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1
1.1

JOHDANTO
Tutkimuksen tausta

Internet-talous ja digitalisaatio ovat muokanneet yrityksien ja organisaatioiden perinteisempiä liiketoimintamalleja ja luoneet uusia suuntauksia ja mahdollisuuksia.
Digitalisaatio on vaikuttanut suuresti yrityksien liiketoimintaan mutta samalla myös
ihmisten arkeen. Tiedon kulku on nopeutunut entisestään ja verkostomainen toiminta on kasvanut. Muutoksien myötä on myös alettu samanaikaisesti kyseenalaistamaan totuttuja rutiineja.

Teknologian kehitys on mahdollistanut monia uusia asioita hyvinkin lyhyessä
ajassa ja erilaiset muutokset tapahtuvat yhä nopeammin. Tämä tekee oman toiminnan kehittämisen sekä erilaisten suuntauksien ennakoinnin entistä haasteellisemmaksi. Sopeutuminen muutoksiin vaatii toimintamallien joustavuutta ja ennen kaikkea muutoshalukkuutta. Tämä tulee myös ottaa huomioon strategisessa johtamisessa ja sen suunnittelussa.

Internet-talouden tuoma muutos on synnyttänyt myös uusia tapoja kommunikoida
ja viestiä virtuaalisesti. Tämän kehityksen myötä, vaatimukset urheilusponsoroinnille ovat myös samalla tiukentuneet. Pelkkä suorituspaikkojen laitamainonta ja sen
tuoma näkyvyys ei enää sponsoreille riitä, vaan koko ajan tulisi kehittää uusia monimuotoisempia yhteistyönmalleja. Tämä muutos on myös vaikuttanut Suomen Urheiluliitto ry:n sponsorointisuhteisiin eri yrityksien ja yhteistyökumppaneiden
kanssa. Sponsorointisuhteet ovat tärkeä mahdollistaja yleisurheilun ekosysteemissä
ja siksi urheilusponsoroinnin yhteistyön kehittämismahdollisuudet ovat tulevaisuutta varten muodostuneet tärkeiksi tekijöiksi.

Sponsorointi on tehokas markkinointiviestinnän keino, jossa pyritään vaikuttamaan
valittuun kohderyhmään mielikuvien avulla (Valanko 2009, 261). Digitaalisuuden
myötä markkinoinnin keinot ovat muuttuneet ja niitä hyödyntäen voidaan tehostaa
myös sponsorointia sekä urheilun markkinointia. Kuluttajan käyttäytymisen ymmärtäminen, markkinoiden kuunteleminen ja viestinnän räätälöinnin merkitys on
kasvanut entisestään. Valangon (2009, 23) mukaan sponsorointi loppupeleissä on
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aina investointi, jolla sekä sponsori että kohde hakevat lisäarvoa liiketoimintaansa.
Siksi onkin huolehdittava, että oma sponsorointiosaaminen vastaa nykyajan tarpeita.

Tutkimuksen pääpaino keskittyy Suomen Urheiluliiton urheilusponsoroinnin tulevaisuuden kehityssuuntiin. Tutkimuksen avulla selvitetään, miten digitalisaation
tuomat mahdollisuudet vaikuttavat liiton toimintaan ja miten tämä tulisi ottaa huomioon urheilusponsoroinnin ja markkinoinnin suunnittelun ja toteutuksen osalta.
Tutkimuksesta saatujen tietojen avulla laaditaan Suomen Urheiluliitolle toimintaohjeita, joiden tarkoituksena on kehittää sponsorointiosaamista nopeasti muuttuvassa digitaalisessa ympäristössä.

1.2

Suomen Urheiluliiton esittely

Suomen Urheiluliitto ry (SUL) on vuonna 1932 perustettu yleisurheilun suomalainen lajiliitto, johon kuuluu 21 piirijärjestöä, 800 seuraa ja noin 70 000 yleisurheilussa mukana olevaa jäsentä. SUL:n henkilökuntaan itsessään kuuluu varsinaisesti
noin 25 työntekijää. Liiton organisaatio jakautuu seurapalvelutoimintaan ja huippuurheilutoimintaan sekä niitä palveleviin kilpailu-, tiedotus- ja markkinointitoimintoihin sekä talous- ja hallintotoimintoihin. SUL on myös yksi kansainvälisen yleisurheiluliiton IAAF:n jäsenistä. (Yleisurheilu.fi)

Suomen Urheiluliiton toiminta voidaan jakaa kahteen painopisteeseen. Sen tarkoitus on tukea jäsenseuroja tuottamaan kansainvälisesti menestyviä yleisurheilijoita
sekä tuottaa ja kehittää koko yhteiskunnan kattavaa yleisurheilutoimintaa niin lapsille, nuorille kuin aikuisyleisurheilijoillekin (Yleisurheilu.fi). SUL tarjoaa palveluita myös harrasteliikkujille, joista kertovat erilaiset vuosittain järjestettävät juoksutapahtumat. Liiton visio onkin olla Suomen johtava kesäurheilumuoto. Liittoa
voidaan pitää lajin mahdollistajana ja tukijana mutta suurin osa toiminnasta tapahtuu kuitenkin itsenäisissä seuroissa.
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Suomen Urheiluliiton organisaatiossa yleisurheilun kenttää hahmotellaan nykyään
ekosysteeminä, joka koostuu kolmesta osasta. Yleisurheilun ekosysteemin uloin
osa on nimeltään fyysinen alusta, missä itse urheilu ja liikunta tapahtuvat. Fyysisellä alustalla myös sijaitsevat erilaiset jäsenet ja kumppanit sekä liikunta- ja urheilutoimen mahdollistajat. Sen sisällä on virtuaalinen alusta, joka toimii digitaaliympäristössä tuoden yleisurheilun lähemmäksi sosiaalista mediaa ja erilaisia virtuaalisia alustoja. Ekosysteemin keskellä toimii Suomen Urheiluliitto toiminnan mahdollistajana ja tukijana. Kuvassa 1 on kuvattuna SUL:n ekosysteemi ja siinä toimivat eri tekijät. (Yleisurheilu.fi)

Kuva 1. Suomen Urheiluliiton ekosysteemi (Yleisurheilu.fi)

1.3

Tutkimusongelman määrittely ja tavoitteet

Tämän diplomityön aihe keskittyy tarkastelemaan, miten digitalisaatio on vaikuttanut ja mitä mahdollisuuksia se on tuonut urheilun markkinointiin ja erityisesti sponsorointiyhteistyöhön. Suomessa sponsorointiosaamisessa on vielä parannettavaa ja
yhteistyömalleja tulisi kehittää, jotta ne vastaisivat paremmin liiketoiminnan tarpeita ja nykyajan vaatimuksia. Osana tutkimusta selvitetään potentiaalisten yhteistyökumppaneiden tämän hetkistä näkemystä SUL:n imagosta ja sponsorointitoi-
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mista. Tutkimuksessa selvitetään myös mitä digitaalisen median keinoja sponsorointiyhteistyössä on käytetty ja erityisesti mihin keinoihin tulevaisuudessa aiotaan
panostaa. Tämän kautta tuodaan esille ideoita ja tapoja, miten SUL voisi kehittää
sponsorointiyhteistyötään tulevaisuutta ajatellen. Tutkimusongelma voidaan määritellä seuraavilla tutkimuskysymyksillä:

1. Miten digitalisaatio on vaikuttanut markkinoinnin ja sponsoroinnin kenttään ja sen mahdollisuuksiin?

2. Kuinka Suomen Urheiluliitto voisi parantaa urheilun markkinointia ja
sponsorointia digitalisaation tuomien muutoksien myötä?

Ensimmäinen tutkimuskysymys auttaa ymmärtämään syitä siihen, miksi sponsorointitoimintaa tulisi kehittää ja mitkä toiminnallisuudet ohjaavat muutosta. Tämä
toimii taustalla ja tukena toiselle tutkimuskysymykselle, jossa pohdinta keskittyy
asiaan enemmän Suomen urheiluliiton näkökulmasta.

Tutkimuksessa saatujen tuloksien perusteella laaditaan Suomen Urheiluliitolle toimintaohjeita. Toimintaohjeissa pyritään tuomaan esille asioita, joiden kautta sponsorointisuhteita voisi ja tulisi kehittää, jotta turvataan liiton toiminnan jatkuvuus ja
tuetaan yleisurheilun ekosysteemin toimijoita myös jatkossa. Toimintaohjeiden
avulla SUL:n on mahdollista tarkastella, miten hyvin oma osaaminen vastaa nykyajan vaatimuksia ja minkälaisia resursseja ja osaamista tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa.

Keskittyminen sponsorointiyhteistyöhön rajaa aihetta enemmän myynnin- ja markkinoinnin toimintojen kehittämiseen. Tuloksissa kumminkin saatetaan sivuta tiettyjä havaintoja, jotka on todettu saattavan olla hyödyllisiä myös yleisesti liiton toiminnalle. Potentiaalisille sponsorointikumppaneille toteutetussa kyselyssä on keskitytty myös pelkästään digitaalisiin markkinointikanaviin. Sponsoroinnin teoriaosuudessa tarkastellaan sponsorointia urheilun näkökulmasta.
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1.4

Laajempi menetelmäkuvaus

Tämä diplomityö toteutettiin tapaustutkimuksen periaatetta hyödyntäen. Tapaustutkimus määritellään tutkimusstrategiaksi, jossa tutkitaan nykyajan ilmiötä todellisen
elämän tilanteessa. Tutkimuksessa on myös usein tarkoitus ymmärtää kokonaisvaltaisesti tilannetta yleistämisen sijaan (Valli & Aaltola 2015, 185). Tapaustutkimus
ei usein ole suoraviivaista vaan tutkija käy läpi monia vaiheita, palaa takaisin ja
tarkentaa sekä usein kehittää vuoropuhelua teorian ja empirian välillä (Erikson &
Koistinen 2005, 19).

Diplomityön keskeisin tavoite on tarkastella tutkimusta kokonaisuutena, jonka tarkoituksena on löytää asetettuun tutkimusongelmaan jokin ratkaisu. Tapaustutkimuksen määritelmään mukaan, tämä tarkoittaa tilannetta, jossa tutkitaan yhtä tai
useampaa tapausta, joiden määrittely, analysointi ja ratkaisu ovat sen keskeisimpiä
tavoitteita (Erikson & Koistinen 2005, 4). Tapaustutkimukselle se on tyypillisesti
jonkinlainen selityksen rakentaminen, joka täsmentää ilmiöiden, käsitteiden ja tapahtumien välisiä suhteita (Erikson & Koistinen 2005, 32). Ratkaisun löytämiseksi
voidaan käyttää erilaisia aineistonkeruumenetelmiä, myös rinnakkain. Tutkimuksen analysointitapoina tapaustutkimuksessa hyödynnetään usein erilaisia luokitteluja, kategorisointeja ja teemoitteluita (Erikson & Koistinen 2005, 30).

