-lajeja pidetään 

rohkeina, nuorekkaina ja innovatiivisina, ja juuri näihin ominaisuuksiin yritykset 

linkittyvät parantaakseen omaa imagoaan. Mahdollisuuksia ja imagoja on 

lukemattomia.  

 

Tunnettuuden edistäminen tapahtuu sponsoroinnin avulla luonnollisesti (Cornwell et 

al., 2001). Sponsorointia arvostetaan korkealle sen yritysten identiteetin, 

tunnettuuden ja imagon kehittämisen johdosta jatkaa Meenaghan (1991). 

Tunnettuutta ja maineenedistämistä voidaan tavoitella monin keinoin. Dolphin (2003, 

177) antaa esimerkiksi suhteen luomisen asiakkaiden kanssa tai haloefektiä käyttäen 

luoda paikallinen suhde, jonka jälkeen nautitaan sen tuomasta maineesta. Hän 

jatkaa, että yrityksillä on painetta täyttää yhteiskunnan tai yhteisön sosiaalisia 



 

 

14 

velvollisuuksia, ja tähän sponsorointi antaa hyvän apuvälineen. 

 

Miyazaki & Morgan (2001) kertovat, että kansainväliset tapahtumat kuten 

Olympialaiset ovat suuren mielenkiinnon kohteena. He sanovat yritysten käyttävän 

Olympialaisia imagoa nostaakseen itsensä omien alojensa johtajien joukkoon. Ho 

(1995) jakaa tätä näkemystä kertomalla asiakkaiden pitävän Olympialaisten 

sponsoreita omien alojensa parhaimpina. Suomalaisen sponsoroinnin kannalta tämä 

on hyvä uutinen, sillä monia pienempiä niche-lajeja kuten freestylelaskettelu, on juuri 

otettu osaksi Olympialaisia. 

 

Imagon kehittämisen yhteydessä puhutaan monesti goodwillistä. Yritykset toimivat 

yhteistyössä positiivisia imagoja omaavien kohteiden kanssa, jolloin ihmiset 

huomaavat yrityksen tukevan tätä toimintaa, lopputuloksena ihmiset näkevät myös 

yrityksen hyvässä valossa. Goodwill on yksi tärkeä tekijä, jota pidetään 

sponsoroinnin etuna tavanomaiseen mainostamiseen. Juuri goodwill saattaa olla se 

tekijä, joka aktivoi kuluttajat vastaanottamaan yritysten viestejä. (Meenaghan, 2001, 

97 – 100) 

 

Crowley (1991) tuo esiin sponsoroinnin kyvyn leikata massamedioiden sankan 

mainostamisen läpi, saaden näin viestin paremmin perille. Erdogan ja Kitchen (1998) 

löysivät tutkimuksessaan, että sponsoroinnilla voidaan välttää ylimainostettu tila, 

jossa asiakkaat eivät mainonnan vuoksi huomio yritysten viestejä. Sponsoroinnin 

epäsuoran vaikuttamisen johdosta, sillä on mahdollista lävistää kuluttajien 

suodattimet, yhdistämällä  yritys- ja markkinointiviestinnän (Kitchen, 1993). 

 

Tuotteiden tavoitteet 
Tunnettuuden ja imagon kehittämisen lisäksi yritysten sponsoroinnin tavoitteet 

liittyvät usein tuotteisiin. Alaja (2000, 110) kertoo tarkkojen kaupallisten tavoitteiden 

yleistyvän sponsoroinnissa. Esimerkiksi suuret urheilutapahtumat tarjoavat 

mahdollisuuden omien tuotteiden tehokkaaseen myymiseen. Monesti edellä mainittu 

tunnettuuden tekeminen rinnastetaan tuotteiden myynnin lisäämiseen. (Valanko, 

2009, 118) 

 

Sidosryhmätavoitteet 
Sponsoroinnin tavoitteissa nousee monesti esille yhteiskuntavastuu. Yrityksiltä 
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vaaditaan yhä enemmän osallistumista yhteisöjen toimintaan ja sponsorointi tarjoaa 

tähän hyvän proaktiivisen keinon, jossa se myös itse hyötyy toiminnasta. Samalla 

yritys parantaa omien työntekijöiden motivaatiota ja omaa houkuttelevuuttaan 

työntekijämarkkinoilla. (Dolphin, 2003, 175 – 178; Valanko, 2009, 116) 

 

Alaja (2000, 110) mainitsee yhdeksi motiiviksi sidosryhmätavoitteet. Yrityksiltä 

odotetaan vieraanvaraisuutta ja huomaavaisuutta sidosryhmiään, kuten 

avainasiakkaita kohtaan. Esimerkiksi Kone sponsoroi Suomen parasta golfaajaa 

Mikko Ilosta, tarkoituksenaan luoda aktiivista toimintaa yhdessä avainasiakkaidensa 

kanssa Aasian markkinoilla (Kone, 2007).  

 

Muita tavoitteita voivat olla tuotekehitys, asemointi, jakelutiet ja mediasuhteet 

(Valanko, 2009, 115-116). Chajet (1997) tutki sponsoroinnin kasvussa olevaa roolia 

uusille markkinoille siirtymisessä. Hänen mukaansa sponsorointi kykenee 

muokkaamaan yrityksen profiilia uusille markkinoille sopivaksi. Kuten näemme 

tavoitteita voi olla monia ja ne vaihtelevat yritysten ja alojen mukaan. Miyazaki et al. 

(2001) kertovat tärkeimmiksi tavoitteiksi nousevan imagon kehittämisen, goodwillin ja 

tunnettuuden kasvattamisen.  

 

2.4.2 Urheilusponsorin haasteet 
 
Yhteistyöhön liittyy aina haasteita, eikä sponsorointi ole poikkeus. Haasteet ovat 

kuitenkin vahvasti tilannekohtaisia ja usein yrityksillä on oma näkökulmansa 

haasteista, tehden niiden kirjon hyvin monipuoliseksi. Tässä osiossa ei keskitytä 

satunnaisiin ja tilannekohtaisiin haasteisiin, kuten luonnonilmiöihin, yrityksen 

ulottumattomissa oleviin haasteisiin, loukkaantumisiin, huonoon käytökseen ja 

vastaaviin tilanteisiin. (Valanko, 2009, 171) 

 

Julkisimmat ja näkyvimmät haasteet liittyvät kohteen imagon vuokraamiseen. 

Yrityshän haluaa yhdistää itseensä kohteen omistamia positiivisia mielikuvia, mutta 

kuinka käy kohteen imagon romahtaessa, kuten kävi esimerkiksi Tiger Woodsille tai 

Lahden hiihtokisoissa. Kuten edellä todettu, sponsori ei kykene kontrolloimaan 

kohdetta sataprosenttisesti. Valanko (2009, 91) puhuu kilpailijoiden aiheuttamista 

haasteista, jotka eivät rajoitu pelkästään itsestään selvään kilpailuun halutuista 

kohteista. Hän kertoo niin sanotusta ambush-markkinoinnista, jossa kilpailija ryöstää 
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osan virallisen sponsorin “ostamasta” julkisuudesta. Se on kiellettyä, mutta vaikeaa 

valvoa, ja niimpä on esimerkiksi päädytty tilanteisiin, jossa yleisö ei osaa erottaa 

virallisen Olympia  pääsponsorin ja ‘ryöstäjän’ eroa. 

 

Maineen menetys on pahin mahdollinen riski sekä yrityksille, että kohteille. Maineen 

rakentaminen vie pitkään, mutta sen voi kadottaa hetkessä. Jälleen esimerkistä käy 

Tiger Woods, jonka useat sponsorit jättivät skandaalin seurauksena. Lähtökohtaisesti 

kohteilla on paljon erilaisia riskejä. Näitä on kartoitettava suhteessa muun muassa 

panostuksiin, maineeseen, yhteistyön tiiviyteen sekä sopimusten kestoon. (Valanko, 

2009, 171) 

 

Johtajien riippumattomuus on myös sponsoroinnin haasteena, eli monesti päädytään 

sponsoroimaan kohdetta omien kiinnostusten ja harrastusten pohjalta. Erityisesti 

pienissä yrityksissä, johtajan oma arvomaailma on suuressa roolissa. Tämä näkyy 

aktiivisen ja objektiivisen kohdekartoituksen puuttumisena. Sponsoroinnin tulisi 

palvella yrityksen yleisiä liiketoiminta strategioita, eikä yksittäisen johtajan mielihaluja. 

(Valanko, 2009, 90) 

 

On vaikeaa löytää sponsorointisuhdetta, josta löytyy sopiva yhdistelmä tuottoa 

investoinnille, arvonlisäystä ja yhteensopivuus yrityksen strategisten tavoitteiden 

kanssa verrattuna sijoitetun rahan määrään. (Renard, Sitz, 2011, 121) 

 

Renard & Sitz (2011, 121) jakavat sponsoroinnin haasteet kahteen osaan. 

Ensimmäisenä haasteena on kohteiden suuri määrä, joista valita kohde. Tämä 

saattaa osaltaan vaikuttaa johtajien omien kiinnostuksen kohteiden seuraamiseen. 

Toinen haaste liittyy heidän mukaansa kohteiden identiteetin puutteeseen. Eli kohteet 

hakevat sponsoreita toiminnalleen, mutta eivät kykene niin sanotusti brändäämään 

itseään ja vakuuttamaan yritystä yhteistyön hyödyistä. Kun tähän yhdistää yrityksiin 

saapuvan loputtoman sponsorihakemusvirran, on varsin vaikeaa löytää sitä oikeaa 

suhdetta, joka mainittiin edellisessä kappaleessa (Valanko, 2009, 90). 

 

Hoek et al. (1997) löysivät tutkimuksessaan, että vain pieni osa yrityksistä yrittää 

laskea ja mitata sponsorointisuhteen arvoa. Tämä johtuu heidän mukaansa 

mittaamisen työkalujen puutteesta, sillä vielä ei ole löytynyt vedenpitävää keinoa 

laskea numeerisia arvoja yhteistyösuhteelle. Cornwell et al. (2000) on samaa mieltä 
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mittaamisen haasteellisuudesta, mutta sanoo tämän olevan muutoksessa sillä 

markkinoijilla on tarve konkreettisten tulosten selvittämiseen.  

 

2.4.3 Urheilusponsorin hyödyt 

 
Seuraavaksi esitellään ne hyödyt, joita niche-lajit kykenevät tarjoamaan yrityksille. 

Tämä on hyvin tärkeä asia sekä sponsorille että kohteelle. Tuntemalla oman lajinsa 

hyödyt sponsorin näkökulmasta lajit, yksilöt tai tapahtumat kykenevät markkinoimaan 

itseään ja näin turvaamaan oman toimintansa jatkumisen. Tämän tutkielman 

teoriaosuuden kannalta juuri tämä kappale on kaikista oleellisin. Mitä yritys hyötyy 

niche-urheilulajin sponsoroimisesta? (Greenhalgh,  Greenwell, 2013, 78) On 

kuitenkin muistettava, että yrityksillä ei ole identtisiä ohjenuoria kuinka arvioida 

sponsorointimahdollisuuksia, päinvastoin yrityksillä saattaa olla aivan erilaiset 

tavoitteet samaan tapahtumaan liittyen (Irwin, Sutton, 1994). 

 

Kaikista tärkein hyöty yrityksille löytyy niche-lajien taloudellisesta tehokkuudesta 

(Fullerton, 2010). Suuret valtavirta-lajit ovat hyvin kalliita sponsoroida, ja väistämättä 

suuri osa yleisöstä on kohderyhmän ulkopuolella, näin yritykset maksavat paljon 

ylimääräistä. Vain muutamilla yrityksillä on varaa sponsoroida tunnetuimpia 

urheilutapahtumia. Myös viime vuosien taloudellinen tilanne on ajanut yritysten 

markkinointibudjetit laskuun, mikä osaltaan koetaan mahdollisuutena niche-lajien 

puolesta. Taloudellisen tehokkuuden ollessa ensisijainen valintakriteeri niche-lajeille, 

heidän tulisi näin ollen vaalia tätä ominaisuutta. On kuitenkin huomioitava, että 

hintatehokkuus ei tarkoita pelkästään alhaisempia hintoja, vaan tehokkuus ilmenee 

vasta saavutettujen tavoitteiden yhteydessä. (Greenhalgh et al., 2013) 

 

Toinen koettu hyöty on keskittyneet kohdemarkkinat (Brenner, 2003). Vaikka niche-

lajeilta puuttuu suuren yleisön suosio, niin ne tarjoavat sponsorille mahdollisuuden 

tarkempaan markkinointiviestintään. Pienten lajien kannattajat edustavat 

homogeenistä ryhmää, verrattuna laajaa suosioita nauttivaan valtavirta urheilulajiin. 

Demografiset ja psykograafiset tekijät (ikä, sukupuoli, koulutus, sosiaali-luokka, 

asenteet, uskomukset) vaihtelevat paljon vähemmän niche-lajien kannattajien 

keskuudessa. Tämä on vahvasti sidoksissa edellisen kappaleen tehokkuuteen, sillä 

keskittynyt yleisö tarjoaa yrityksille keinon saada pienemmillä resursseilla enemmän. 

(Greenhalgh et at., 2013) 
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Aiemmin mainittu ohuempi ‘markkinointipilvi’ nähdään myös hyötynä niche-lajien 

osalta (Tripodi, 2001). Hän kertoo suosittujen lajien tulleen siihen pisteeseen, että 

sponsoreita ja markkinointiviestejä on liikaa, joten potentiaaliset asiakkaat 

suodattavat suuren osan viesteistä. Mahdollinen esimerkki Suomesta voisi olla 

Hartwall-areena suurien jääkiekkopelien aikaan. Jää ja laidat on maalattu täyteen eri 

logoja, siten ettei katsoja välttämättä kiinnitä niihin huomiota. Tilanne muuttuu 

ongelmalliseksi, kun katsojat eivät enää erota sponsoreita mainostamisesta. Niche-

lajien ohuempaan markkinointipilveen liittyy myös toinen hyöty. Yritykset arvostavat 

yksinoikeutta sponsoroinnissa hyvin korkealle. Yritykset heidän brändinsä olevan 

ainoana tai vähintään pääsponsorina kohteelle. Niche-urheilulajien kohdalla tämä on 

mahdollista monille yrityksille. (Greenhalgh et al., 2013) 

 

Viimeisenä hyötynä yritykset kokevat niche-lajien joustavuuden, joka auttaa yrityksiä 

saavuttamaan tavoitteensa. Esimerkiksi yrityksillä on pääsy kentälle tai mahdollisuus 

tavata urheilijoita. (Williams, 2001., Livingstone, 2009) Yritykset arvostavat 

vapaampia käsiä sponsoroinnissa kuin mihin he kykenisivät monien suurten lajien 

kohdalla. Sopimusrajoitteet ja esteet yrityksille omien tuotteiden tarjoamisesta eivät 

ilahduta yrityksiä. (Greenhalgh et al., 2013) 

 
 
Hyvin tärkeäksi hyödyksi koetaan myös yrityksen yhteensopivuus lajin kanssa. 

Yhteensopivuus voidaan nähdä yrityksen imagon, kohdeyleisön ja lajin katsojien 

välillä, sekä yrityksen tuotteiden/palveluiden imago lajin imagon välillä. Niche-lajeja 

on runsaasti, joten heille on ensiarvoisen tärkeää tuntea oma harrastaja- ja 

kannattajakuntansa. Korostamalla oman lajin demografiaa ja näyttämällä sen yhteys 

yrityksen kohderyhmiin on mahdollisesti kaikista tehokkain tapa hankkia sponsoreita. 

Yritykset siis arvostavat niche-lajeista löytyvää kohderyhmää, mutta jää pitkälti 

kohteen harteille ensinnäkin tuntea oma lajinsa hyvin, ja toiseksi tuntea yrityksen 

tavoittelemat kohderyhmät. (Greenhalgh et al., 2013) 

 

On tutkittu, että ne jotka näkevät selvän yhteyden yrityksen ja kohteen välillä 

omaavat selvästi paremman asenteen sponsoroivaa brändiä kohtaan, kuin ne jotka 

eivät näe selvää yhteyttä. On hyvin vaikeaa parantaa yleisön asennetta yrityksen 

brändiä kohtaan, jos yleisö ei näe yhteyttä lajiin. Mikäli yhteensopivuus ei ole selvää, 

niin markkinointiviestinnän tulee olla hyvin luovaa, osoittaen ne kohdat jossa 
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yhteensopivuus on huomattavissa. (Gwinner & Bennet, 2008) 

 

Yritykset jotka ovat tasaisia ja säännöllisiä markkinointiviestinnässään kokevat 

yleensä paremman yhteensopivuuden kohteen kanssa yleisön silmissä. Tämä puhuu 

pitkäaikaisten sopimusten puolesta. Muutoin yleisö saattaa kokea yhteistyön 

epäloogiseksi ja enemmän mainoskikaksi, kuin sponsorointisuhteeksi. (Gwinner et 

al., 2008) 

 

Gwinner et al. (2008) tutkivat myös niin sanotun korkean ja matalan urheilun 

identifioinnin vaikutuksista. Korkea identifiointi tarkoittaa, että henkilö kokee lajin, 

joukkueen tai urheilijan omakseen. Matala identifiointi tarkoittaa päinvastaista. 

Korkean identifioinnin omaavat henkilöt kokevat selvemmän yhteensopivuuden 

kohteen ja sponsorin välillä. Yrityksiltä olisikin viisasta tunnistaa nämä eri ryhmät, ja 

suunnitella markkinointiviestintä ne huomioiden.  

 

Monet suuret lajit ovat hyvin vahvasti kaupallistettuja, ja yleisö kokee sponsoroinnin 

enemmän hyväksikäyttämiseksi, eikä tätä yhteensopivuutta nähdä lajien ja yritysten 

välillä. Niche-lajien kohdalla sponsorointi nähdään enemmän epäitsekkäänä 

toimintana, jolloin koettu yhteensopivuus on suurempaa. Yleisöllä on huomattavasti 

parempi asenne ja valmius lopulta ostaa yrityksen tuotteita, silloin kun yhteistyö 

vaikuttaa saumattomalta. Tämä on ehdoton hyöty niche-lajeille. (Gwinner et al., 

2008) 

 

2.5 Sponsoroitavan näkökulma 

 
Kuten aiemmin jo todettiin niin sponsorointi on kohteelle elintärkeää. 

Sponsoroimattomia tapahtumia ei juuri noteerata. Toisille kuitenkin sponsorointi on 

tärkeämpää kuin toisille, sillä kaikki lajit eivät saa rahoitusta toiminnalleen esimerkiksi 

media-tuloista. Erityisesti niche-urheilulajit ovat riippuvaisia sponsorirahoituksesta, 

rahaa tarvitaan päivittäisen toiminnan pyörittämiseen. (Lough, Irwin, 2001) 

Sponsoroinnin määritelmän mukaan yhteistyö on resurssien vaihtoa. Kun yritys 

lainaa kohteen imagoa, niin samalla kohde lainaa yrityksen imagoa. On tärkeää 

muistaa, että myös kohteelle on merkitystä minkälainen imago sponsorilta löytyy. 

(Valanko, 2009, 62) 
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2.5.1. Tavoitteet 
Kohteen eli sponsoroitavan tulee etukäteen pohtia, mitä resursseja se kaipaa 

kyseiseltä yritykseltä. Tavoitteita on lukuisia ja ne vaihtelevat vahvasti tilanteen 

mukaan. Urheilija voi tarvita esimerkiksi taloudellista tukea, julkisuutta tai välineisiin 

liittyvää tukea. Kriittistä on saavuttaa hyvä yhteisymmärrys kohteen ja sponsorin 

välillä. (Vuokko, 2004, 221) 

 

Tärkein yksittäinen tavoite niche-lajille on oman toiminnan jatkumisen turvaaminen, 

eli toisin sanoen rahoitusta tarvitaan toiminnan pyörittämiseen. Yksilöt tarvitsevat 

rahaa harjoitteluun ja kilpailuihin, ja lajit tarvitsevat rahaa kilpailuiden järjestämiseen. 

LPGA:n eli maailman suurimman golfin naisten kiertueen kisoja oli jouduttu 

perumaan, kun rahoitusta ei löytynyt. Myös yksittäisen golfaajan näkökulmasta 

sponsorirahoitus on kriittistä, sillä keskimäärin vuoden budjetti on 50 000 – 100 000 

euroa. (Greenhalgh et al., 2013; Tyry, 2010) 

 

Tavoitteena on myös solmia pitkäkestoisia yhteistyösopimuksia. Tämä antaa 

osapuolille aikaa tutustua toistensa toimintakulttuuriin ja kehittää yhteistyötään 

pidemmälle muun muassa rakentamalla uusia toimintamalleja. Samalla 

pitkäkestoinen yhteistyö antaa kohteelle hengitystilaa ja aikaa keskittyä omaan 

toimintaansa ja samalla yritys saavuttaa edellä mainittua johdonmukaisuudesta 

johtuvaa yhteensopivuutta. (Oesch, 2002, 74 – 75) 

 

2.5.2. Haasteet 
Haasteena on yritysten kohdentautuminen pitkäaikaiseen ja syvälliseen yhteistyöhön. 

Periaatteessa nämä ovat kohteellekin arvokkaita tavoitteita, mutta samalla se 

tarkoittaa kohteiden lukumäärän karsimista, ja tarkkaa strategista päätöksentekoa 

kohteita kohtaan. Tämä ajaa monet lajit varsin ahtaalle, kun yritykset eivät lähdekään 

huolettomasti sponsoroimaan. Jopa Suomen markkinoilla on lukuisia kohteita, jotka 

tarvitsevat yhteistyösopimuksia, mutta nämä lajit on tuotteistettu tehottomasti 

kohteen näkökulmasta. Kohteet eivät ole vanhastaan tottuneet tarkastelemaan 

yhteistyötä yrityksen näkökulmasta, mutta yritysten kiristäessä 

sponsorointitoimintaansa, juuri tämä näkökulma on elintärkeää. Monilta kohteilta 

uupuu yritysmaailman tuntemus ja heillä on vaikeuksia nähdä sponsorointia 

kumppaniensa näkökulmasta. Esimerkiksi edellisessä osiossa mainittujen yritysten 

kokemien hyötyjen tuntemus on erittäin tärkeää, mutta samalla vielä varsin 
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harvinaista. Yritysten vähentäessä yhteistyökohteitaan ja hakiessaan kohteita omien 

strategioiden pohjalta, vaaditaan kohteilta entistä enemmän yritysmaailman 

tuntemusta ja panostamista mahdollisten sponsorien tuntemiseksi. Tämän haasteen 

voidaan nähdä koskevan erityisesti niche-urheilulajeja, joilta monesti uupuu 

esimerkiksi managerit, jotka toisivat alalle liiketaloudellista osaamista. Teoreettista 

tukea tälle väitteelle ei kuitenkaan löytynyt, joten se on toistaiseksi jätettävä 

spekulaatioksi. (Valanko, 2009, 188 – 189) 

 

Yhteistyön mennessä pieleen, kohde yleensä on suuremmassa vaarassa kuin yritys. 