Tutkimuksen toteuttamista varten kartoitetaan ensin merkityksellistä taustamateriaalia kirjallisuuskatsauksen avulla. Teoria toimiikin keinona avata uusia näkökulmia, jonka pyrkimyksenä on usein aiemman tiedon testaaminen uudessa yhteydessä
(Tuomi & Sarajärvi 2009, 97). Tutkimuksen pohjana, teoreettista tietoa digitaalisesta markkinoinnista ja urheilun sponsoroinnista, kerättiin hyödyntämällä eri lähteitä kuten alan kirjallisuutta, aihealueeseen liittyviä artikkeleita ja uutisia hyödyntäen myös erilaisia verkkojulkaisuja.

Työn empiirisen osuuden toteuttamiseen käytettiin kahta erilaista aineistonkeruumenetelmää. Ensin toteutettiin kasvotusten puolistrukturoituja ryhmähaastatteluita
Suomen Urheiluliiton työntekijöille. Tämän jälkeen toteutettiin verkkopohjainen
kysely heidän potentiaalisille sponsorointikumppaneille, jotka kerättiin SUL:n
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omasta asiakasrekisteristä. Tapaustutkimuksen periaatetta noudattaen, molempien
menetelmien vastaukset ja analyysi luokiteltiin tietyn teeman ympärille.

Puolistrukturoitu ryhmähaastattelu on tapa kerätä laadullista aineistoa, jossa keskustelun kautta, usein tutkijan ehdoilla, pyritään vuorovaikutukseen, jossa selvitetään häntäkiinnostavat asiat tutkimuksen aihepiirin osalta (Vallila & Aaltola 2015,
27.) Puolistrukturoidussa ryhmähaastattelussa kysymykset ovat samat mutta valmiita vastauksia tai vastausvaihtoehtoja ei käytetä vaan haastateltavat saavat vastata
omin sanoin. Tätä kautta voidaan päästä aihepiirissä syvemmälle. Menetelmä valittiin, koska sen avulla tutkija pääsee paneutumaan aiheeseen syvemmin ja saa paremman kuvan lähtötilanteesta.

Verkkokysely toteutettiin suljetusti hyödyntäen Google Forms -ohjelmistoa. Suljettu kysely tässä tapauksessa tarkoittaa sitä, että kysely lähetettiin ennakkoon valituille henkilöille, joten tutkijalla oli valta rajata tutkimukseen osallistujat. Kysely
toteutettiin kerran tiettynä ajankohtana useilta vastaajilta, joten voidaan puhua poikittaistutkimuksesta (Valli & Aaltola 2015, 121). Verkkokyselyn hyvänä puolena
on se, että aineistoa ei tarvitse enää erikseen litteroida, kun se on valmiiksi sähköisessä muodossa ja siinä muodossa kuin vastaaja on sen itse vastannut (Valli & Aaltola 2015, 110). Tämä kasvattaa myös tutkimuksen luotettavuutta, sillä virheiden
synty aineiston litteroinnissa on pieni tai jää kokonaan pois.

1.5

Tutkimuksen rakenne

Tutkimus on jaettu seitsemään eri kappaleeseen, jotka nivoutuvat kolmeen suurempaan osa-alueeseen. Nämä ovat tiedonhankinta, analyysi ja tulokset. Tiedonhankinta käsittää tutkimuksen kappaleet 1-3. Ensimmäinen kappale esittelee tutkimuksen lähtökohdat, tavoitteet ja tärkeimmät tutkimuskysymykset luoden pohjan koko
tutkimukselle. Näiden lisäksi esitellään tutkimuksen toteuttamiseen käytetyt menetelmät ja sen rakenne. Toisessa ja kolmannessa kappaleessa esitellään teoreettista
taustaa tutkimuksen tueksi.
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Teoriaosuus on kirjallisuuskatsaus, joka rakentuu kahdesta pääteemasta, digitaalisesta markkinoinnista sekä sponsoroinnista. Teoriaosuuden lähdeaineistona on hyödynnetty alan kirjallisuutta, artikkeleita sekä erilaisia verkkojulkaisuja. Tutkimuksen kannalta on tärkeää ymmärtää, mitkä tekijät ajavat nykyisen toimintamallin
muutostarvetta. Näitä asioita ja ilmiöitä käsitellään tutkimuksen teorialuvuissa.
Teoriaosuudessa tarkemmin keskitytään siihen, miten digitalisaatio on muuttanut
markkinoinnin kenttää. Sponsoroinnin teoriassa pyritään avaamaan sponsorointikäsitettä ja sen yleisimpiä tavoitteita sekä käydään läpi sponsorointiprosessi ja
sponsoroinnin tuotteistaminen.

Analyysiosiossa, joka käsittää työn empiirisen osuuden, käydään läpi haastatteluiden sekä kyselytutkimuksen toteutus ja tulokset kappaleissa 4 ja 5. Ensimmäiseksi
haastateltiin ryhmittäin Suomen Urheiluliiton omaa henkilöstöä. Tämän tarkoituksena oli saada parempi kuva siitä, miten Internet-talouden ja digitalisaation tuomat
muutokset on havaittu omassa toiminnassa ja sen ympäristössä. Kestoltaan noin
tunnin haastatteluita tehtiin neljä kappaletta, joihin osallistui yhteensä yhdeksän
henkilöä. Haastatteluihin osallistuneet sekä haastattelukysymykset on esitelty liitteessä 1 ja 2.

Empiirisen tutkimuksen toisessa osiossa keskityttiin urheilusponsorointiin toteuttamalla verkkokysely potentiaalisille sponsorointikumppaneille. Kyselyn tarkoituksena on saada kuva sponsoroinnin tavoitteista, Suomen Urheiluliiton onnistumisesta yhteistyökumppanina sekä digitaalisen markkinoinnin keskeisimmistä kanavista tulevaisuudessa. Osana tutkimusta, vastaajille esitettiin myös erilaisia digitaaliseen ympäristöön liittyviä ilmiöitä teorian pohjalta ja pyydettiin arvioimaan,
kuinka paljon väittämien kanssa oltiin samaa mieltä. Tämän tarkoituksena on tuottaa informaatiota sponsorointiyhteistyön kehittämiseen, sen ollessa yksi tärkeimmistä liiton varainkeruunmenetelmistä. Yhteensä vastauksia verkkokyselyyn tuli 41
kappaletta.

Tutkimuksen kolmannessa osiossa, tuloksissa, joka käsittää kappaleet 6 ja 7, esitetään tutkimustulokseen perustuen tärkeimmät löydökset ja annetaan toimintaohjeita
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Suomen Urheiluliiton sponsorointiyhteistyön kehittämistä varten. Tutkimuksen lopussa on vielä yhteenveto, jossa työn teoreettiset ja käytännölliset tulokset kootaan
yhteen. Yhteenvedossa kerrotaan lyhyesti, mitä tehtiin ja mitkä olivat keskeisimmät
tulokset. Alla oleva kuva 2 esittää tiivistetysti tutkimuksen rakenteen.

•Teoreettinen viitekehys: luvut 1-3
•Asetettujen tavoitteiden ja tutkimuskysymysten sekä tutkimuksen rakenteen
esittely.
Tiedonhankinta •Digitaalinen markkinointi ja urheilun sponsorointi

•Haastattelut ja kyselytutkimus: luvut 4-5
Analyysi

•Henkilöstöhaastatteluiden tulokset internet-talouden tuomista muutoksista
toimintaan
•Potentiaalisille sponsorointikumppaneille toteutetun kyselytutkimuksen tulokset
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DIGITALISAATION VAIKUTUKSET MARKKINOINTIVIESTINTÄÄN

2.1

Internet-talous ja digitalisaatio käsitteinä

Internet-talous ja siihen liittyvä käsite digitalisaatio on muokannut nopeassa tahdissa nykyistä maailmaan. Tieto digitalisoituu ja internet on tehnyt mahdolliseksi
sen välittämisen maailmanlaajuisesti sekä ihmisten että laitteiden kesken. Kalli ja
Paajanen (Talouselämä 2013) kuvaavat puheenvuorossaan, miten tietotekniikan
avulla on aikaisemmin pystytty automatisoimaan toimintoja ja sitä kautta tehostamaan manuaalisesti toteutettavia tehtäviä. Teknologian nopean kehityksen myötä
nyt on kumminkin kovaa vauhtia siirrytty seuraavaan vaiheeseen, jossa internet ja
tietotekniikka tekevät mahdolliseksi kokonaan uudenlaisten toimintamallien kehittämisen pakottaen organisaatioita uudistumaan (Oswald & Kleinemeier 2016, 3).
Tällöin mukaan tulee myös käsite digitalisaatio

Mikäli tarkastellaan digitalisaation tuomaan muutosta vielä tarkemmalla tasolla,
voidaan siinä nähdä erilaisia toimintamallien ja asenteiden muutos. Tällä hetkellä
voidaankin sanoa, että eletään vielä murrosvaihetta. Tercek (2016, 50) kuvaa asiaa
hyvin sanomalla, että eletään vaihdetta, jossa tavarat korvautuvat tiedolla. Tästä
esimerkkinä Uber, joka on tällä hetkellä yksi suurimmista kuljetuspalveluita tarjoavista yrityksistä, joka ei omista yhtäkään autoa. Tercekin (2016, 49) mukaan transformaatio tarkoittaa muutosta pois joustamattomasta massamarkkinoinnin maailmasta kohti joustavaa, kehittyvää, osallistavaa, reagoivaa ja ennen kaikkea digitaalista maailmaa.

Lähemmin tarkasteltuna voidaankin siis todeta digitalisaation muokanneen ihmisten tapaa hankkia informaatiota, ostaa tuotteita, kuluttaa palveluja, hoitaa asioita,
jakaa kokemuksia ja ennen kaikkea tapaa jolla ollaan vuorovaikutuksessa toisten
kanssa. Yrityksille tämä on vastaavasti tarkoittanut toimitapojen ja osaamisen uudistamista, mikä on synnyttänyt kokonaan uudenlaisia liiketoimintamalleja, tuotteita, palveluja ja prosesseja (Oswald & Kleinemeier 2016, 3).
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Käsitteeseen digitalisaatio ei ole yhtä yksiselitteistä kuvausta, mutta voidaan tunnistaa muutamia siihen liittyviä tyypillisimpiä ominaispiirteitä. Ilmarisen ja Koskelan (2015, 13-15) mukaan ominaispiirteitä kuvaavat muun muassa seuraavat asiat:



digitalisaation avulla voidaan heti tavoittaa hyvin laaja globaali yleisö
digitaalisuus synnyttää dataa, jota voidaan kerätä ja käsitellä. Data luo arvoa
ja sillä on merkitystä



aikaisemmin kiinteät kulut vaihtuvat usein muuttuviksi kuluiksi, koska
kaikkea ei tarvitse omistaa luodakseen liiketoimintaa



toimintojen automatisointi ja virtaviivaistuminen, asiakkaan itsepalvelun
korostuu erilaisissa toiminnoissa.