Yrityksellä saattaa olla useita yhteistyökumppanuuksia, mutta kohteella vain yksi, 

joka on elintärkeää toiminnan jatkamisen kannalta. Urheilussa ja erityisesti extreme-

urheilussa riskit ovat kohteelle suuret. Samoin yksilölajien sponsoroinnissa on 

suuremmat riskit. Yrityksen kannalta riskinä on siis, että urheilija loukkaantuu tai jopa 

ääritapauksessa menehtyy. Esimerkiksi freestyle-laskettelussa, joka on tässä 

tutkimuksessa casena, koko kauden päättävät loukkaantumiset ovat varsin tavallisia. 

Yritykset tiedostavat nämä riskit ja näin ollen ovat varovaisempia sponsoroimaan 

kyseisiä kohteita. Se on haaste monille extreme-lajeille. Greenhalgh et al. (2013) 

sanoo niche-lajien kamppailevan samoista sponsoreista suurimpien lajien kanssa. 

Niche-lajeilla on siis paljon todistettavaa yrityksille. (Valanko, 2009, 171 – 172) 

 

2.5.3 Hyödyt 
Sponsorointi on kohteelle tärkeä rahoituksen lähde. Toiminta pohjautuu pitkälti 

sponsoroinnin tuomaan rahoitukseen, sillä mediatuloja ei ole saatavilla tarpeeksi. 

Nykyään lajissa kuin lajissa pärjääminen vaatii kokoaikaista panostusta, joten 

toiminnan rahoitus on saatava muualta, jotta yksilö voi keskittyä menestymiseen. 

Harjoittelu, leirit, välineet ja kilpailut ovat yleisesti kalliita. Samoin tapahtumien, kuten 

kisojen järjestäminen vaatii rahoitusta. Taloudellinen tuki tarkoittaa suurta kilpailuetua 

kohteille. (Alaja & Forssel, 2004, 23; Greenhalgh et al., 2013) Niche-urheilulajien 

kohdalla tilanne on mielenkiintoinen, sillä vielä vähän aikaa sitten monet lajit olivat 

vain harrastusluonteisia, mutta nykyään esimerkiksi extreme-lajeihin lukeutuva 

freestyle-laskettelu on ammattimaista urheilua. Millar BBC:ltä sanoo extreme-urheilun 

olevan miljardien arvoinen bisness, ja nykyään järjestetään jopa tutkintoja extreme-

urheiluliiketoimintaan.  

 

Rahallinen tuki ei ole kuitenkaan ainut hyöty kohteille. Valanko (2009, 189) listaa 
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myös aineettomia hyötyjä. Sponsorointisuhde tarjoaa imagon kehittämistä, 

julkisuutta, verkostoja ja kontakteja kohteelle. Näiden avulla kohde voi saavuttaa 

kilpailuetua, tietotaitoa ja turvata uusia sponsorisuhteita tulevaisuudessa. Hyvän 

sponsorisuhteen ylläpitäminen voi lisätä kohteen arvoa yleisön silmissä. Esimerkiksi 

jos urheilijalla on arvostettu yritys sponsorinaan, niin urheilijaa pidetään 

menestyneenä, vaikka ensikäden tietoa asiasta ei olisikaan.  
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3. Tutkimusmetodologia ja osapuolten esittely 
 
Tässä kappaleessa käydään läpi tutkielmassa käytettyä tutkimusmenetelmää sekä 

tutkimusmetodologiaa. Kappaleessa myös esitellään tutkimukseen osallistuneet 

osapuolet eli aiheen mukaisesti sponsori ja kohde, jotta heidän näkökulmansa 

sponsorointiin ymmärrettäisiin paremmin. Seuraavassa luvussa analysoidaan 

tutkimustuloksia hyödyntäen toisen luvun teoriaa.  

 

3.1 Tutkimusmenetelmä 
Tämä kandidaatintutkielma on suoritettu käyttämällä laadullista eli kvalitatiivista 

tutkimusmenetelmää. Kvalitatiivinen tutkimus tarkoittaa ilmiön kuvaamista, 

tavoitteenaan ymmärtää tutkittavaa asiaa. Laadullisen tutkimuksen tunnuspiirteitä on 

hypoteesittomuus, eli tutkija ei oleta tiettyä lopputulosta, joka sitten pyritään 

vahvistamaan tai kumoamaan. Tutkimuksen on tarkoitus luoda uutta tietoa ja 

näkökulmaa, jolloin tieto tulee myös tutkijalle yllätyksenä. (Eskola, Suoranta, 2008, 

18 – 20) 

 

Kvalitatiiviset tutkimukset ovat henkilökohtaisia, eli tutkimuksessa esiintyy tutkijan 

omaa havainnointia ja päättelyä. Tämä tarkoittaa tutkimuksen luotettavuuden olevan 

vahvasti yhteydessä tutkijaan, eikä sille voi yksinkertaisesti laskea numeerista arvoa. 

Luotettavuutta voidaan parantaa kuvaamalla tutkimusprosessia tarkasti. Lisäksi 

luotettavuutta parantaa tutkijan perustelut, jotka ovat yhteydessä teoriaan. (Eskola, 

Suoranta, 2008, 210 – 211) Tässä tutkimuksessa tutkijalla on pyrkimys löytää 

sponsoriyhteistyötä edistäviä tekijöitä, mikä asettaa tutkijan hieman puolueelliseen 

asemaan. Tämä on kuitenkin tiedostettu, joten kaikki havainnointi ja johtopäätökset 

pohjataan teoriaan, jättäen kuitenkin tilaa myös omalle pohdinnalle.  

 

Tämä tutkimus on toteutettu haastattelemalla sponsoriyhteistyön osapuolia eli 

sponsoroivaa yritystä sekä kohdetta. Haastatteluihin osallistui tutkimuksen kannalta 

erinomaiset henkilöt, joilla on vuosien kokemus sponsoroinnista, sekä syvällisempää 

tietämystä aiheesta. Tutkimuksessa ei ole suoranaista case-studya, sillä osapuolet 

eivät ole olleet yhteistyössä keskenään. Tämä on tarkoituksenmukaista, sillä 

tavoitteena on vertailla ja analysoida tekijöiden puolueettomia ja vilpittömiä 

näkemyksiä. Tutkimus käsittelee yhteistyön rakentamista alusta alkaen, joten on 

loogista käyttää tilannetta, jossa yhteistyötä ei ole. Ihmisillä on taipumusta julistaa 
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toimenpiteitä strategisiksi vasta jälkikäteen, kun positiivinen lopputulos on jo selvä. 

Esimerkiksi tässä tutkimuksessa tuloksia vääristäisi johtajan strategisiksi ilmoittamat 

päätökset, vaikka todellisuudessa niihin on saattanut liittyä paljon hyvää sattumaa, 

josta sitten otetaan kunnia itselleen. Selvittämällä sponsorointia yleisesti, eikä vain 

keskittymällä yhteen onnistuneeseen yhteistyöhön, pyritään saamaan 

mahdollisimman tarkka käsitys aiheesta. 

 

3.2 Haastattelut 
Haastattelut ovat yleisin tapa kerätä laadullista aineistoa Suomessa. Haastattelussa 

on kaksi osapuolta eli haastattelija esittää kysymyksiä haastateltavalle, jotka ovat 

tutkimuksen kannalta olennaisia. Nykyään haastattelussa suositaan 

keskustelumaisia tyylejä, perinteisen kysymys-vastaus-haastattelun sijaan. (Eskola, 

Suoranta, 2000, 85) 

 

Haastattelutilanteessa tavoitteena on saada mahdollisimman avoimia ja tarkkoja 

vastauksia. Usein tämä edellyttää haastateltavan kanssa tasa-arvoista keskustelua ja 

motivoimista. Itse haastattelutilaisuus voidaan järjestää eri keinoin. Erityisesti 

puhelinhaastattelut ovat nykyään suosittuja. (Hirsjärvi, Hurme, 1980) 

 

Tämä tutkielman empiria on kerätty haastattelemalla yrityksen toimijaa ja niche-lajin 

asiantuntijaa. Tutkimuksessa on käytetty puolistrukturoitua haastattelumenetelmää, 

jossa aihepiirit on määrätty ennakkoon ja joiden puitteissa haastateltava saa vastata 

vapaasti. Näin varmistetaan tarpeellisten tietojen saanti, mutta haastateltavaa ei 

rajoiteta liikaa. (Eskola, Suoranta, 2000, 85-86) Tässä tutkimuksessa kysymykset 

ovat pääosin identtisiä, mutta ottaen huomioon osapuolten eriävän luonteen, oli 

muutamat muutokset tarpeen. Kysymykset muodostettiin teorian pohjalta, jolloin 

luodaan yhteneväisyys empirian ja teorian välille.  

 

Tutkimuksen yritystä haastateltiin puhelimitse, ja lajin asiantuntijaa sähköpostilla. 

Puhelinhaastattelu nauhoitettiin, jotta tiedot saadaan mahdollisimman tarkasti talteen. 

Sähköposti ei ole ideaalisin haastattelumuoto, sillä keskustelu jää uupumaan, mutta 

toisaalta se antaa aikaa miettiä vastauksia tarkemmin. Tässä tutkimuksessa se 

kuitenkin hyväksyttiin, sillä freestyle-laskettelun näkökulma on luonnollisesti 

kapeampi kuin yrityksen. Sähköposti-haastattelun vastaukset olivat lopulta odotukset 

ylittäviä. Haastattelukysymykset ovat liitteissä 1 ja 2. 
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Tutkimuksessa haastateltiin valtionyhtiö Finaviaa, joka vastaa lentokenttätoiminnasta 

Suomessa. Yritykseltä haastatteluun osallistui Senior Vice President Joni Sundelin, 

joka on mukana yrityksen markkinointi- ja sponsoritoiminnassa. Finavia oli mukana 

Match Made in HEL- tapahtumassa, jossa skeittaajia tuotiin lentokentälle 

ainutlaatuiseen ympäristöön pariksi päiväksi. Tapahtuma oli suuri menestys 

Finavialle. Tutkimuksessa keskitytään kuitenkin myös muihin yhteistöihin, kuin edellä 

mainittuun tapahtumaan. Kohteiden edustajana mukana on Matti Räty, joka on 

freestyle-laskettelun entinen ammattilainen. Hän oli myös YLE:n asiantuntijana 

selostamassa Olympialaisia freestyle-laskettelun osalta.   
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4. Yrityksen ja niche-lajin näkökulmat 
urheilusponsorointiin 
 
Tässä kappaleessa esitellään haastattelujen tulokset eli miten yritys ja toisaalta 

kohde näkee sponsoroinnin. Tavoitteena on ymmärtää osapuolten näkemyksiä sekä 

havaita eroja tavoitteissa, haasteissa ja hyödyissä. Tässä tutkimuksessa osapuolet 

eivät ole työskennelleet keskenään, mutta se ei ole oleellista, sillä tarkoituksena on 

kartoittaa yhteistyön ominaispiirteitä yleisesti yritysten ja kohteiden välillä. Empiria 

seuraa teorian runkoa lähtien liikkeelle sponsoroinnista yleisesti ja lopulta tarkentuen 

niche-urheilulajien sponsorointiin. Sekä yrityksen että kohteen haastattelut etenevät 

rinnakkain, jotta voidaan tehdä luonnollista vertailua osapuolten välillä. Lopuksi 

pystytään tunnistamaan hyötyjä ja tavoitteita, jossa osapuolten intressit kohtaavat ja 

toisaalta haasteita, jotka estävät sponsorointia tänä päivänä. 

 

4.1 Sponsorointi yleisesti 
Haastattelut lähtivät liikkeelle sponsoroinnin käsitteestä ja sponsoroinnin 

merkityksestä osapuolille. Aiemmin teoria osassa todettiin sponsoroinnille löytyvän 

lukuisia eri määritelmiä, mutta yleisimmäksi määritelmäksi löytyi muun muassa 

Valangon (2009) mainitsema yhteistyökumppanuus, jossa molemmat osapuolet 

hyötyvät suhteesta ja sen eteen tehdään yhdessä töitä. Samalla osapuolet lainaavat 

toistensa imagoja, toivoen vastakkaisen osapuolen positiivisen imagon linkittyvän 

myös omaan brändiin.  

 

    “Sponsorointi tarkoittaa minulle molempia osapuolia hyödyttävää 

vastikkeellista yhteistyötä. Henkilöyhteistyössä hyvä sponsorisuhde 

palvelee henkilön tarpeita ja yhteistyökumppani saa toiminnalleen jotain 

lisäarvoa yhteistyöhenkilön ansiosta” (Matti Räty, 2015) 

 

Kohteen edustajan eli Rädyn näkemys vastaa hyvin tarkasti modernia määritelmää 

sponsoroinnille, jossa vastikkeellisuus on vahvasti mukana. Näin Räty korostaa, että 

yhteistyö ei ole vain hyväntekeväisyyttä vaan kohde tarjoaa jotain konkreettista 

takaisin yritykselle. Juuri tämä erottaa sponsoroinnin hyväntekeväisyydestä.  
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”Se on niin kuin osa meidän brändin rakennusta ja siihen liittyvää.. tai se 

on niin kuin kaksijakoista eli brändin rakennukseen liittyvä elementti, jolla 

me pyritään positioimaan meidän yrityskuvaa ja brändiä. Ja sitten taas 

toisaalta se on osa mielekästä b2b-markkinointiyhteistyötä, asiakastyötä 

ja niin edelleen.” (Joni Sundelin, 2015) 

 

Yrityksen kuvailu sponsoroinnin merkityksestä on jonkin verran erilainen verrattuna 

kohteeseen. Tämä antaa hieman viitteitä jo teoriasta löydettävissä olevaan seikkaan: 

Sponsorointi vaikuttaa monesti olevan epätasapainossa osapuolten välillä ja tämä 

korostuu erityisesti niche-lajien kohdalla. Kuten Greenhalgh et al. (2013) totesi 

yhteistyö on elintärkeää lajeille, sillä ilman sitä toimintaa ei voi pyörittää. Kun taas 

yrityksille se on yksi markkinointiviestinnän keinoista, eikä siis lopulta korvaamatonta. 

Esimerkiksi Finavialla sponsoroinnin osa markkinointiviestinnästä on alle 

kymmenesosa (Sundelin, 2015). Vastauksista näkee ensin Rädyn vahvasti yrityksen 

näkökulman huomioivan määritelmän ja sitten yrityksen oman näkökulman, jossa 

sponsorointi on yksi apuväline markkinoinnissa. Räty sanoo hyvän 

yhteistyökumppanin olevan äärimmäisen tärkeä osa ammattilaisen uraa, sillä se 

mahdollistaa oman lajin täysipainoisen tekemisen. Sundelin puolestaan kertoo 

yhteistyön motiiveiksi yritystoimintaa tukevia elementtejä.  

 

”Brändin rakennus ja sidosryhmäyhteistyö ja sitten myös 

hyödynnettävyys osana meidän palveluita lentoasemilla ja sitten kans 

ihan kyllä tietynasteinen palveluiden kehitys” (Sundelin, 2015) 

 

Räty kertoo freestyle-laskemisessa esiintyvän lähinnä lajin sisäisiä välinesponsoreita, 

kuten esimerkiksi kypärä-valmistaja Dalbellon ja suksia sekä vaatteita tekevän 

Armadan. Kuitenkaan lajin ulkopuoliset sponsorit eivät ole tavattomia. 

 

”Sen jälkeen yleisimpiä ovat sponsorit, jotka eivät suoraan liity lajiin, 

mutta ne kuitenkin mielletään arvoiltaan ja tyyliltään helposti lajiin 

yhdistettäviksi. Tällaisia ovat esimerkiksi energiajuomat, kovaan käyttöön 

tehdyt älypuhelimet ja action camit yms.” (Räty, 2013) 

 

Rädyn vastaus paljastaa, että täysin lajin ulkopuoliset yritykset ovat harvassa ja 

nykyiset sponsorit ovat varsin selvästi linkitettävissä lajiin. Teoriaosuudessa 
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yhteensopivuus oli mainittu tärkeäksi tekijäksi yhteistyösuhteessa. Finavia sponsoroi 

tällä hetkellä Levin laskettelun worldcup-kisoja sekä Plan- 

hyväntekeväisyystoimintaa, joka on esillä monilla lentoasemilla (Sundelin, 2015). 

Tämän tutkimuksen rajauksen johdosta pääosin keskitytään laskettelun Worldcup-

kisoihin ja Plan-yhteistyö jää sivummalle. Hyväntekeväisyyden sponsorointi sinällään 

on mielenkiintoinen aihe ja esimerkiksi Valanko (2009) ihmettelee suuresti miksi 

hyväntekeväisyyttä ei sponsoroida enempää. Sundelin (2015) kertoo Finavian 

hakeneen suurempaa yhteistyökohdetta kulttuurista urheiluun, mutta toistaiseksi 

sopivaa kohdetta ei ole löytynyt. Valanko (2009, 189) kertoi yritysten sponsoroivan 

yhä vähemmän eri kohteita ja sponsoroinnin perustuvan tarkemmin yrityksen 

strategiaan. Sundelinin vastaus Finavian toiminnasta kuvastaa erittäin hyvin 

sponsoroinnin modernia suuntausta, jossa huolettomalle 

sponsoroinnille/hyväntekeväisyydelle on yhä vähemmän tilaa. 

 

”No mehän loppupeleissä mainostetaan aika vähän, että jos puhutaan 

markkinointiviestinnästä niin mainonta on aika pientä meillä” (Sundelin, 

2015) 

 

Sundelin myös kertoo sponsoroinnin ja muiden markkinointiviestinnän työkalujen 

tunnistettavuuden vaikeudesta. Esimerkiksi Match Made in HEL-tapahtuma oli heille 

enemmän markkinointitapahtuma, kun taas esimerkiksi tapahtuman osapuoli Finnair 

näki sen enemmän sponsorointina. Tämä kertoo jo teoriaosuudessa esiintyneestä 

vaikeudesta tunnistaa eri markkinointiviestinnän keinoja. Esimerkiksi Plan-

yhteistyöstä löytyy sekä sponsoroinnin, että hyväntekeväisyyden elementtejä. 

(Sundelin, 2015) 

 

”Se on niin kuin yhteiskunnallista vastuuta ja siihen liittyvää 

sponsorointia.” (Sundelin, 2015) Plan yhteistyöstä. 

 

4.2 Yhteistyösuhde 
Molemmat osapuolet puhuvat pitkäjänteisen yhteistyösuhteen puolesta. Teoriassa 

käytiin pitkäaikaisen yhteistyösuhteen hyötyjä läpi. Esimerkiksi sponsoroinnin 

tuloksellisuuden kannalta tärkeä yhteensopivuus osapuolten välillä vahvistuu 

pitkäaikaisissa suhteissa. Yhteensopivuus johtaa yleisön positiivisiin mielikuviin 
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sponsoroivasta yrityksestä. (Gwinner et al., 2008) Räty vastaa haastattelussa 

seuraavaa: 

 

”Mielestäni pitkäaikainen yhteistyö tuottaa parhaan tuloksen. Tällöin 

molemmat osapuolet oppivat tuntemaan toistensa vahvuudet ja 

yhteistyötä voidaan syventää luonnollisesti. Samoin vahvoissa suhteissa 

yhteistyökumppanit opitaan liittämään toisiinsa vaikkei jokaisessa 

kuvassa pipossa näkyisikään sponsorin logoa, tai sponsorin tuotetta 

katsoessa tulee mieleen joku heidän mieleenpainuva urheilijansa.” (Räty, 

2015) 

 

Myös Sundelin puhuu pitkäaikaisten suhteiden puolesta. Hänen mukaansa 

yhteistyössä tapahtuu paljon oppimista matkan varrella ja usein suhteiden alussa 

olevat tapahtumat enemmän tai vähemmän epäonnistuvat tuottamaan vastiketta. 

Sponsoroinnin kannalta on hyvin tärkeää, että molemmat osapuolet kokevat 

hyötyvänsä pitkäaikaisista suhteista. Kuten Räty (2015) asian ilmaisee pitkäaikainen 

suhde auttaa tunnistettavuudessa, eikä logoa näin ollen tarvitse erityisesti tyrkyttää 

yleisölle. Sponsorointia, kuten muutakin markkinointiahan on vaivannut yleisön 

tarkentunut markkinointiviestien suodatus. (Greenhalgh et al., 2013) Sundelin kertoo 

yhteistyösopimusten aikajänteestä seuraavaa: 

 

”Se on tietty vuosmäärä, nyt se on kaksi vuotinen ja edellinenkin oli 2 vai 

3 vuotta. Ja sitten tää Plan taas on vuosittainen tai jatkuva, että se on 

muotoutunut tos ja se on vähän laajentunut”. (Sundelin, 2015) 

 

Kuten sanottua yhteistyösuhteiden pitkäaikaisuus parantaa osapuolten 

yhteensopivuutta. Aihe kaipaa kuitenkin lisäselvitystä, sillä kuten Gwinner et al. 

(2008) asian ilmaisee, mikäli yleisö ei havaitse yhteensopivuutta osapuolten välillä, 

niin sponsorin viestiä ei vastaanoteta tehokkaasti. Tällöin sponsori nähdään 

irrallisena lajista, ja enemmän itsekkäänä toimijana, kun taas hyvän 

yhteensopivuuden ansiosta sponsori nähdään epäitsekkäänä toimijana, jolloin 

markkinointiviestit vastaanotetaan tehokkaammin. Räty (2015) kommentoi kysymystä 

yhteensopivuudesta seuraavanlaisesti:  
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”Tein yhteistyötä vain sellaisten merkkien kanssa, jotka koin sopivaksi 

omaan tyyliini. Suoraan lajiin liittyvän merkin kanssa yhteistyön 

peruspalasten rakentaminen on helpompaa vakiintuneiden 

sponsorointikäytäntöjen takia, mutta lajin ulkopuolelta tulevien 

partnereiden kanssa voidaan monesti tehdä luovempia ratkaisua 

yhteistyökumppanuuden esiintuomiseksi. Molemmissa tapauksissa 

sponsori voi hyödyntää urheilijaansa esimerkiksi jossain tapahtumassaan 

tai urheilijan avulla tarjota asiakkailleen unohtumattomia elämyksiä.” 