Digitaalinen muutos ei synny kumminkaan itsestään vaan se vaatii ennen kaikkea
muutoksen johtamista organisaation kaikilla tasoilla. Ilmarisen ja Koskisen mukaan
(2015, 9 ja 25) tämä tarkoittaa uusien kyvykkyyksien hankintaa, uusien toimintamallien omaksumista ja yhteistyön lisäämistä eri toimijoiden kesken. Organisaatiolta vaaditaan entistä enemmän nopeutta ja ketteryyttä. Usein digitalisaation muutosvoima voidaankin jakaa aktiivisiin ja passiivisiin toimijoihin (Ilmarinen & Koskinen 2015, 25). Passiivisessa organisaatiossa yritys pyrkii sopeutumaan muuttuneeseen toimintaympäristöön. Aktiivinen taas pyrkii itse muuttamaan ansainta- ja
toimintamallejaan hyödyntäen digitaalisuutta.

Internet pohjimmiltaan perustuu teknologiaan, mutta sitäkin tärkeämpänä voidaan
pitää sen voimaa, joka on muuttanut maailmaa ja ihmisten tapaa toimia siinä. Tätä
ilmiötä kuvaamaan on syntynyt käsite Internet-talous (Talouselämä 2013).

2.2

Digitalisaation tuomat muutokset markkinointiin

Perinteisen tv- ja radiolähetyksien sekä printtimedian rinnalle on noussut nopeasti
sähköisen median kenttä, kuten sosiaalinen media, sähköposti ja mobiilimarkkinointi, joiden hyödyntäminen markkinointikanavina on jo nykypäivää. Yhä useammin ihmiset myös seuraavat asioita internetin välityksellä paikasta riippumatta, reaaliajassa. Ihmiset eivät ole enää riippuvaisia siitä, minkälaista viestintää he kohtaavat, vaan he voivat itse vaikuttaa siihen, mitä viestejä halutaan lukea ja ennen
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kaikkea, milloin (Urheilun sähköinen media 2.0 2010, 6-7). Tästä johtuen viestintä
on muuttunut kaksisuuntaiseksi ja yksittäisistä ihmisistä on tullut viestintävaikuttajia ja sisällöntuottajia.

Uusien digitaalisten kanavien kautta, on samanaikaisesti syntynyt uusia mahdollisuuksia asiakassuhdemarkkinointiin. Ensinnäkin digitaalisten kanavien kautta tapahtuva viestintä on usein kustannustehokkaampaan perinteiseen viestintään verrattuna (Merisavo et al. 2006, 43-44), sillä esimerkiksi sähköpostin lähettäminen
verrattuna postitettavaan kirjeeseen on halvempaa. Tämä mahdollistaa sen, että asiakkaita on vaivattomampaa lähestyä ja heille voidaan tarjota, tarjouksien ja ostokehotuksien lisäksi helposti myös muuta hyödyllistä informaatiota, kuten käyttöopastusta, huoltomuistutuksia, uutisia, tapahtumatietoja ym. joiden avulla voidaan syventää asiakassuhdetta. Säännöllinen yhteydenpito sitouttaa asiakasta yritykseen ja
siinä onnistuessa ostokäyttäytymiseen sekä brändiuskollisuuteen positiivisesti (Merisavo et al. 2006, 43-44). Digitaalisuuden myötä myös laajemman kohderyhmän
tavoittaminen on muuttunut helpommaksi.

Suuri muutos on tapahtunut myös ihmisten tavassa kuluttaa palveluita. Ruokosen
(2016, 30-31) mukaan nykyään yhä useammin tämä tapahtuu digitaalisesti verkossa, puhutaanko sitten matkojen varaamisesta tai esimerkiksi työpaikan hausta.
Muutoksen myötä myös mainonnan on täten siirryttävä verkkoon. Sen etuna on,
että kuluttaja voidaan ohjata välittömästi omaan digitaaliseen palveluun jatkamaan
mainonnan kohteeseen tutustumista (Ruokonen 2016, 122). Perinteiseen tv- ja radiomainontaan verrattuna, henkilön tulee erikseen hakeutua tietokoneen tai mobiililaitteen ääreen halutessaan lisätietoja.

Digitalisaation myötä myös halutun viestin sisältöä voidaan helpommin muokata
sekä kanavan että kohderyhmän mukaan, milloin voidaan puhua viestinnän personoinnista (Merisavo ym. 2006, 43-44). Personoinnin avulla kohdennetaan viestin
sisältöä asiakkaan kiinnostusten mukaan, mikä lisää sen arvoa myös asiakkaan näkökulmasta. Tämä myös vaatii viestinnältä yhä tarkempaa suunnittelua, koska on
huomioitava kenelle, mitä ja milloin viestitään.
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Isohookana (2007, 102) painottaakin, että personoinnin mahdollistaa syvällinen
tuntemus omasta kohderyhmästä. Tämä tieto kertoo muun muassa kuluttajakäyttäytymisestä, demografista, asenteista ja ennen kaikkea tarpeista. Kohderyhmät on
määriteltävä ja tunnettava mahdollisimman hyvin eli on tiedettävä millainen viestin
vastaanottaja ja hänen maailmansa on ja millaisia tietotarpeita hänellä mahdollisesti
voisi olla (Isohookana 2007, 102). Kohderyhmätuntemus auttaa saavuttamaan
markkinoinnille ja myynnille asetetut tavoitteet paremmin, sillä harvemmin kukaan
enää pystyy, saati haluaa vastaanottaa kaikkea mahdollista viestintää.

Mediakentän laajentuminen ja monipuolistuminen muuttavat myös liikunnan ja urheilun toimintaympäristöä. On oltava siellä, missä urheilun kannattajat ja harrastajat ovat. Viestien välittäminen on nopeutunut entisestään, mikä mahdollistaa monipuolisemman tiedon levittämisen tuoden urheilun lähemmäksi yleisöä ympärivuoden (Urheilun sähköinen media 2.0 2010, 3). Tämä on mahdollisuus ylläpitää kannattajien mielenkiitoa yllä muulloinkin kuin kisakautena, joka yleisurheilussa painottuu pitkälti kesään.

Seuraavaan alla olevaan taulukkoon 1 on vedetty lyhyesti yhteen digitaalisuuden
hyödyt sekä markkinoijalle että asiakkaalle. Hyödyt markkinoijalle keskittyvät kustannussäästöihin, asiakkuuksien vuorovaikutussuhteiden hallintaan sekä viestinnän
kohdentamiseen. Asiakkaan hyödyt taas liittyvät useasti tiedonetsintään sekä kuluttajan vaikutusvallan kasvuun. Tästä kirjoitetaan myöhemmin lisää luvussa 2.4 Kuluttajan vaikutusvalta median kulutuksessa.
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Taululukko 1. Yhteenveto digitaalisuuden hyödyistä markkinoijalle ja asiakkaalle. (mukaillen Merisavo ym. 2006, 45)
Hyödyt markkinoijalle

Hyödyt asiakkaalle

 pienemmät viestintä-, tuotanto ja
jakelukustannukset (esim. sähköposti vs. kirje)
 suuremman kohderyhmän tavoittaminen (myös globaalisti)
 rajatun kohderyhmän tavoittaminen
 viestintää voidaan toteuttaa ja
muuttaa helposti
 voidaan reagoida asiakkaiden viestintään välittömästi
 kohdennettu ja personoitumarkkinointi helpompaa
 voidaan olla useammin yhteydessä
asiakkaaseen
 voidaan tarvittaessa paremmin aktivoida asiakkaita
 voidaan kerätä tietoa asiakkaista ja
seurata heidän käyttäytymistä

 aika- ja paikkariippumattomuus
 helpompi ja tehokkaampi tiedonhaku ja ostaminen
 haluttaessa saada useammin markkinoijalta hyödyllistä tietoa ja tarjouksia
 keskustelu ja yhteydenotto markkinoijaan helpompaa
 mahdollisuus keskustella muiden
asiakkaiden kanssa
 räätälöidyt viestit oman tarpeen ja
kiinnostuksen mukaan
 markkinoijan maineen ja luotettavuuden tarkistaminen helppoa
 dokumentoitavuus (esim. sähköpostilla käydyt keskustelut)

2.3

Sosiaalisen median (ja mobiilin) markkinointi

Seth Godin (2008) kuvaa yhteisöllisyyttä heimoiksi, joissa ihmiset ovat kytkeytyneitä toisiinsa, johtajaan ja yhteiseen ideaan. Vuosisatojen ajan ihmiset ovat kuuluneet yhteen jos toiseen heimoon. Godinin (2008) mukaan ryhmä tarvitsee vain kaksi
asiaa ollakseen heimo, yhteisen kiinnostuksenkohteen ja tavan kommunikoida. Godinin ajatusta voidaan vahvistaa tukeutumalla Metcalfen lakiin, jossa hän kuvaa
kommunikaatioverkon arvoa, joka on verrannollinen verkon käyttäjien lukumäärän
neliöön (Odlyzko & Tilly 2005, 1). Yksi ihminen verkossa on hyödytön mutta jokaisen ihmisen arvo on sitä suurempi mitä useampia ihmisiä verkossa on, sillä jokaisen käyttäjän mahdollisuudet kommunikointiin kasvavat verkon koon mukana
(Odlyzko & Tilly 2005, 1). Tätä ajatusmaailmaan voidaan soveltaa sosiaalisen me-
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dian maailmaan ja sieltä muodostuvien heimojen eli kohderyhmien markkinoinnissa, sillä kaikkea ei voida enää mainostaa kaikille erona massamarkkinoinnin aikaan.