(Räty, 2015) 

 

Myös Gwinner et al. (2008) mainitsevat luovien ratkaisuiden mahdollisuuden, kun 

yhteensopivuus ei ole itsestäänselvä. Itseasiassa luovaa ratkaisua vaaditaan, jotta 

yleisölle saadaan yhteensopivuus ilmaistua. Räty (2015) viittaa myös imagon 

lainaamiseen mikä monesti nousee esille yrityksen näkökulmasta, kun yritys haluaa 

lainata esimerkiksi freestyle-laskettelun luovaa ja räväkkää imagoa. Kuten Rädyn 

(2015) vastauksesta huomataan, imagon lainaus toimii myös toisinpäin. Sundelin 

(2015) puolestaan mainitsee yhteensopivuuden löytyvän Planin osalta 

yhteiskuntavastuun kautta, mikä on kuten teoriaosuudessa mainittiin, yksi yhteistyön 

motiiveista. 

 

”Ja sitten taas Levi on tietysti, et meillä on Kittilässä lentoasema ja se on 

hyvin olennaisessa asemassa Ylläksen ja Levin kokonaisuudessa ja 

siihen liittyvässä turismissa. Ja sitten tälläinen tietynlainen Suomi-brändi 

ja Suomessa tapahtuva turismiin liittyvä palvelutoiminta ja sen 

promoominen on hyvin tärkeetä, sekä meille että heille. Että 

siinämielessä meidän yhteensopivuus on aika olennainen tai hyvin 

tiukka.” (Sundelin, 2015) 

 

Molempien osapuolten vastauksista huomaa, kuinka tärkeässä roolissa tämä 

yhteensopivuus on. Teoriaosuudessa mainittiin yhteensopivuuden olevan yksi 

tärkeimmistä yhteistyön kriteereistä ja samalla hyödystä. Nyt kun vielä haastattelut 

vahvistavat tätä käsitystä, niin voidaan sanoa yhteensopivuuden tutkimisen ja 

osoittamisen olevan kriittisimpiä tekijöitä sekä kohteelle että yritykselle. Kuten 

aiemmin sanottiin, yhteensopivuuden osoittaminen lankeaa monesti kohteelle, joten 

kohteiden tulee ymmärtää oma toimintaympäristönsä yritysten näkökulmasta. 
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(Gwinner et al., 2008) Räty (2015) kertoo, että etenkin niche-lajien kohdalla vastuu 

on kohteella sponsoria haettaessa, kun taas suurempien lajien kohdalla yritykset ovat 

herkempiä tekemään aloitteita. 

 

Kysymykseen sponsorointisuhteen rakentamisesta Räty jatkaa juuri edellisestä 

aiheesta:  

 

”Tärkeintä urheilijan kannalta katsottaessa on ajatella mitä hän pystyy 

tarjoamaan. Kannattaa kysyä itseltään, miksi sponsorin pitäisi lähteä 

tekemään yhteistyötä minun kanssani. Kun tähän osaa vastata, niin 

silloin tietää omat ominaisuutensa eli myyntivalttinsa, jotka 

yhteistyökumppani voi kokea kiinnostavana.” (Räty, 2015) 

 

”Lajista riippumatta ensiarvoisen tärkeää on se, että on henkilönä 

kiinnostava. Ketään ei kiinnosta hajuton ja mauton maailmanmestari, 

varsinkaan sen jälkeen kun uralla notkahtaa. Jos sen sijaan urheilijassa 

on persoonaa ja tarttumapintaa on häntä helpompi hyödyntää vaikka 

huippumenestystä ei tulisikaan jatkuvalla syötöllä. Pelkkä mitalikone 

pystyy tarjoamaan vain ne voitot, mutta kaikki muu on tyhjää.” (Räty, 

2015) 
 

 

Eli ainakin tässä tapauksessa urheilija on tietoinen modernista sponsoroinnista ja 

siitä miten sponsoria kannattaa lähteä hakemaan. Ei riitä, että ilmoittaa yritykselle 

olevansa menestyvä urheilija. Pitää osata kuvailla yksityiskohtaisesti mitä 

kohderyhmiä yritys tavoittaa ja millaisen imagon kohde omaa. Finavian puolesta 

Sundelin (2015) kertoo Plan-suhteen lähteneen liikkeelle kohteen aloitteesta, mutta 

Levin worldcupin suhteen hän ei osannut vastata, sillä suhde alkoi jo ennen hänen 

aikaansa.  

 

”Ehdotuksia tulee eri suunnista ja sitä kautta arvioidaan niitä, jos sattuu 

tulemaan jotain järkevää. Mutta kylhän niin kuin sanoin niin ollaan itse 

pyritty aktiivisesti katsomaan, että mikä olis se sopiva kohde, et miten me 

halutaan profiloitua. Löytyykö sellasta? Ja mikä on sen hyödynnettävyys 
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ja sitä kautta lähtee rakentaa sitä. Ja kuten sanoin niin sellasta ei olla nyt 

ihan löydetty” (Sundelin, 2015)  

 

Sundelinin vastauksesta ilmenee se strategisuus, jonka puolesta esimerkiksi Valanko 

(2009) paljon puhui. Sponsorointisuhteisiin ei nykypäivänä juurikaan lähdetä oman 

mielenkiinnon tai hyväntekeväisyyden perusteella. Sponsorointi leimautuu yhä 

vahvemmin vastikkeelliseksi yhteistyöksi, jossa tavoitellaan yrityksen strategian 

mukaisia tavoitteita. Sundelin (2015) kertoo, että vaikka tietyt niche-urheilulajien 

sponsorointisuhteet olisivat hyvin edullisia yritykselle, niin ei niihin silti lähdetä pelkän 

edullisuuden perusteella. Suhteelta täytyy saada jotain takaisinkin, eli puhdasta 

hyväntekeväisyyttä ei harrasteta, ei edes pienessä mittakaavassa.  

 

Yhteistyöhön liittyy olennaisena osana suhteen ylläpitäminen. Räty (2015) puhuu 

yhteistyön kehittämisen, keskustelun ja jatkuvan uusien mahdollisuuksien 

miettimisen puolesta. Hänen mukaansa ne ovat avainasemassa kaikenlaisessa 

yhteistyön ylläpitämisessä. Myös Sundelin (2015) on samalla linjalla, hänen mukaan 

Finavian yhteistyösuhteet ovat tiiviitä, etenkin tapahtumien aikaan. Hän tosin 

mainitsee, että suhteet voisivat olla tiiviimpiäkin. Suhteiden aikana, yritys, kohde ja 

asiakkaat ovat läheisesti tekemisissä toistensa kanssa (Sundelin, 2015). Hän kertoo 

esimerkiksi valtavaksi menestykseksi nousseen Match Made in HEL-tapahtuman 

olleen varsin pitkälti osapuolten improvisaation ansiota ja ilman osapuolten aktiivista 

yhteistyötä projektin aikana tapahtuma olisi jäänyt paljon vaisummaksi. Monet luovat 

ja menestyksekkäät ratkaisut syntyvät vasta suhteen aikana, kun osapuolet pääsevät 

tekemään aitoa yhteistyötä (Sundelin, 2015). Tämän tutkimuksen rajoissa ei voida 

tutkia pidemmälle yhteistyön ylläpitämistä, mutta sekä kohteen että sponsorin on 

erittäin tärkeä tietää suhteen ylläpitämisen tuomia mahdollisuuksia. Osapuolten on 

tiedostettava, että suhteen lopullista tulosta ei voida ennakkoon tietää. Yksi plus yksi 

saattaa hyvinkin olla kolme.  

 

4.3 Osapuolten kriteerit kumppanin valinnassa 
Kohteen valinta ja siihen käytettävät kriteerit ovat luonnollisesti olennainen 

yhteistyösuhdetta. Aiemmin on jo osoitettu, että etenkin yrityksillä on nykyään hyvin 

tarkat ja strategiset kriteerit sponsoroinnille. On kuitenkin väärin olettaa kohteiden 

olevan vain ja ainoastaan taloudellisen tuen perään. Räty määrittelee kriteerit näin: 
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”Yhteistyökumppanin täytyy sopia omaan tyyliini. En voisi edustaa 

yritystä, jonka arvomaailma ei sovi omaani, tai jonka tuotteet tiedän 

huonoiksi. Yhteistyön voi ajatella urheilijan kannalta myös muuten kuin 

taloudellisesta näkökulmasta. Kaikki yhteistyökumppanit eivät välttämättä 

tarjoa suoraa taloudellista tukea, mutta he voivat pystyä tarjoamaan 

mahdollisuuksia päästä kilpailuihin ja tapahtumiin joihin olisi muuten 

hyvin hankala päästä. He voivat myös tarjota kontaktiensa kautta 

mahdollisuuden laajempaan näkyvyyteen, joka voi auttaa kaikkien 

muiden yhteistyökumppanien kanssa neuvotellessa.” (Räty, 2015) 

 

 

Kohteille on siis tärkeää, että mistä tukea tulee, ja myös tuen laatu vaikuttaa asiaan. 

Taloudellinen tuki on tietysti tärkeää, mutta kohteet arvostavat myös muita hyötyjä. 

Esimerkiksi voidaan käyttää juuri Match Made in HEL-tapahtumaa, jossa kohteelle eli 

skeittaajille ei tarjottu rahallista tukea, vaan mahdollisuus päästä skeittaamaan täysin 

uniikissa ympäristössä lentokentällä. Tämä toi skeittaajille tunnettuutta ja myös 

imagon kohotusta. Yritysten on myös hyvä tuntea kohteiden ominaispiirteitä, muutoin 

he saattavat käyttää aikaa ja resursseja kohteisiin, jotka eivät ole kiinnostuneita 

yrityksestä sponsorina. Yrityksen näkökulmasta Sundelin kertoo seuraavaa: 

 

”Pyritään analysoimaan sitä mitkä olis vähänkään liitännäisiä meidän 

tähän nykybisnekseen. Että ei lähdetä kattomaan et tossa on makee 

juttu, vaan mietitään sitä että miten yhteistyökumppani positioituu versus 

meidän markkinointistrategian tavoitteisiin. Ja siinä tietysti on monia 

tekijöitä.” (Sundelin, 2015) 

 

Edelleen Finavia korostaa strategisuutta, jossa ei jätetä paljoakaan tilaa urheilulajeille 

itselleen. Tämä on tärkeä huomio, sillä kohteilla saattaa olla puolueellinen näkökulma 

sponsorointiin, jossa oma laji nähdään vaaleanpunaisten lasien läpi. Ikään kuin laji 

itsessään olisi myyntivaltti sponsorille. Näin ei kuitenkaan ole, ja lajien onkin 

ymmärrettävä tämä oman lajin merkitsevyys yritykselle. Sundelin (2015) esimerkiksi 

kertoo, että edes Levin Worldcupia ei sponsoroida laskettelun näkökulmasta, vaan 

tapahtumassa kiinnostaa sen luonne kauden avaustapahtumana ja sen vetämä 

huomio Lapin turismiin. Hän tosin tähdentää, että tietysti on mukavaa jos 

Suomalaiset pärjäävät kisassa.  
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Yksittäisiksi kriteereiksi Sundelin (2015) nostaa kansainvälisyyden, yhteistyön 

designin ja yritysvastuullisuuden. Finavia haluaa kehittyä modernina ja johtavana 

palveluyrityksenä, ja se tarkoittaa että näistä kriteereistä ei olla tehty poikkeuksia. 

Jälkimmäistä kriteeriä hän korostaa, että Finavialla ei ole mahdollisuutta sotkeutua 

esimerkiksi doping-tapauksiin. Se taas kertoo jälleen tavasta, jossa yritys ei halua 

olla tiiviissä yhteistyössä tietyn lajin kanssa vaan enemmän olla osana esimerkiksi 

tapahtuman imagoa.  

 

“Meillä on tietyllä tavalla turvallisuuteen liittyvä yrityskuva, ja me ei 

lähdetä ottamaan mitään riskejä tälläisten asioiden kanssa.” (Sundelin, 

2015) 

 

Tutkimuksen kannalta hyvin mielenkiintoinen kysymys koskee yhteistyösuhteita, 

joissa yhteensopivuus ei ole itsestään selvää. Kohteiden kannalta tämä tarkoittaa 

lajin ulkopuolelta tulevia yrityksiä ja yrityksille esimerkiksi niche-urheilulajeja. 

Tutkimuksen innoittajana oli juuri yllättävä Finavian ja skeittauksen yhteistyö, josta 

tuli suuri menestys. Sundelin (2015) arvioi sen saavuttaneen tavoitteensa 7 – 10- 

kertaisesti. Räty osuu vastauksellaan juuri asian ytimeen: 

 

”Lajin ulkopuoliset yhteistyösuhteet ovat tärkeitä. Haittana voi olla 

keinotekoiselta vaikuttava yhteistyö, jos urheilija ja yritys ovat todella 

erilaiset, eikä mitään loogista yhteistyösuhdetta ole. Hyötynä lajin 

ulkopuolelta tulevilta yrityksiltä voidaan saada uutta näkyvyyttä urheilijalle 

ja hauskaa sisältöä yrityksen asiakkaille urheilijan avulla. Tästä hyvänä 

esimerkkinä Enni Rukajärven ja Elisan yhteistyö, joka on paljon muutakin 

kuin logo hihaan ja rahat tilille -mallista yhteistyötä” (Räty, 2015) 

 

Finavian Match Made in HEL oli malliesimerkki onnistuneesta yhteistyöstä 

odottamattomien osapuolten välillä. On kuitenkin hyvin vaikea määritellä rajat missä 

yhteistyö on innovatiivista ja vilpitöntä, ja missä epäloogista ja hämmentävää. 

Epäonnistuminen tällä alueella tuo huonoa mainetta sekä kohteelle että yritykselle. 

Sundelin (2015) kertoo kuinka osa Finavian henkilökunnasta oli edellä mainittua 

projektia vastaan, sanoen sen olevan hämmentävää ja Finavian toimintaympäristön 

ulkopuolella. Lopulta se osoittautui hyvin onnistuneeksi tapahtumaksi, joka myös 
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yrityksen sisällä paransi henkilökunnan arvostusta. Yhteensopivuudeltaan yllättäviä 

yhteistyösuhteita voidaankin kutsua risk-and-reward toiminnaksi.  

 

”Meillä siinä laskettelussakaan, se ei ole itsessään se laji. Me ei 

välttämättä lähdettäis vaikka sponsoroimaan edes alppi-maajoukkuetta. 

Vaan tapahtuma-sponsorointi on meille se oleellisempi tekijä.” (Sundelin, 

2015) 

 

Sundelin (2015) jatkaa, että he tiedostavat pienempien lajien taloudelliset ongelmat, 

mutta sponsoroinnin näkökulmasta he eivät koe niiden antavan tarpeeksi takaisin. 

Kyseessä on silloin enemmänkin lahjoitus, eikä yhteistyösuhde. Tässä toki vaikuttaa 

Finavian luonne yrityksenä, jossa edes mainontaa ei harrasteta kovinkaan paljoa, 

sponsoroinnista puhumattakaan. Sundelin (2015) kuitenkin lisää, että heillä ei ole 

kiinnostusta sponsoroida jääkiekko-maajoukkuettakaan, sillä se ei tarjoa 

innovatiivista ja kehittyvää alustaa toimia. Kuten Sundelin (2015) mainitsi aiemmin he 

etsivät kansainvälisyyttä kohteiltaan, ja luonnollisesti Suomessa pienet lajit eivät 

juurikaan tarjoa tätä hyötyä. Hän mainitsee, että Match Made in HEL-tapahtumassa 

oli maailmanluokan tähtiä mukana, ja menestys perustui ainutlaatuisuuteen sekä 

sosiaalisen median hyödyntämiseen. Kohteen menestykselle Sundelin (2015) ei 

juurikaan anna painoarvoa. Hän pitää tärkeämpänä profiloitumisena jatkuvaan 

kehittymiseen, edelläkävijyyteen ja innovatiivisuuteen. Tämä sivuaa myös Rädyn 

(2015) näkökulmaa, jossa hän piti tärkeämpänä kiinnostavaa henkilöä, kuin hyvää 

menestystä. Kiinnostavuus lienee pysyvämpää kuin menestys.  

 

4.4 Osapuolten tavoitteet 

 
Teoriaosuudessa tärkeimmiksi tavoitteiksi nousi imagon kehittäminen, tunnettuuden 

lisääminen, goodwill ja yhteiskuntavastuu (Javalgi, 1994; Meenaghan, 1991). 

Huomioitavaa oli kuitenkin erilaisten tavoitteiden laaja kirjo, eli tavoitteet vaihtelevat 

vahvasti yritysten ja alojen kesken. Tässä mielessä ei voida vetää yleisiä 

johtopäätöksiä haastatteluiden perusteella, vaan enemmänkin antaa yksittäisiä 

esimerkkejä edustetuilta toimijoilta. Rädyn (2015) tavoitteena sponsoroinnille on 

turvata oman lajin täysipainoinen tekeminen. Kilpailu on kovaa, ja jos sivutöillä 

joutuisi rahoittamaan toimintansa, niin se antaisi tuntuvaa etua muille urheilijoille. 
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”Sponsoroinnin päätavoitteena on aina tuottaa jonkinlaista lisäarvoa. En 

usko täysin vastikkeettoman sponsoroinnin ainakaan yleistyvän enää. 

Toiset sponsorit pyrkivät yhteistyöllä kasvattamaan myyntiään, toiset 

tuomaan itseään esiin halutunlaisessa ympäristössä. Syitä voi olla 

monia, mutta jokin syy siellä taustalla on.” (Räty, 2015) 

 

Vastauksesta näkee kuinka myös urheilija tiedostaa sponsoroinnin luonteen olevan 

muutoksessa suuntaan, jossa suhteelta odotetaan yhä enemmän vastiketta yritysten 

puolesta. Sundelin (2015) puolestaan vastaa Finavian tavoitteiden olevan: 

 

”Yritys/brändimielikuvan rakentaminen meidän sidosryhmistä ja sitten 

toisena pyritään profiloitumaan siinä mukana niin kuin edistyksellisenä 

toimijana. Pitää huomioida että me ei niihin ihan mielettömästi laiteta 

rahaa.” (Sundelin, 2015) 

 

Plan-yhteistyön osalta Sundelin (2015) tuo esiin yhteiskuntavastuun, joka siis myös 

mainittiin yhtenä yleisimpinä tavoitteina sponsorointiin. Hän myös kertoo Finavialla 

olevan painolastia, kun se on yhtiöitetty vasta 2010, eli sponsoroinnilla halutaan 

saavuttaa aktiivisen toimijan maine. Pääosin vastaukset siis heijastavat jo teoriassa 

esitettyjä tavoitteita. Mutta imagon rakentaminen ja tunnettuuden lisääminen on 

hyvinkin lavea käsite, eikä kohdetta hirveästi hyödytä tietää, että yritys tavoittelee 

parempaa imagoa. Pitää olla yksityiskohtaisempi, jotta kohde pystyisi brändäämään 

itsensä yrityksen tarpeisiin. Kun Finavian tavoitteisiin yhdistetään edellä mainitut 

kriteerit kohteille, niin päästään jo lähemmäksi totuutta. Voidaan siis sanoa, Finavian 

pyrkivän yrityskuvan rakentamiseen, tunnettuuden lisäämiseen ja 

yhteiskuntavastuuseen kansainvälisen, modernin yhteistyödesignin ja 

yritysvastuullisuuden kautta.  

 

Tavoitteiden saavuttamisen osalta molemmat osapuolet kokevat saaneensa hyötyä 

suhteesta. Räty (2015) kokee saavuttaneensa ei pelkästään omat tavoitteensa, vaan 

myös sponsoroijan hänelle asettamat tavoitteet. Hän myös mainitsee tuoneensa 

näkyvyyttä lajin ulkopuolellakin, mikä on mielenkiintoinen huomio. Sundelinhan 

(2015) juuri mainitsi, ettei laji itsessään ei ole niinkään tärkeä, vaan kokonaisuus 

yleisön silmissä ratkaisee. Niche-lajien osalta saattaa olla yllättävän arvokasta pohtia 

ominaisuuksiaan myös lajin ulkopuolella. Sundelin (2015) kertoo, että 
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yhteistyösuhteet ovat antaneet alustan toimia ja rakentaa mielikuvaa, ja heidän 

keräämiensä tulosten mukaan viimeisten vuosien aikana on saavutettu jopa 

huomattavaa edistystä. Tämä on erittäin tärkeä seikka, sillä kuten aiemmin Sundelin 

(2015) totesi, iso osa lopputuloksesta muodostuu jatkuvan yhdessä tekemisen 

kautta. Toisin kuin mainonnassa, jossa yritys käytännössä ostaa lopputuloksen, 

sponsoroinnissa hyödyt tai haitat muodostuvat osapuolten yhteistyön tuloksena. 

Teoriasta muistamme, kuinka Greenhalgh et al. (2013) sanoo joustavuuden olevan 

suurimpia etuja niche-lajeille. Tästä voidaan päätellä, että niche-lajien tulisi pyrkiä 

korostamaan niitä monia ainutlaatuisia mahdollisuuksia, johon sponsori pääsisi 

käsiksi pitkässä yhteistyösuhteessa. Samalla kohde täyttäisi oman tärkeimmän 

tavoitteensa eli pitkäaikaisen yhteistyösuhteen.   

 

4.5 Osapuolten haasteet 
Teoriasta muistamme, että haasteet ovat hyvin yksilöllisiä ja subjektiivisia. Jälleen 

siis edellisen kappaleen tapaan tarkoituksena on yksittäisten esimerkkien kautta 

vertailla vastauksia ja löytää linkkejä teoriaan. Räty (2015) nostaa esille näkemyserot 

tuotetun näkyvyyden arvosta. Kyseistä haastetta pohjustaa aiemmin mainittu 

epätasapaino osapuolten välillä. On helppo kuvitella näkemyseroja, kun yritykselle 

yhteistyö vastaa pientä osaa liiketoiminnasta, mutta kohteelle se on elintärkeää. 

Samaan ongelmaan viittaa myös yleisesti yhteistyön tuloksellisuuden mittauksen 

haasteellisuus, jota esimerkiksi Renard & Sitz (2011) tutkivat. Ongelma kiteytyy 

kysymykseen: Kuinka paljon maksetaan jostain minkä arvoa ei tiedetä? Sundelin 

(2015) kertoo juuri täsmälleen saman ongelman kuin Räty. Kun osapuolilla on omat 

tavoitteensa ja näkökantansa, niin molempia osapuolia tyydyttävän tason löytäminen 

on vaikeaa (Sundelin, 2015).  