Verkossa toimivien eri sosiaalisten medioiden kautta, sen käyttäjät julkaisevat ja
jakavat aktiivisesti erilaista sisältöä toisilleen. Sosiaalinen media on tuonut uuden
tavan tiedottamiseen ja viestintään, ja sille on ominaista käyttäjän mahdollisuus
osallistua, myös itse sisällön luomiseen. Tämä muodostaa ryhmien ja yksilöiden
välille erilaisia verkostoja, ja tätä ilmiötä kuvaa juurikin sana sosiaalisuus. Osallistumalla käyttäjä jättää jälkeensä myös tietoa omista mielenkiinnon kohteistaan.
Markkinointia varten, tätä tietoa keräämällä ja analysoimalla voidaan selvittää,
mistä eri ihmiset ovat kiinnostuneita. (Urheilun sähköinen media 2.1 2010, 12)

Ruokonen (2016, 137) nostaa esille sen, kuinka tärkeäksi sisällön jakaminen on
noussut digitaalisissa palveluissa. Jakamisen kautta on mahdollista tavoittaa lisää
käyttäjiä ja rakentaa sen avulla omaa tunnettavuutta paremmaksi. Ihmiset muun
muassa jakavat kokemuksiaan, mielipiteitään, kysyvät tietoa ja tekevät ehdotuksia
sosiaalisen median kautta. Käyttäjät täten levittävät mielenkiintoiseksi kokemaansa
sisältöä eteenpäin. Tämä sisältää arvokasta tietoa yrityksille kuluttajien mielipiteistä, mutta se vaatii myös usein kommenttien seuraamista ja näihin reagointia.

Sosiaalinen media perustuu pitkälti yhteisöllisyyteen, joka mahdollistaa ihmisten
välisen keskustelun, poiketen edeltävästä yksisuuntaisesta median julkaisukanavasta, ja juuri tästä syystä, onkin tärkeää keskittyä entistä enemmän julkaistava sisällön laadukkuuteen. Ruokosen (2016, 133) mukaan sisällön tulee olla relevanttia
käyttäjäryhmälle, luotettavaa sekä asiantuntevaa. Myös viestin ainutlaatuisuus erottaa sen laajasta määrästä tietoa. Sisällön tulee olla helposti ja miellyttävällä tavalla
saatavissa, millä tahansa päätelaitteella. Sen tulee olla myös tunteita herättävää,
jotta se huomataan ja siitä puhutaan. Lähtökohtaisesti käyttäjän tulisi kokea sisällön
olevan arvoltaan sellaista, että se halutaan jakaa myös muille, mikä täten aktivoi
muita käyttäjiä keskusteluun (Ruokonen 2016, 133). Kuvassa 3 on yhteenvetona
kuvattuna sisällön käyttö ja sen hyödyt.
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Kuva 3. Viestinnän sisällön merkitys (mukaillen Ruokonen 2016, 136)

Sosiaalinen media ja sen palvelut kehittyvät kaiken aikaa ja muutoksiin on reagoitava ajoissa. On tärkeää tietää, mikä palvelu sopii mihinkin tarkoitukseen. Myös eri
sosiaalisten kanavien määrä kasvaa jatkuvasti. Organisaatioiden tuleekin määritellä
omat tavoitteensa ja strategiansa, jossa pohditaan mitä viestitään, kenelle viestitään
ja milloin. Ilman huolellista suunnittelua, se harvemmin tuottaa haluttua lopputulosta, eikä myöskään tuota lisäarvoa valituille kohderyhmille. Läsnäolo vaatii myös
aikaa, sillä reaaliaikaisuus ja nopea reagointi ovat nykypäivän vaatimuksia. Vastaamalla, kommentoimalla ja muutenkin osallistumalla sitoutetaan omaa kohderyhmää. (Urheilun sähköinen media 2.0 2010, 13)

Ruokosen (2016, 36-37) mukaan digitaalisten palveluiden kulutus mobiililaitteilla
on voimakkaassa ja nopeassa kasvussa. Tätä tukee myös Tercekin (2016, 48) näkökulma, sillä hänen mukaansa vuoden 2014 alusta lähtien, ihmiset käyttävät enemmän aikaa älypuhelimien kuin televisioiden ääressä. Yhä useammin palveluita käytetään myös älypuhelimilla tablettien, tietokoneiden tai kannettavien sijaan. Tähän
syyksi mainitaan mobiililaitteen kulkeminen ihmisten mukana koko ajan, jolloin
ihmiset voivat saada informaatiota myös liikkeellä ollessaan (Ruokonen 2016, 36).
Jo nyt monet kuluttajat, erityisesti nuoret, eivät enää mieti onnistuuko palvelun
käyttö mobiilisti, vaan sitä pidetään jo itsestään selvänä. Tämä vaikuttaa myös tapaan markkinoida, sillä on oltava siellä missä kuluttajat ovat (Tercek 2016, 50).
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Toinen kiistaton trendi Ruokosen (2016, 39-40) mukaan on videomuotoisen ilmaisun suosion kasvu. Tähän on myös vaikuttanut teknologian kehitys, jossa internetin
tiedonsiirtokapasiteetti on voimakkaasti kasvanut. Esimerkiksi YouTube-suoratoistovideopalvelun kautta katsotaan noin 4 miljardia videota päivittäin. Videot ovat
tarinankerronnassa erittäin voimakas ilmaisutapa. Niiden välityksellä voidaan eri
asioita esittää tiiviissä ja helposti mieleen jäävässä muodossa. Niiden parissa viihdytään mutta videoiden välityksellä voidaan jakaa myös muun muassa vinkkejä,
ohjeita, tuotetietoa ja tietoiskuja.

Mikäli videokulutuksen trendi jatkuu yhdessä edellä mainitun mobiilikäytön lisääntymisen kanssa, on sillä merkittävä vaikutus kaikkiin digitaalisiin palveluihin (Ruokonen 2016, 39-41). Jatkossa on pystyttävä tuottamaan kuluttajalle nopeasti, viihdyttävää, kustannustehokasta ja laadulta riittävän hyvää videomuotoista tietoa.
Tämä tarkoittaa, että tulevaisuudessa on hallittava videon eri formaatit, jakelukanavat ja tuottamistavat.

Edellä mainittua tukee myös mainostoimisto Kurion (2015) teettämä tutkimus vuoden 2016 digitaalisen markkinoinnin trendeistä. Tulosten mukaan sosiaalinen media jatkaa kasvuaan ja kanavien määrän uskotaan myös kasvavan jatkossa. Tässä
kohtaa painotetaan edelleen markkinoinnin suunnittelemisen tärkeyttä, josta aikaisemmin on jo mainittu. On tiedettävä mitä mediaa kohderyhmät käyttävät, milloin
ja minkälainen tieto on tarpeellista. Tässä onnistuakseen on hyödynnettävä ihmisten
jättämää jälkeä verkkoon eli lyhyesti sanottuna dataa.

Kurion (2015) tekemässä tutkimuksessa, toisena trendinä nousi esiin videoiden
käytön kulutuksen kasvu sosiaalisessa mediassa. Tämä näkyy esimerkiksi myös pikaviestipalvelun Snapchatin kasvavissa käyttäjämäärissä, jossa viestittään reaaliaikaisten videoklippien välityksellä. Mediayhtiö Bloombergin (Frier 2016) julkaiseman artikkelin mukaan Snapchat käyttäjiä on yhteensä 150 miljoonaa vuoden 2016
kesäkuussa. Vuoden 2015 joulukuussa käyttäjiä oli vielä 110 miljoonaa, joten ky-
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syntää palvelulle löytyy. Tämä tukee myös Ruokosen mainintaa videoiden kasvavasta käytöstä (Ruokonen 2016, 39-40). Yhteenvetona voidaan todeta mobiilin, videoiden, datan ja sosiaalisuuden hallitsevan liiketoimintaa nyt ja tulevaisuudessa.

2.4

Kuluttajan vaikutusvalta median kulutuksessa

Kuten aikaisemmin on jo puhuttu, kuluttajalla on entistä enemmän valtaa siitä, mitä
medioita seurataan, minkälaista viestintää tahdotaan vastaanottaa ja milloin. Kuluttajan huomio jakautuu nykyään myös yhä useampiin kanaviin. Tietoa on paljon ja
kaikki sisältö on helposti saatavilla. Kuluttajalla on myös halutessaan valta muuttua
aktiivisesta passiiviseksi (Rissanen 2016, 10). Yrityksien onkin osattava tehdä itsensä näkyväksi oikeissa paikoissa oikeaan aikaan. On helpompaa tehdä itsensä
löydettäväksi asiakkaan tarvitsemalla hetkellä kuin odottaa asiakkaan löytävän
omille sivuille (Salmenkivi & Nyman 2007, 63-64). Kuvassa 4 on kuvattuna kuluttajaan ympärillä toimivat eri median ja viestinnän mahdollisuudet.

Kuva 4. Median kuluttaja (Rissanen 2016, s. 10)

Monikanavaisuus nostaa yrityksen kohderyhmän tuntemuksen entistä tärkeämpään
asemaan. Ruokonen (2016, 42) korostaakin, että ihmisen digitaalisesta tekemisestä
jää aina jälki. Tämä jälki voidaan muuttaa dataksi, tiedoksi, uusiksi tuotteiksi ja
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lopulta liiketoimintamalleiksi. Asiakastieto syntyykin usein vuorovaikutuksesta.
Tämä voi olla asiakkaan itsensä luovuttamaa, mikä voi tarkoittaa esimerkiksi kyselyyn vastaamista, jossa kerrotaan omista kiinnostuksenkohteista. Tieto voi olla
myös palveluntarjoajan keräämää tai havainnoimaa dataa (Ruokonen 2016, 43).

Syntynyttä asiakastietoa analysoimalla ja prosessoimalla voidaan rakentaa erilaisia
asiakasprofiileita (Merisavo ym. 2006, 109). Asiakasprofiilit auttavat tunnistamaan
ja erottelemaan asiakkaat sekä yhdistämään nämä asiaankuuluviin segmentteihin.
Asiakasprofiilien avulla voidaan viestintää kohdentaa ja personoida, jolloin asiakas
saa itseään kiinnostavaa markkinointia haluamallansa tavalla (Merisavo ym. 2006,
109). Myös aikaisemmin on markkinoinnissa käytetty persosointia, mutta usein
massamarkkinointitarkoituksiin. Tiedon määrän kasvaessa, tuleekin osata entistä
tarkemmin selvittää yksittäisten ihmisten tarpeet, pystyäkseen erottautumaan suuresta määrästä eri toimijoita.
Median kenttä on laaja ja siellä toimiakseen tulee asiakas sitouttaa omaan yritykseen. Salmenkiven ja Nymanin (2007, 221) mukaan parhaiten tämä tapahtuu asiakkaat mukaan ottamalla. Tällöin voidaankin puhua kaksisuuntaisesta tai osallistavasta viestinnästä, joka on noussut digitaalisuuden myötä yksisuuntaisen markkinointiviestinnän rinnalle. Salmenkivi ja Nyman (2007, 222) kuvaavat osallistavaa
viestintää yrityksen ja asiakkaan väliseksi yhteistyöksi, jossa asiakas on innovatiivinen, osallistuu suunnitteluun, toteuttaa, muokkaa ja arvioi markkinointiviestintää
omaehtoisesti. Tämä voi tapahtua vapaaehtoisesti tai yrityksen pyynnöstä.