 

”Isoimmat haasteet on siinä hyödynnettävyydessä ja tavoitteiden 

saavuttamisessa. Kuinka sä saat tehtyä juttuja, jotka personoi sua eikä 

sitä tapahtumaa. Tässä ollaan jouduttu jumppaamaan ihan jokaisen 

toimijan kanssa” (Sundelin, 2015) 

 

Vastausten ja teorian pohjalta tätä voidaan pitää kaikkein suurimpana haasteen 

yhteistyössä. Ongelma kulminoituu tekniseen vaikeuteen mitata tavoitteiden, riskien 

ja hyötyjen arvoa.  
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4.6 Hyödyt ja tulevaisuus 
Koetut hyödyt lopulta kertovat yhteistyön onnistumisesta. Kohteiden osalta 

muistamme, kuinka taloudellinen tuki oli tärkein hyöty, joka parhaimmillaan tuo 

selvää kilpailuetua kohteelle. (Alaja et al., 2004) Valanko (2009) puolestaan luetteli 

aineettomia hyötyjä, kuten tunnettuuden lisäämisen. Räty kommentoi asiaa omalta 

osaltaan näin: 

 

”Ilman yhteistyökumppaneita laskeminen ei olisi ollut mahdollista 

haluamallani tasolla. Taloudellinen tuki on ollut erittäin tärkeä ja ilman 

sponsoreiden tarjoamia mahdollisuuksia myös kehittyminen lajin 

ulkopuolella ei olisi ollut mahdollista samalla tavalla” (Räty, 2015) 

 

Kuten useaan otteeseen on todettu, niche-lajien kuten esimerkiksi Rädyn edustaman 

freestyle-laskettelun ammattimainen harjoittaminen ei onnistu ilman 

yhteistyökumppaneita. Räty myös mainitse aineettomasta hyödystä, jota hän sai lajin 

ulkopuolella. Kohteiden osalta saadut hyödyt ovat varsin suoraviivaisia suhteessa 

teoriaan. Yrityksen osalta tilanne on hieman väljempi. Finavia on kohtuullisen 

pienellä taloudellisella panostuksella saavuttanut alustan, jossa voidaan rakentaa 

yrityksen imagoa. Finavia on myös saanut hyvää mainetta yritysvastuun kautta ja 

lisännyt tunnettuuttaan markkinoilla. (Sundelin, 2015) 

 

Sundelin (2015) kertoo myös Finavian hyötyneen Match Made in HEL-tapahtumasta 

myös sisäisesti. Aiemmin teoriassa mainittiin kuinka sponsorointi voi kasvattaa 

henkilöstön arvostusta ja motivaatiota yritystä kohtaan. Sundelin (2015) sanookin 

kuinka heidän henkilöstö oli positiivisesti yllättynyt tästä tapahtumasta ja että se nosti 

Finavian arvostusta sisäisesti. Samalla hän mainitsee projektin parantavan heidän 

houkuttelevuutta työnantajana. Finavia halusi nostaa mainettaan työmarkkinoilla 

modernina ja monipuolisena palveluyrityksenä, siinä myös onnistuen.  

 

Tulevaisuuden osalta Räty (2015) kertoo sponsoroinnin jatkuvan, mutta 

yhteistyömallien tulee kehittyä, sillä nykyisessä taloudellisessa tilanteessa yritykset 

eivät halua laittaa vähiä rahojaan hyväntekeväisyyteen. Myös Sundelin (2015) kertoo 

yhteistyön jatkuvan, ja lähitulevaisuudessa päätetään otetaanko uusia kohteita vai 

vähennetäänkö nykyisiä. Hän vielä korostaa, että vain pitkäjänteisyyden ja toiston 

kautta voidaan saavuttaa hyötyjä yhteistyöstä.   
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5. Yhteenveto ja johtopäätökset 

 
 
Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena oli tutkia ammattimaisten niche-

urheilulajien ja yritysten sponsorointisuhdetta.  Päätavoitteena oli löytää elementtejä 

onnistuneen yhteistyösuhteen rakentamiseen yrityksen ja kohteen välille tutkimalla 

urheilusponsorointia, osapuolten tavoitteita, haasteita sekä koettuja hyötyjä. 

Tutkimukseen otettiin sekä sponsori että sponsoroitava mukaan, jotta edellä 

mainittuja tunnuspiirteitä voitaisiin analysoida rinnakkain molempien osapuolten 

näkökulmasta. Yhteistyösuhdetta tutkittiin tieteellisten artikkelien ja kirjallisuuden 

pohjalta, sekä haastatteluiden kautta, johon osallistui valtionyhtiö Finavia Oyj:ltä 

senior vice president Joni Sundelin edustamaan yrityksen näkökulmaa, ja freestyle-

laskettelun entinen ammattilainen ja nykyinen asiantuntija Matti Räty edustamaan 

kohteita. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että niche-urheilulajit ovat vahvasti 

riippuvaisia sponsoreista, mutta pienestä koostaan huolimatta ne kykenevät 

tarjoamaan houkuttelevia hyötyjä mahdollisille sponsoreille. Tosin tutkimuksessa  

ilmeni myös haasteita, jotka ovat yhteistyön esteenä.   

 

Niche-urheilulajien sponsoroinnissa lähtökohtaisesti kohde tekee aloitteen yhteistyön 

aloittamisesta, tosin poikkeuksiakin tapahtuu. Kohteella on myös suurempi tarve 

yhteistyölle, toisin sanoen sillä on enemmän hävittävää. Nykypäivänä yritykset 

sponsoroivat yhä vähemmän eri kohteita, ja sponsorointi perustuu yhä tarkemmin 

markkinointistrategiaan. Tämä tarkoittaa tarkkoja kriteerejä yrityksen puolesta, jotka 

kohteen pitäisi täyttää. Vielä tarkemmin sanottuna, kohteen tulisi ymmärtää yrityksen 

tavoitteet yhteistyösuhteelle, sekä omat ominaisuutensa kohteena, ja sitten osoittaa 

yhteensopivuus yritykselle.  

 

Kohteella on siis hyvinkin haastava tehtävä ensiksi tunnistaa omat vahvuutensa, ja 

sitten yhdistää ne yritysten moniin tavoitteisiin. Se on mahdollisesti liikaa vaadittu, 

sillä kohteilla ei välttämättä ole vaadittavaa liiketaloudellista osaamista. Ongelma on 

kaksipuolinen, sillä myös yrityksillä on vaikeuksia tunnistaa itselleen sopivia kohteita 

ja etenkin sopia taloudellisesta arvosta yhteistyölle. Näin vastattiin 

tutkimuskysymykseen yhteistyön haasteista. Sundelin (2015) kertoi, ettei sopivaa 

kohdetta löytynyt etsimisestä huolimatta ja Räty (2015) mainitsi haasteista sopia 

vaihdettujen hyötyjen arvosta. Myös Sundelin (2015) kertoi haasteista sopia 
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osapuolten tavoitteista. Mutta molemmilla osapuolilla on kylliksi motivaatiota 

yhteistyösuhteeseen, sillä kohde tarvitsee sponsoria toiminnan jatkamiseen ja yritys 

voi saavuttaa suuria hyötyjä, kuten esimerkiksi Finavian tapahtuma Match Made in 

HEL, joka ylitti tavoitteet 10-kertaisesti (Sundelin, 2015). 

 

Kohteen tulisi yhteistyösuhdetta haettaessa korostaa hyötyjä, joita niche-lajilta löytyy 

ja joita yritykset arvostavat. Tutkimuksessa nämä paljastuivat niche-lajien 

edullisuudeksi, kohdeyleisön homogeenisyydeksi, kyvyksi leikata kuluttajien 

suodattimien läpi ja joustavuudeksi. Tässä yhteydessä edullisuuden tulee muistaa 

koskevan tehokkuutta tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Myös Sundelin (2015) 

korosti, ettei pelkkä edullisuus riitä, vaan tavoitteet tulee täyttää. Kohdeyleisön 

homogeenisyys on suuri hyöty, joka antaa yritykselle mahdollisuuden yksilöityyn 

viestintään. Kohteen tulee tietää oman lajin seuraajat, fanit ja harrastajat hyvin 

tarkasti, sillä yritystä - kuten Sundelin (2015) ilmaisi - ei kiinnosta itse laji vaan 

enemmän kohteen toimintaympäristö.  

 

Joustavuus on hyvin mielenkiintoinen aihe. Tutkitusti yritykset arvostavat tätä 

ominaisuutta kohteissa, ja sen voisi nähdä korostuvan erityisesti pitkäaikaisissa 

yhteistyösuhteissa. Suurissa lajeissa sponsoreilla ei ole juuri liikkumatilaa eli 

yhteistyö on monesti vakiintunut paikoilleen. Se ei erityisemmin houkuttele 

pitkäaikaiseen suhteeseen, joka molempien osapuolten näkökulmasta on 

äärimmäisen tärkeää. Esimerkiksi Sundelin (2015) sanoi pitkäaikaisuuden olevan 

ainut keino tuottaa hyötyä. Niche-urheilulajit sen sijaan pystyvät tarjoamaan 

lukemattomasti erilaisia vaihtoehtoja sponsorille, ja pidemmällä aikavälillä  

mahdollisuuksien määrä vain kasvaa. Näin tiivistettiin vastaukset 

tutkimuskysymyksiin yhteistyön hyödyistä ja tavoitteista. 

 

”Ei siis tarvitse tehdä asioita kaavoihin kangistuneella tavalla, vaan voi 

toteuttaa itseään juuri niin kuin haluaa. Hyvänä esimerkkinä monesta 

lajista poiketen on se, että freestyle-laskemisessa voi menestyä 

kilpailematta, jos esimerkiksi esiintyy elokuvissa ja siten tuottaa 

yhteistyökumppanille heidän imagoonsa sopivaa näkyvyyttä” (Räty, 

2015) 
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Rädyn sanoma koskee nykyään useita lajeja, erityisesti extreme-lajien puolelta, jossa 

voi menestyä kilpailemalla vähän tai jopa ollenkaan. On mahdollista olla alansa 

huipulla tekemällä esimerkiksi elokuvia, videoita, kuvia, blogeja yms. Myös 

sosiaalinen media tarjoaa täysin uuden kanavan tuoda näkyvyyttä. Esimerkiksi 

surffaaja Garbriel Medinalla on yli 2 miljoonaa Instagram seuraajaa, vertailuksi 

Teemu Selänteellä on 35 000, ja golfin supertähdellä Rory McIlroyllä 455 000. 

Sundelin (2015) sanoi Finavian etsivän modernia kohdetta, joka tarjoaa 

mahdollisuuden kehittymiselle ja alustan, jossa kehittää imagoa. Tässä mielessä 

ainakin tietyillä niche-lajeilla voisi olla paljon tarjottavaa.  

 

Aiheeseen liittyy myös toinen mielenkiintoinen seikka. Monien perinteisten ja suurien 

lajien kohdalla sponsorit ovat vahvasti menestyksen perään eli suhdetta ja sen 

onnistumista määrittelee hyvin pitkälti kohteen menestys. Mutta kuten tiedetään 

pitkäaikainen ja jatkuva menestys on äärimmäisen harvinaista oikeastaan lajissa kuin 

lajissa. Tässä tutkimuksessa sekä Räty (2015) että Sundelin (2015) eivät olleet 

kiinnostuneita kohteen menestyksen tuomasta hyödystä, vaan enemmän kohteen 

brändistä. Ehkä olisikin pidemmällä aikavälillä viisaampaa keskittyä kohteen 

kiinnostavuuteen ja brändiin, jotka eivät ole suorassa yhteydessä menestykseen. 

Luultavasti kiinnostava kohde vetää enemmän huomiota pitkällä aikavälillä, kuin 

ailahtelevaan menestykseen pohjautuva kohde. Esimerkiksi monien niche-lajien 

kohdalla (surffaus, freestyle-laskettelu, naisten golf yms.) tunnetuimmat ja 

suosituimmat henkilöt eivät ole niitä menestyneimpiä. Aiheesta ei vielä löytynyt 

tutkimustuloksia, mutta tulevaisuudessa niitäkin varmasti tuotetaan.  