Esimerkkeinä Salmenkivi & Nyman (2007, 231-235) mainitsevat osallistavista
markkinoinnin muodoista, tiedon jakamisen lisäksi, muun muassa tiedonhankinnan
ja keskusteluiden seurannan. Tämän myötä yrityksellä on mahdollisuus selvittää se,
miten yrityksen asiakkaat näkevät yrityksen. Tähän osittain myös liittyy niin sanottu viraali word-of-mouth (WOM) mainonta, mikä tarkennettuna tarkoittaa viraalimarkkinointia, mikä syntyy, kun kuluttaja puhuvat ja markkinoivat kokemiaan
tuotteitta ja palveluita verkossa. Näitä seuraamalla ja kommentoimalla synnytetään
vuoropuhelu asiakkaan ja yrityksen välille.
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Uudemmissa keinoissa on mahdollista ottaa asiakkaita mukaan markkinoinnin ja
muiden toimintojen suunnitteluun asti, jolloin puhutaan ilmiöstä crowdsourcing
(Salmenkivi & Nyman 2007, 242-246). Tämä tarkoittaa asiakkaiden muodostaman
verkoston älykkyyden hyödyntämistä, sillä yksittäinen asiakas ei tuo useinkaan riittävää lisäarvoa. Perimmäinen idea on asiakkaan tarve saada jotakin, mitä hän haluaa
ja haluamansa hän voi saada osallistumalla ja tekemällä sen itse. Tämä usein vaatii
motivointia ja yleinen keino on esimerkiksi kilpailun järjestäminen ja parhaiden
ideoiden palkitseminen.

Tämän rinnalla toimii myös crowdfunding, jolloin puhutaan joukkorahoituksesta.
Lyhykäisyydessään Maguiren (2014, 1-2) määritelmän mukaan, se tarkoittaa tietyn
projektin tai hankkeen tukemista rahallisesti vastiketta vastaan laajemman ihmisjoukon voimin. Rahallinen summa on usein suhteellisen pieni, mikä madaltaa kynnystä osallistua ja sitä kautta voidaan kerätä rahoitusta suuriinkin hankkeisiin. Vastike voi olla esimerkiksi tavara, palvelu, elämys, jäsenyys tai jokin osuus. Tätä voidaan käyttää erilaisten projektien rahoittamiseen tai varainkeruuseen ja hakea samalla sille toivottua näkyvyyttä.

Crowdfunding -projekti on myös mahdollista toteuttaa yhdessä sponsorointikumppanin kanssa (von Thron 2016), mikä on uudempi sponsorointiyhteistyön muoto.
Silloin sponsorointikumppanin avulla voidaan tehdä kampanja, joka tarjoaa usein
näkyvyyttä yritykselle ja sitä kautta varoja urheilijalle. Vastikkeeksi voidaan esimerkiksi tarjota yhteistyökumppaneiden tuotteita.

Salmenkiven ja Nymanin (2007, 222) mukaan osallistamalla asiakas on mahdollista
parantaa yrityksen brändituntemusta, tehostaa asiakastiedon keruuta, tuottaa konkreettisia kehitysehdotuksia ja tuotekehitysideoita sekä lisätä mainonnan tehoa. Salmenkivi ja Nyman (2007, 222) toteavatkin, että vanhasta ajatusmallista, jossa mainonnan avulla yritetään houkutella asiakkaita palvelun tai tuotteen käyttäjäksi, tulisi
pyrkiä pääsemään pois. Sen sijaan tulisikin pohtia tapoja, jolla asiakas saadaan luo-
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maan itselleen ja samalla yritykselle lisäarvoa. Osallistamalla asiakas päästää lähemmäksi tätä ajatusmallia. Yleisön osallistamisen muodot ovat yhteenvetona kuvattu taulukkoon 2.

Taulukko 2. Yleisön osallistamisen muodot (mukaillen Salmenkiva & Nyman
2007, 248)
1. Kuluttajainnovaatio:
yleisö tietää
2. Kuluttajatuotanto:
yleisö tekee
3. Kuluttajakontrolli:
yleisö päättää
4. Kuluttaja-arviointi:
yleisö kertoo
5. Kuluttajarahoitus:
yleisö rahoittaa
6. Kuluttajalogistiikka:
yleisö jakelee

Tiedon kerääminen yleisöltä. Tieto voi olla uusia
ideoita, trendejä, parempia ratkaisuja.
Yleisön osallistaminen esimerkiksi mainosten tai
tuotteiden suunnitteluun ja tuotantoon.
Yleisön osallistaminen esimerkiksi tuotteen ominaisuuksia koskevaan päätöksentekoon.
Yleisön voi osallistaa kertomaan tuotekokemuksistaan, arvioimaan palveluita tai äänestämään asioista.
Yleisön voi osallistaa rahoittamaan erilaisia projekteja tai lainamaan rahaa toisilleen.
Yleisön voi osallistaa jakamaan digitaalista sisältöä.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että yritysten ja kohderyhmien valtasuhde on muuttunut. Valta ja kontrolli siirtyvät yrityksiltä yhä enemmän kohderyhmille ja kuluttajille (Valanko 2009, 261). Yrityksen rooli on kuunnella ja reagoida kuluttajien
signaaleihin. Signaalien vaikutuksesta yritys muokkaa omaa viestintää ja yrittää
vastata niiden tuomiin haasteisiin (Valanko 2009, 261). Asiakastiedolla johtaminen
ja täsmämarkkinointi nousevat teknologian avustuksella uudelle tasolle ja niiden
hyödyntämistä ei ole mahdollista enää sivuuttaa.
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3
3.1

URHEILUSPONSOROINTI
Urheilusponsoroinnin erityispiirteet

Sponsorointi urheilussa määritellään Alajan (2001, 23) mukaan vastikkeelliseksi
yhteistyöksi, joka tapahtuu sponsoroivan yrityksen ja urheilukohteen välillä hyödyntäen molempia osapuolia. Usein rahallista panosta tai muuta tukea vastaan sponsoroiva yritys hyödyntää kohteen mainetta ja imagoa omassa markkinointiviestinnässään ja tavoittelee positiivista yrityskuvaa omalle toiminnalle. Sponsorointi on
myös usein epäsuoraa, mikä erottaa sen perinteisestä mainonnasta (Valanko 2009,
52). Sen sijaan, että haluttua kohderyhmää lähestytään itse, on sponsorointi välillisen vaikuttamisen keino, jossa hyödynnetään muun muassa mielikuvia.

Sponsorointi toimiikin niin ikään keskiössä, joka avulla luodaan yhteys brändin ja
kohderyhmän välille. Nykyään yhteyden luomiseen tarvitaan vahvaa ja oikeanlaista
digitaalista osaamista. Tätä tukee myös Seaver Marketing Group:n (2015, 16-17)
toteuttama kansainvälinen tutkimus vuodelta 2015, jossa keskityttiin suurien yritysten tulevaisuuden sponsorointitoimintaan. Osana tutkimuksen tulosta, voitiin
selkeästi todeta digitaalisten alustojen käytön olevan sponsorointitoimissa entistä
olennaisempaa (Seaver Marketing Group 2015, 16-17).

Sponsoroinnin kohde urheilussa voi olla yksittäinen urheilija, urheiluseura, tapahtuma tai jopa kokonainen urheilulaji. Sponsorointiyhteistyön sopimukselliset osapuolet ovat sponsoroiva yritys ja sponsoroitava kohde. Kuten jo aikaisemmin mainittiin sponsorointitoimenpiteet viime kädessä kohdistuvat kohteesta kiinnostuneisiin ihmisiin, nähdään sponsorointitoimenpiteiden koskettama kohderyhmä kolmantena osapuolena (Johdatus sponsorointiin 2009, 3). Tämä on myös hyvä muistaa sponsorointikampanjaa suunniteltaessa.
Jos vertaillaan, miten urheilun markkinointi eroaa tuotteiden ja palveluiden markkinoinnista, voidaan Wakerfieldin (2007, 4) mukaan asiaa tarkastella muutamasta
eri näkökulmasta. Aloitetaan vertailemalla ostajaa. Urheilussa voidaan usein puhua
lajin kannattajista, faneista kun vastaavasti tavaroiden ja palvelun kuluttajiin viita-
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taan usein sanalla asiakas. Asiakkaan uskollisuus näkyy usein silloin, mikäli ostetaan samaa tuotetta ylitse muiden yhä uudestaan ja uudestaan. Urheilun kannattajan
uskollisuutta kuvataan usein enemmän psykologisena tekijänä, jossa esimerkiksi
kannatettavan urheilujoukkueen tai urheilijan asiat koetaan omiksi, osittain itselle
tapahtuneiksi asioiksi.
Wakefied (2007, 11) jatkaa sanomalla, että tuotteesta ja palvelusta maksetaan usein
tietty sovittu hinta, jossa asiakas vertaa maksettavaa summaa verrattuna siihen, mitä
sillä saa. Urheilussa on usein enemmän kyse sosiaalisesta vaihdannasta ja elämyksestä, josta ollaan valmiita maksamaan. Kun puhutaan itse markkinoinnista Wakerfieldin (2007, 6) mukaan tavaroiden ja palveluiden kohdalla, omistava yritys maksaa itse brändin mainostamisesta, kun vastaavasti urheilussa vastaanotetaan suoraa
ja epäsuoraa rahallista tukea mainostamisen tarkoitukseen.

Sponsorointipäätöksen pitäisi nykyään aina olla yrityksen näkökulmasta strategien
ratkaisu, joka pohjautuu yrityksen tavoitteisiin ja tarpeisiin (Valanko 2009, 27).
Nämä tavoitteet ovat usein monisyisiä ja vuorovaikutuksessa keskenään. Tavoitteet
liittyvät usein yrityksen tunnettavuuden ja näkyvyyden lisäämiseen, mikä on ollut
perinteisesti suurimpia sponsorointiyhteistyön motiiveja (Alaja 2001, 24). Tavoitteet voivat liittyä myös tietyn tuotteen tai palvelun tunnettavuuden kasvattamiseen.
Urheilusponsoroinnilla on myös tärkeä rooli brändiarvon ja imagon rakentajana.
Tämä tulee myös ilmi siitä, että halutaan osoittaa yhteiskunnallista vastuuta sponsoroimalla nimenomaan urheilua, jonka imagoa voidaan pitää myönteisenä, terveellisenä ja dynaamisena (Alaja 2001, 24).