 

Sponsoroinnin suurin haaste on siis sovittaa osapuolten tavoitteet molempia 

tyydyttävälle tasolle ja päättää suhteen sopivasta arvosta. Sponsoroinnin hyödyille on 

vaikea laskea arvoa, ja juuri se karkottaa monia yrityksiä. Tämä tuntuu varsin 

epäloogiselta, sillä suhde ja sen hyödyt syntyvät vasta osapuolien yhteistyön 

tuloksena. Lopputulos on hyvin vahvasti riippuvainen suhteen aikana tapahtuvasta 

yhteistyöstä ulkopuolisten tekijöiden kanssa, joten sille laskennallisen arvon 

ennakoiminen vaikuttaa enemmän toiveajattelulta kuin realistiselta toiminnalta. Kuten 

Sundelin (2015) sanoi, sponsoroinnista saa hyötyjä vain pitkäjänteisellä tekemisellä, 

jossa opitaan uutta kohteen kanssa ja samalla osapuolten tavoitteet ja hyödyt 

asettuvat optimaaliselle tasolle. Samalla pitkäjänteisyyden kautta voidaan alkaa 

näkemään yhteistyön hyötyjä. Osapuolet voivat löytää itselleen sopivan 
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yhteistyökumppanin, jossa heidän arvot, tavoitteet ja hyödyt kohtaavat, mutta 

lopputulos jää pitkälti pitkäaikaisen yhteistyön varaan. Luonnollisesti hyvä 

kommunikaatio on erityisen tärkeää. Edellä olevissa kappaleissa saatiin vastaus 

tutkimuskysymykseen yhteistyön rakentamisesta, jossa sponsoroitavan oma-

aloitteisuus ja kyvykkyys brändätä itsensä on tärkeässä roolissa.  

 

Tutkimuksessa myös käsiteltiin kriteerejä kumppanin valinnalle yhteensopivuuden 

kautta. Tähän juuri Finavian ja skeittauksen onnistunut yhteistyö toimi innoittajana. 

Lopputuloksena oli, että yhteensopivuus tulee löytyä suhteesta. Muutoin osapuolet 

vaikuttavat irrallisilta toisiinsa, ja yleisö ei niin sanotusti usko suhteeseen, jolloin 

markkinointiviestintä jää saavuttamatta. Mutta kuten sanottua hankalammat 

yhteensopivuudet antavat mahdollisuuden luovaan yhteistyöhön, joka onnistuessaan 

saavuttaa hyvinkin suurta huomiota. Innovatiivisen yhteistyön kautta voidaan 

yhteensopivuus osoittaa yleisölle, ja monesti viestit ovat näin vahvempia, kuin jos 

esimerkiksi Wilson sponsoroisi tennisturnausta. Lisäksi pitkäjänteisyys auttaa yleisöä 

yhteensopivuuden tunnistamisessa. Kaikkiaan eri kriteerit ja yhteensopivuuksien 

tutkiminen vaatisi syvällisempää perehtymistä. Johon tässä tutkimuksessa ei ollut 

mahdollisuuksia.  

 

 

5.1 Jatkotutkimukset 
 
Aihepiiri sisältää paljon eri jatkotutkimuskohteita. Luonnollisesti sponsoroinnin arvon 

laskeminen tulee olemaan suuressa roolissa. Niche-urheilulajien yhä nostaessa 

suosiotaan, niihin voisi kohdistaa lisää tutkimuksia. Tällä hetkellä Pohjois-

Amerikkaan keskittyvä tutkimuspohja on varsin kapeaa. Lisäksi niche-lajien välillä on 

eroja, voitaisiinkin tutkia esimerkiksi yksilö- ja joukkuelajeja erikseen, ja mahdollisesti 

myös tapahtumia. Yhteensopivuuden tutkiminen lajin ja sen ulkopuolisten yritysten 

välillä olisi mielenkiintoista. Tämän tutkielman perusteella vaikuttaa, että ne saavat 

innovatiivisuuden ja julkisuuden pohjalta huomattavia hyötyjä. Silti niitä esiintyy 

varsin vähän. Tosin kuten sanottua niissä piilee myös riskejä, sillä jos yleisö ei 

yhteensopivuutta huomaa, niin reaktiot ovat negatiivisia.  

 

Sosiaalisen median tuomat mahdollisuudet julkisuudelle olisivat mielenkiintoisia 

tutkimuskohteita sponsoroinnin näkökulmasta. Voisiko näkyvyys ja suosio mediassa 
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korvata menestyksen lajissa? Myös menestyksen vaikutuksen tutkiminen olisi 

kiinnostavaa. Tämän tutkielman haastateltavat olivat sitä mieltä, ettei menestys saa 

olla ratkaisevana tekijänä suhteessa. Tämä mahdollisuus voisi koskea erityisesti 

niche-lajeja. Osapuolien kommunikaation ja yhteistyön luonteen tutkiminen suhteen 

aikana olisi mielenkiintoista, sillä hyödyt ilmenevät vahvasti suhteessa tapahtuvan 

innovoinnin kautta. Monien pienien lajien suosio kulkee aalloissa, joten olisikin 

mielenkiintoista tutkia, kuinka lajin ajankohtainen trendikkyys vaikuttaa 

sponsorointisuhteisiin. 

 

5.2 Rajoitukset ja yleistettävyys 
 
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää niche-urheilulajien ja yritysten 

sponsorointisuhdetta, sekä löytää elementtejä onnistuneen suhteen rakentamiseen. 

Tarkoituksena ei siis ollut selventää kokonaan onnistunutta yhteistyösuhdetta, vaan 

löytää pohjaa suhteelle, jonka varaan voidaan suhdetta rakentaa. Tutkimusta 

voidaan pitää luotettavana, sillä molemmat haastateltavat olivat erittäin päteviä ja 

kokeneita vastaamaan aiheen kysymyksiin. Lisäksi vastaukset päällisin puolin olivat 

linjassa teorian kanssa, mikä oli huolenaiheena, sillä teorian tärkeät osat yhteistyön 

hyödyistä pohjautuvat pohjoisamerikkalaiseen tutkimukseen, ja Amerikan 

urheilukulttuuri on erilaista Suomeen verrattuna. Kuitenkin juuri tästä syystä tulosten 

implementoinnissa Suomessa täytyy olla varovainen, sillä kuten molemmat 

haastateltavat huomauttivat, monet niche-lajit ovat liian pieniä, eivätkä näin ollen 

kykene saavuttamaan tavoitteiden mukaista näkyvyyttä.  

 

Lisäksi on hyvä huomioida, että niche-urheilulajien kirjo on runsasta, ja niiden välillä 

on varmasti eroja sponsoroinnin näkökulmasta. Tämä tutkimus antaa kuitenkin 

viitekehyksen, jonka kautta kohteet voivat miettiä omaa toimintaansa. On hyvin 

pitkälti tilannekohtaista, kuinka yhteistyösuhteelle saadaan vastiketta, mutta kuten 

Räty (2015) lopetti, hienoja yhteistyökuvioita ja tunteita herättävää markkinointia 

voidaan rakentaa pienelläkin budjetilla. 
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LIITTEET 
 
LIITE 1. Haastattelukysymykset, Finavia eli sponsori 
 
YLEISET 

1. Sponsoroinnin käsite? Mitä sponsorointi on teille? 
2. Miten sponsoroitte tällä hetkellä? 
3. Millaisia motiiveja sponsoroinnille? 
4. Kuinka paljon panostatte sponsorointiin suhteessa muihin 

markkinointiviestinnän keinoihin? 

 
YHTEISTYÖSUHDE 

1. Miten kuvailette sponsorointisuhteitanne? 
2. Suositteko pitkäaikaisia suhteita vai lyhyempiä, miksi? 
3. Miten koette yhteensopivuuden teidän ja kohteen välillä?  
4. Miten sponsorointisuhdetta lähdetään rakentamaan? 
5. Kuinka sponsorointi suhdetta ylläpidetään? 

 
KOHTEET 

1. Miten valitsette sponsorointiyhteistyökumppaneita? Kriteerit? 
2. Miten näette niche-urheilulajit sponsoroinnin kannalta? Hyödyt ja haitat? 
3. Miten kohteen tunnuspiirteet, kuten tunnettuus, imago ja menestys vaikuttaa 

yhteistyöhönne? 

 
TAVOITTEET 

1. Mitä tavoitteita sponsoroinnille? 
2. Miten tavoitteet vaihtelevat eri kohteiden välillä? 

3. Onko tavoitteet saavutettu? 
 

HYÖDYT JA HAASTEET 
1. Miten olette hyötyneet sponsoroinnista? 
2. Millaisia ongelmia tai haasteita olette kohdanneet? 
3. Tulevaisuus sponsoroinnin kannalta? 

 
Match Made in HEL 

1. Miten kuvailisitte tätä projektia? 
2. Miksi juuri skeittaus? 
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3. Mitä tavoitteita teillä oli? Saavutitteko tavoitteet? 
4. Mitä hyötyjä saavutitte? 
5. Millaisia haasteita kohtasitte? 
6. Miten yhteistyö sujui? Oliko kaikki osapuolet tyytyväisiä projektiin? 
7. Miten näkisitte tämän yhteensopivuuden skeittauksen ja Finavian välillä? 

 
Vapaa sana 
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LIITE 2. Haastattelukysymykset, Matti Räty eli sponsoroitava kohde 

YLEISET 
1. Sponsoroinnin käsite? Mitä sponsorointi on teille? 
2. Mitä sponsoreja teillä on? Mitä sponsoreja alalla yleisesti näkee? 
3. Millaisia motiiveja sponsoroinnille? Kuinka tärkeää sponsorointi on teille? 
4. Miten kuvailisit laskettelun harrastajia Suomessa? (ikä, sukupuoli, koulutus, 

asenteet yms.)  
5. Mitkä asiat nostaisit esille laskettelusta, jotka mahdollisesti houkuttelisivat 

sponsoreita? 

 
YHTEISTYÖSUHDE 

1. Miten kuvailette yhteistyösuhteitanne? 
2. Suositteko pitkäaikaisia suhteita vai lyhyempiä, miksi? 
3. Miten koette yhteensopivuuden teidän ja yritysten välillä? Esimerkiksi Armada 

sponsorina vs. Nokia 
4. Miten sponsorointisuhdetta lähdetään rakentamaan? 
5. Miten suhdetta ylläpidetään? 

 
KOHTEET 

1. Miten valitsette sponsorointikumppaneita? Kriteerit sponsoreille? 
2. Kumman aloitteesta suhde yleensä lähtee liikkeelle, kohteen(teidän) vai 

yrityksen? 
3. Miten näette lajin ulkopuoliset yritykset sponsoroinnin kannalta? Hyödyt ja 

haitat? 

4. Miten sponsoroivan yrityksen tunnuspiirteet vaikuttaa yhteistyöhön? 

(Tunnettuus, imago ja menestys) 

 
TAVOITTEET 

1. Mitä tavoitteita sponsoroinnille? 
2. Miten tavoitteet vaihtelevat kohteiden välillä? 
3. Onko tavoitteet saavutettu? Henkilökohtaisella ja lajin tasolla? 

 
HYÖDYT JA HAASTEET 

1. Miten olette hyötyneet sponsoroinnista? 
2. Millaisia ongelmia tai haasteita olette kohdanneet? 
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3. Tulevaisuus sponsoroinnin kannalta? 

4. Miltä lajin tulevaisuus näyttää? Ja kuinka se mahdollisesti vaikuttaisi 

sponsorointiin? 
 
Vapaa sana 

 
 

 

 

 
 

 
 
 