Urheilusponsoroinnin ominaispiirteenä voidaan pitää mahdollisuutta tavoittaa massiiviset yleisöt myös kansainvälisesti. Kohderyhmä ei koostu pelkistä lajin kannattajista vaan urheilun sponsoroinnin kautta voi tavoittaa haluttuina kohderyhminä
muun muassa urheilijoita, valmentajia, harrastajia, jäseniä, katsojia, työntekijöitä,
ja kuluttaja-asiakkaita (Alaja 2001, 17-18). Myös yritykset voivat olla kohderyhmä,
jolloin puhutaan B2B eli yritysmarkkinoijista (Supovitz & Goldwater 2014, 152).
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Tällöin yritys markkinoi tuotteitaan ja palveluita toisille yrityksille, mikä sponsoroinnin näkökulmasta saattaa tarkoittaa esimerkiksi urheilutapahtuman sponsorointia.

Laajat mahdollisuudet tavoittaa eri kohderyhmiä, kasvattaa samalla myös urheilun
medialta saamaa huomiota, mikä lisää sen kiinnostavuutta sponsoroitavana kohteena. Helsingin Sanomien (2016a) artikkelin mukaan, Sponsor Insight:n tekemän
tutkimukseen perustuen, yleisurheilu oli vuonna 2016 suomalaisten mielestä
toiseksi kiinnostavin urheilulaji häviten jääkiekolle. Sama asetelma on pysynyt jo
vuodesta 2012 lähtien. Tähän perustuen voidaankin todeta yleisurheilun olevan
kiinnostava urheilulaji, mikä edesauttaa myös sponsorointikumppanien löytämisessä.

Urheiluun liittyy usein kilpailuasetelman muodossa jännitys, riski ja ennalta-arvaamattomuus, mikä kasvattaa lajin kiinnostavuutta. Mutta kuten jo mainittiin, sponsorointia pidetään usein epäsuorana mainonnan muotona, nousee sponsoroitavan
kohteen maine tärkeään asemaan (Davis & Zutz Hilbert 2013, 340). Yritykset yhdistävät urheilun maineen omaansa, siinä toivossa, että kaikista mieleenpainuvimmat positiiviset piirteet voidaan yhdistää heidän omaan brändiinsä. Tämä tuo urheilun positiivisen kuvan rinnalle omat riskinsä. Nämä riskit usein liittyvät dopingiin,
kielteisiin mielikuviin liittyen väkivaltaan, vilppiin ja lahjontaan (Alaja 2000, 1718). Usein myös erityisesti urheilu- ja urheilijasponsoroinnin kalleutta voidaan pitää riskinä (Seaver Marketing Group 2015, 24). Myös loukkaantuminen voi olla
riski, sillä se saattaa alentaa medianäkyvyyttä, jos sponsoroitava kohde joutuu olemaan sivussa jonkin aikaa (Davis & Zutz Hilbert 2013, 340).
Sponsor Insight:in (Helsingin Sanomat 2016b) mukaan vuonna 2015 Suomessa
sponsoroitiin urheilua yhteensä 131 miljoonalla eurolla, sitä edellisenä vuonna se
oli vielä 128 miljoona euroa. Ruotsissa vastaava summa vuonna 2014 oli 530 miljoonaa euroa ja Norjassa 360 miljoonaa euroa. Ruotsalaisten ja norjalaisten panostukset sponsorointiin ovat moninkertaisia ja tähän verrattuna voidaan sponsorointiosaamista Suomessa pitää vielä puutteellisena.
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Menestyksekkään urheilulajin vaatimuksina voidaan pitää onnistumista sekä hallinnollisessa johtamisessa että itse fyysisessä urheilusuorituksessa. Tämä asettaakin
haasteita, sillä eri urheilulajit ja niiden lajikirjo kilpailevat huomiosta, myös harrastustasolla. Lyhyesti sanottuna sponsorointi on parhaimmillaan sponsorin ja kohteen
yhteistä elämyksellistä sisällön tuottamista kohderyhmille (Valanko 2009, 190).
Sponsorin ja kohteen yhteistyö vaatii osaamista ja halua yhdistellä ja hallita tiedolla
ja luovuudella erilaista ajattelua, josta koituu hyötyä molemmille osapuolille. Yrityksille sponsorointi tarjoaa mahdollisuuden erottautua, tavoittaa asiakkaita ja
muuttaa käsityksiä (Davis & Zutz Hilbert 2013, 340).

3.2

Sponsoroinnin suunnittelun vaatimuksia

Yrityksen sponsorointitoiminnan tulisi aina pohjautua liiketoiminnan pitkän tähtäimen tavoitteisiin sekä tukea markkinointiviestinnän strategiaa (Johdatus sponsorointiin 2009, 7). Tästä syistä sponsoroinnille tulee määritellä strategia ja sitä on
myös johdettava määrätietoisesti. Parhaimmillaan sponsorointi on erittäin tehokas
markkinointiviestinnän muoto.

Kun markkinoinnin ja viestinnän strategiaa tehdään, tulee pohtia myös erilaisten
markkinoinnin ja viestinnän keinojen käyttö ja niiden mahdollisuudet (Johdatus
sponsorointiin 2009, 7). Sponsorointi on usein pitkäjänteistä markkinointia. Sponsorointistrategiassa on mietittävä, mitä kohderyhmä siitä ajattelee, mitä kilpailijat
tekevät, jotta voidaan erottautua sekä mihin oma henkilökunta uskoo (Johdatus
sponsorointiin 2009, 7). Näiden kautta päästää itse sponsorointikohteen valintaan.
Eri kohteet puhuttavat eri yrityksiä, joten siksi tärkeimmäksi muodostuukin se, mitä
sponsoroinnilla halutaan saavuttaa. Sponsoroinnin kohteelle tämä tarkoittaa hyvää
tuntemusta omasta imagosta ja sen herättämistä mielikuvista sekä nykyään myös
kohteen tavoittelemien kohderyhmien, useimmiten yritysten, tarpeiden tuntemista.

Sponsorointikohteen valinnan ja kokonaisuuden hahmottumisen jälkeen, seuraa
sponsoroinnin toteutuksen suunnittelun vaihe. Mitä ja milloin kussakin vaiheessa
pyritään tekemään ja millainen sponsorointisopimuksen hyödyntämisen malli yh-
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teistyökokonaisuudelle suunnitellaan (Johdatus sponsorointiin 2009, 7). Esimerkiksi sosiaalisen median käyttö nousi Seaver Marketing Group:n (2015, 27) toteuttaman tutkimuksen tärkeimmäksi sponsorointikanavaksi, johon suurin osa vastaajista aikoo panostaa tulevaisuudessa. Digitaalinen media (esim. verkkosivut, sähköposti, webinaarit ja bannerit) oli toiseksi tärkein kanava. Printtimedia jäi listalla
viimeiseksi ja siihen myös vastaajien mukaan aiotaan panostaa entistä vähemmän
tulevaisuudessa. Tähän yksi syy on visuallisuuden lisääntyminen viestinnässä, johon printtimedian on vaikea vastata

Yhteistyömallin suunnittelun jälkeen, määritellään lopuksi vielä tarvittavat toimenpiteet itse käytännön toteutukselle ja koko kokonaisuuden tulosten mittaamiselle.
Kuten monessa muussakin toiminnassa, myös sponsoroinnissa, yhteistyön onnistumisen mittaaminen nousee tärkeäksi tekijäksi. Mittaamisen avulla nähdään, miten
hyvin on saatu aikaan tuotoksia asetetuilla ulottuvuuksilla suhteessa asetettuihin tavoitteisiin (Rantanen 2010, 10). Mittaamisen edellytys on, että tavoitteet, jotka mittaavat sponsoroinnin onnistumista tulosten suhteen, ovat numeerisia ja laadullisia
eli mitattavissa olevia (Rantanen 2014, 18-19). Reaaliaikaisesti toteutettuna se mahdollistaa myös nopean reagoinnin tarvittaville muutoksille. Mittaaminen auttaa ymmärtämään ja hallitsemaan asioita paremmin ja tätä kautta myös ohjaa parantamaan
tarvittavia asioita.

Rantasen (2014, 20-22) mukaan mittareiden pääkäyttötarkoitus on aina määriteltävä etukäteen, sillä erilaisia mittareita on erilaisiin tarkoituksiin. Tunnuslukuja voidaan käyttää muun muassa analysointiin, vertaamiseen ja ohjaamiseen. Mittaamisella voidaan siis tarkastella sitä, miten hyvin sponsorointiyhteistyölle asetettuihin
tavoitteisiin päästiin. Tämä toimii perusteluna yhteistyön jatkamiselle ja referenssinä muille. Epäonnistumisista on taas mahdollisuus oppia.

Sponsorin ja kohteen välillä valitsee aina sopimussuhde, sillä ne ovat erillisiä juridisia organisaatioita (Valanko 2009, 173). Neuvotteluiden kautta tulee sopimuksessa määritellä tarkasti etukäteen yhteistyön tarkoitus, molempien osapuolten kaupalliset oikeudet, yhteistyö käytännössä ja menettely eri tilanteissa. Sopimuksen
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tarkoitus on luoda varmuutta molemmille ja edesauttaa hyvän yhteistyön edellytyksiä. Seuraavassa kuvassa 3 tiivistetään yrityksen sponsorointiprosessi strategian,
tuotteistuksen, neuvotteluiden sekä yhteistyön hyödyntämisen kautta. Tuotteistukseen tutustutaan tarkemmin seuraavassa luvussa 3.3.

Kuva 5. Sponsorointistrategian sisältö (Johdatus sponsorointiin 2009, 8)

Sponsorointi on vakiintunut osaksi yritysten markkinointitoimintoja. Sponsorointi
ei siis enää itsessään erota yritystä kilpailijoista, vaan erottuminen perustuu hyödyntämisen eri mahdollisuuksiin, eli siihen miten sponsoroidaan (Johdatus sponsorointiin 2009, 5). Hyvin kohdistetuilla toimenpiteillä ja viesteillä, sponsorilla on
ainutlaatuinen mahdollisuus päästä tavoittelemansa kohderyhmän keskiöön. Tähän
muun muassa digitaalisuus ja sitä kautta syntyneet uuden media kanavat, tarjoavat
uusia mahdollisuuksia asiakassuhteiden rakentamiseen.

3.3

Sponsorointikohteen tuotteistaminen

Tuotteistus asemoi ja ohjaa koko sponsorointitoimintaa ja se auttaa vahvistamaan
omaa viestintää, markkinointia ja myyntiä (Valanko 2009, 191). Tuotteistamisen
tarkoituksena on muodostaa myytävä tuote toistettaviksi konsepteiksi, joka on kiinnostava eri yrityksien, tässä tapauksessa sponsoreiden, silmissä (Raatikainen 2013,
5). Osa palveluista on vakioitua ja osa räätälöityjä. Kohteen näkökulmasta tuotteistaminen helpottaa arviointia, ostamista, hinnoittelua ja viestintää. Se myös helpottaa seurantaa ja parantaa mittaamisen mahdollisuutta.
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Tuotteistaminen on prosessi, jossa palvelutuote syntyy. Prosessin tarkoituksena on
nähdä asiakkaan tarpeet, hankkia markkinaymmärrystä, laatia arvolupaus ja tuotekonsepti sekä valitaan keinot tuotteen toteutukseen (Raatikainen 2013, 14). Valangon (2009, 192) mukaan tuotteistamisprosessi sponsoroinnin näkökulmasta tulisi
pitää sisällään ainakin seuraavat asiat:


toiminnan sisältökuvaus



oma asemointi



kohderyhmä kartoitus



sisäinen ja ulkoinen analyysi



kilpailija-analyysi



tavoitteet ja strategia.

Tuotteistamisprosessi alkaa usein sisältökuvauksella. Se kertoo yksinkertaisesti,
mitä tehdään, miksi ja milloin tarvitaan, kenelle toiminta on suunnattu ja miten toimitaan tällä hetkellä. Sisältökuvaukseen on myös hyvä liittää lyhyt historia, missio,
arvot, politiikka, etiikka ja toiminnan perusajatus kiteytettynä (Valanko 2009, 193).
Selkeä asemointi näkyy koko organisaation toiminnassa Se tarkoittaa kilpailijoista
eroavia toimintoja tai samoja toimintoja, mutta eritavoin toteutettuna. Myös nämä
tulisi kirjata ylös.

Tuotteistamisessa on määriteltävä ja kuvattava eri kohderyhmät tarkasti, jos siinä
haluaa onnistua. Oikean kohderyhmätuntemuksen avulla sisäinen ja ulkoinen viestintä voidaan toteuttaa valituille kohderyhmille käyttämällä sisällön eri muotoja,
keinoja ja välineitä (Valanko 2009, 193). Tämä tarkoittaa eri kohderyhmien lähestymistä heille mahdollisimman sopivin ja mielenkiintoisin keinoin. Tätä tarvitaan
myös sponsorointimyynnissä ja sen avulla voidaan jo heti alkuun luoda ammattitaitoinen kuva mahdollisille yhteistyökumppaneille.

Sisäisen ja ulkoisen kartoituksen osalta tulee käydä läpi sisäiset vahvuudet ja heikkoudet sekä ulkoiset mahdollisuudet ja uhat (Valanko 2009, 195-196). Sisäisiä tekijöitä ovat muun muassa suhteet sidosryhmiin, ammattitaito, resurssit, työilmapiiri, johto, avainhenkilöt, talous, myynti ja markkinointi. Ulkoisia tekijöitä ovat
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vastaavasti poliittiset, taloudelliset, sosiokulttuuriset, teknologiset ja yhteiskunnalliset tekijät sekä kilpailutilanteet ja tulevaisuuden näkymät. Tämän analyysin avulla
arvioidaan omaan toimintaa ja sitä tarkastelemalla ja vertailemalla luodaan puitteet
strategialle.

Kilpailija-analyysissa verrataan omaa toimintaa mahdollisiin kilpaileviin toimijoihin. Tuotteistamisen prosessissa on Valangon (2009, 196) mukaan tärkeää kartoittaa ketkä ovat pahimpia kilpailijoita, miten kilpailijat myyvät ja mitkä tekijät erottavat oman toiminnan muista. Tulisi myös pohtia, miten voitaisiin tehdä toisin kuin
muut, missä kohtaa ollaan vahvoilla ja missä olisi vielä parannettavaa. Kaikkien
edellä mainittujen toimien kautta päästään asettamaan tavoitteet ja strategia, jonka
avulla asetetut tavoitteet ja mielikuvat tavoitettaisiin.

Valangon (2009, 224) mukaan mielikuvat ovat sponsoroinnin tärkeimpiä vahvuuksia, sillä sponsoroinnissa on usein kysymys epäsuorasta vaikuttamisesta, joka tapahtuu juurikin mielikuvien avulla. Nämä mielikuvat toimivat puolin ja toisin.
Sponsorointitoiminnassa yritys pyrkii vahvistamaan omia mielikuvatavoitteittaan,
mikä tarkoittaa, että kohteen on mietittävä niitä etukäteen (Valangon (2009, 224).
On myös huomioitava, mitä mielikuvia itse sponsori tuo kohteelle. Yritykset vertailevat ja valitsevat kohteita, joiden herättämät mielikuvat ovat mahdollisimman
lähellä niiden omia tavoitemielikuvia.

Kuvassa 5 on kuvattuna yhteenvetona tuotteistamisen osa-alueet ja niiden väliset
yhteydet. Tähän kuuluu segmentit eli kenelle markkinoidaan, mielikuvat eli miksi
ryhtyä sponsoriksi, toimintatavat eli miten toteutetaan sekä itse tuote/palvelu eli
mitä markkinoidaan.
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•Kenelle?
Kohderyhmät?

•Mitä
markkinoidaan?

•Miksi ryhtyä
sponsoriksi?

Segmentit

Mielikuvat

Tuotteet,
palvelut

Toimintatavat

•Mitä, missä,
millon?

Kuva 6. Tuotteistamisen osa-alueet (mukaillen Raatikainen 2013, 8)
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4
4.1

INTERNET-TALOUDEN VAIKUTUKSET LAJILIITOLLE
Ryhmähaastattelun toteutus

Osana tutkimusta haastateltiin Suomen urheiluliiton vakituisia työntekijöitä toimialoittain. Haastattelut toteutettiin kasvotusten SUL:n toimistolla. Haastatteluita tehtiin neljä kappaletta, joihin osallistujia oli yhteensä yhdeksän. Haastatteluiden tarkoituksena oli saada parempi käsitys siitä, miten Internet-talous ja digitalisaation
tuomat muutokset on koettu ja havaittu liiton toiminnassa. Tämä antoi paremman
pohjan tutkimuksen jatkoa varten, jossa toteutettiin kysely potentiaalisille sponsorointikumppaneille. Haastatteluun osallistuneet ja niiden ajankohdat on esitelty liitteessä 1.

Ennen haastatteluiden toteuttamista haastattelukysymykset (liite 2) valmisteltiin
etukäteen tutkimusongelman pohjalta. Kaikkia kysymyksiä ei välttämättä kysytty
tai niiden järjestys saattoi muuttua aina haastateltavien vastauksien mukaan. Haastattelukysymykset valmisteltiin etukäteen, koska haluttiin luoda vertailupohja haastateltavien kesken. Etukäteen suunnitellut kysymykset auttavat myös ohjaamaan
haastattelun kulkua.

Seuraavaksi esitellään henkilöstöhaastattelujen tulokset, jotka on jäsennelty teemoittain. Teemat keskittyvät uusiin järjestelmiin, sosiaaliseen mediaan, toimintaympäristön muutoksiin ja digitalisaation tuomiin haasteisiin.

4.2

Uudet järjestelmät ja sovellukset

Digitalisaation myötä on liitossa otettu käyttöön sähköiset rekisteröintijärjestelmät,
jonne liiton järjestämiin tapahtumiin osallistuvat voivat itse päivittää tietonsa. Tämä
on vapauttanut tärkeitä resursseja muuhun käyttöön. Tämän avulla voidaan pitää
myös tarkemmin kirjaa tapahtumien osallistujamääristä ja toteuttaa kohdennettuja
markkinointikampanjoita tarvittaessa. Reagointinopeus kasvaa ja tällä tavoin saadaan myös aktivoitua mahdollisia osallistujia paremmin. Myös ilmoittautuminen
tapahtumiin voidaan aloittaa nykyään jo jopa vuotta aikaisemmin tämän ansiosta.
Tapahtumaan osallistujilta myös kerätään palautetta sähköisesti tapahtuman jälkeen. Rekisteröintijärjestelmän lisäksi on käytössä tulospalvelujärjestelmä, jonne
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tulokset tallentuvat automaattisesti, ja mistä ne on myös mahdollista tarkistaa jälkikäteen.

Seurapuolella tukea järjestetään ja voidaan tarjota nykyään entistä paremmin sähköisesti. Toiminta on yksinkertaistunut, sillä monet hallinnolliset asiat, kuten urheilijanrekisteröinnit, lisenssimaksut ja ilmoittautumiset erilaisiin tapahtumiin ja kilpailuihin tehdään itsenäisesti osallistujan toimesta, mikä vapauttaa resursseja. Sähköpostitse hoituvat nykyään myös monet asiat nopeammin kuin aikaisemmin ne
hoidettiin puhelimitse. Tämä on myös auttanut aikatauluttamaan omaa työtä. Tästä
voidaankin todeta automaation lisääntyneen, joka aikaisemmin mainittiin yhtenä
digitalisaation ominaispiirteistä.

Liitossa on otettu käyttöön muitakin uusia sovelluksia eri palveluntarjoajien puolesta. Esimerkiksi juoksutapahtumissa käytetään hyödyksi juoksijan paikannuspalvelua, mikä edesauttaa tapahtuman elämyksellisyyden kasvattamista myös muille
kuin pelkästään itse osallistujalle. Myös tapahtumien turvallisuutta on voitu parantaa muun muassa hyödyntämällä ilmaista hälytyskeskuksen tarjoamaan sovellusta.
Tulevaisuudessa tapahtumien elämyksellisyys korostuu, sillä suoratoistopalveluiden myötä, ei osallistuminen paikan päällä ole enää yhtä pakollista.

Keväällä 2016 lanseerattiin myös Yleisurheilu-applikaatio, jota hyödynnetään viestintäkanavana lajin kannattajiin. Sen avulla voidaan tarjota tietoa kannattajille heidän omien kiinnostuksen kohteiden mukaan, niin arjessa kuin itse eri urheilutapatumissa. Sitä hyödynnetään myös keräämään mielipiteitä kannattajilta, jotta voidaan paremmin kehittää palveluita sekä osallistaa heitä mukaan kehitystyöhön. Tämän myötä avautuu uusi mahdollisuus uudenlaiseen digitaaliseen yhteistyöhön eri
sidosryhmien, erityisesti sponsorien kanssa. Oma applikaatio toimii myös hyvänä
osallistamisen keinoja, tarjoten monia eri mahdollisuuksia tämän toteuttamiseen.
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4.3

Sosiaalinen media

Nykyään liitto on vahvasti esillä sosiaalisessa mediassa, jossa voidaan pitää yhteyttä lajin harrastajiin, faneihin ja muihin sidosryhmiin. Alustoina käytetään Facebookia, Twitteriä ja Instagramia. Tällä tavoin voidaan parantaa ja nopeuttaa kommunikointia ja luodaan samalla monipuolisempi vuorovaikutussuhde lajista kiinnostuneiden kanssa.

Tiedottaminen ja uutisointi ovat muuttuneet ajan ja teknologian kehityksen myötä
paljon. Nykyään ei tarvitse esimerkiksi enää odottaa, milloin luvattu juttu ilmestyy
lehteen vaan voidaan myös itse vaikuttaa helpommin julkaistavaan sisältöön ja ennen kaikkea sen ajankohtaan. Tällä tavoin voidaan jakaa informaatiota ja pitää yhteyttä ympäri vuoden lajin sidosryhmiin, mikä lisää lajinäkyvyyttä ympärivuoden.

Internet-talous on tuonut tapahtumiin pelkän urheilusuorituksen toteuttamisen lisäksi sosiaalisen aspektin, kun esimerkiksi tietoa omasta osallistumisesta ja tuloksista jaetaan sosiaalisen median kautta muille. Tällöin tapahtumia markkinoidaan
käyttäjien toimesta ja niillä voi saavuttaa laajankin näkyvyyden. Jonkin verran on
myös satunnaisesti seurattu, mitä esimerkiksi tapahtumista kirjoitetaan internetissä.

4.4

Toimintaympäristön muutokset

Toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset ovat johtaneet urheiluliiton organisaatio rakenteen ja toimintamallien muutoksiin. Suomen urheiluliitolle muutostrendit tarkoittavat muun muassa liikuntakulttuuriin liittyviä kehityspiirteitä ja ihmisten
ajankäytön jakautumista, jotka vaikuttavat lajin harrastemääriin ja liikuntamuodon
kiinnostavuuteen. Pysyäkseen houkuttelevana liikuntalajina on tunnistettava muutoksia sekä niiden vaikutukset. Tämäkään ei enää pelkästään riitä, vaan ne on sulautettava osaksi omaa toimintamallia, mikä on voi olla hyvinkin haasteellista

Yleisurheilun tulevaisuuteen vaikuttaa paljolti sen suosio urheilulajina, mitä voidaan tarkastella sekä harrastajien mutta myös yleisurheilun kannattajien määrinä.
Liittona tavoitellaan kansainvälistä huippu-urheilu menestystä mutta siihen ei
päästä ilman seuratoimintaa ja siksi onkin tärkeää liikuttaa nuoria. Suuri tuki lajille
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tulee myös vapaaehtoistoiminnasta, jota hyödynnetään paljon seurojen toiminnassa
mutta myös erilaisten tapahtumien järjestämisessä. Ilman vapaaehtoisia ei toiminta
olisi samanlaista. Liitto tukee seurojen toimintaa mutta suurin osa toteutuksesta tapahtuu itsenäisesti seuroissa, joten on varmistettava, että myös seuroilla on valmiudet kehittyä. Haasteena ovatkin seurojen erilaiset valmiudet sekä niiden hajanaisuus.

Nykyinen maailma on muuttunut paljon ja kilpailu töiden ohella olevasta vapaaajasta on kova. Enää ei myöskään kilpailla pelkästään muiden urheilulajien kesken,
joista pahimpia kilpailijoita ovat joukkuelajit, vaan myöskin viihdeteollisuuden
kanssa, jonka kulutus on kasvussa. Tähän liittyy myös osana erilaisten digitaalisten
palveluiden runsas kulutus.

Erilaiset ilmiöt ja mielenkiinnonkohteet vaihtelevat nopeasti, sillä uusia syntyy ja
sammuu nopeasti. Lyhyet syklit haastavat tarttumaan ilmassa oleviin asioihin, joita
usein syntyy sosiaalisen median kautta. Ilmiöitä voidaan myös nykyään synnyttää
itse helpommin ja täten lajin näkyvyyttä voidaan parantaa ympäri vuoden. Tämä on
madaltanut uutiskynnystä mutta kääntöpuolena se on myös kiristänyt kilpailua siitä,
mitä uutisia luetaan. Tästä johtuen on myös paljon pohdittu sitä, kuinka paljon urheilijoiden inhimillisyyttä ja elämää koskevia asioita tulisi viestiä, kun pelkkä urheilusuoritus ei välttämättä aina enää pelkästään riitä vaan myös elämyksellisyyttä
tarvitaan lisää, muun muassa tapahtumiin. Osa suosiosta kumminkin syntyy aina
urheilumenestyksen kautta ja siksi on tärkeää muistaa, että ilman mielenkiintoisia
ja hyvin pärjääviä urheilijoita, kuihtuu alusta nopeasti.

4.5

Digitalisaation tuomat haasteet

Digitalisaation myötä on syntynyt myös uudenlaisia haasteita. Esimerkiksi nykyään
on mahdollista katsoa reaaliajassa urheilukisoja omasta mobiililaitteesta, joten
miksi enää tulla itse urheilutapahtumaan paikan päälle. Siksi onkin tärkeää pystyä
luomaan tapahtumia, jotka tarjoavat elämyksiä, ei pelkkiä sekunteja. Urheilijat suorittavat oman osuutensa itse urheilupaikalla mutta eivät voi olla ns. sirkustähtiä
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vaan elämys tulee synnyttää muuta kautta. Tähän yksi ratkaisu on hakea tukea elämyksellisyyden rakentamiseen erilaisilta sponsorointikumppaneilta.

Digitalisaatio on myös aiheuttanut paljon muutoksia sponsorointiyhteistyöhön ja
sponsorointisopimusten on koettu muuttuneen. Muutos näkyy muun muassa sponsorisuhteiden määrässä, kestoissa ja sponsorointiin käytettävissä summissa. Pelkkä
laitamainonta ei ole enää riittävä, vaikka tv-näkyvyys kisojen aikaan on kova, vaan
jokainen sponsorointisopimus vaatii entistä enemmän työtä ja uusia tapoja yhteistyölle tulee löytää.

Digitalisaation myötä liikkuvan kuvan merkitys on kasvanut ja osallistava vuorovaikutussuhde kohderyhmän kanssa on noussut esiin tärkeäksi tekijäksi. Sponsorit
haluavat edelleen näkyvyyttä, mutta ei pelkästään kisapäiville, mikä vaatii jatkuvasti uusia ideoita, ja niiden toteuttaminen myös vaatii enemmän aikaa ja resursseja.
Sopimukset myös sisältävät aiempaa enemmän vastikkeita.

Haastatteluiden perusteella taulukkoon 3 on yhteenvetona kirjattu vaikuttavimmat
ilmiöt ja sen tuoma muutos lajiliiton toimintaan.

Taulukko 3. Yhteenveto henkilöstön ryhmähaastatteluista
Ilmiö
Itsepalvelu lisää tehokkuutta, kun tehtävät siirtyvät (on siirtynyt) asiakkaiden/urheilijoiden itsensä hoidettavaksi.
Tiedon haku, tietojen ilmoittaminen,
muuttaminen tai täydentäminen hoituu
sähköisten rekisterien kautta.
Kerronnan tapa markkinoinnissa on
muuttunut. Teksti- ja kuvasisällön rinnalle on tullut interaktiiviset toiminnot,
pelimäisyys ja nettivideot. Sisällöstä
tullut sellaista, että sitä voidaan helposti jakaa, ja halutaankin jakaa, suurelle yleisölle

Muutos
Työn tehokkuuden lisääjä, resursseja
voidaan kohdentaa ja uudelleen järjestää muualle. Kokonaisuudessa resursseja vapautuu muuhun käyttöön.

Osallistamisen ja aktivoinnin mahdollisuus kasvaa. Näkyvyyden kasvattaminen on sen myötä nykyään helpompaa,
tosin se vaatii myös läsnäoloa ja reagointia.
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Sponsoroinnissa pelkkä laitamainos/
mainos paidassa (näkyvyysmainonta)
ei enää riitä vaan on pystyttävä tuottamaan uudenlaista sisältöä. Sponsorointisopimukset sisältävät enemmän vastikkeita, jossa digitaalisen markkinoinnin hyödyntäminen kasvaa
Mobiilisovelluksien hyödyntäminen
toiminnassa. Oman Yleisurheilu-applikaation käyttöönotto.
Tapahtumien seuraaminen erilaisten
suoratoistopalveluiden avulla ilman
läsnäoloa paikan päällä, jolloin tarvitaan lisää elämyksellisyyttä tapahtumissa
Erilaisten ilmiöiden syntyminen ja niiden sammuminen on nykyään nopeaa.

Digitaalisten kanavien hyödyntämien,
missä näkyvyyttä voidaan tarjota 24/7.
Monikanavaisuus vaatii uusia ideoita,
resursseja sekä myös uudenlaista osaamista.

Elämyksellisyys ja läsnäolo. Viestinnän muutos, jossa tullaan lähemmäksi
sidosryhmiä
Tarvitaan uusia yhteistyömahdollisuuksia erilaisten sidosryhmien kanssa.
Sponsorointikumppanien avulla tapahtumien elämyksellisyyden lisääminen.
Ilmiöihin tulee tarttua ja niitä voidaan
tukea paremmin. Voidaan myös itse
päättää milloin ja missä kanavassa julkaistaan, jolloin itse ollaan vastuussa
viestin sisällöstä. Mahdollisuus sitouttaa eri kohderyhmiä kaksisuuntaisen
viestinnän avulla.

42

5

SPONSOROINTITUTKIMUKSEN TULOKSET

5.1

Kyselytutkimuksen taustat

Osana tutkimusta toteutettiin kysely potentiaalisille sponsorointikumppaneille. Kyselyn tarkoituksena oli saada tietoa urheilusponsoroinnin kehityssuunnista mahdollisten yhteistyökumppaneiden näkökulmasta. Kysely toteutettiin lähettämällä osallistumispyyntö Suomen Urheiluliiton toimesta, saatekirjeen kera, yhteensä noin 400
henkilölle, jotka valikoitiin liiton rekisteristä. Yhteensä eri yrityksiä oli noin 250.
Kysely lähetettiin 10.6 ja siihen oli aikaa vastata kaksi viikkoa. Tämän aikana kyselyyn vastasi yhteensä 41 ihmistä. Kysely koostui 13 pääkysymyksestä, joista
osassa oli alakysymyksiä teemoittain. Osa vastanneista on toteuttanut SUL:n kanssa
sponsorointiyhteistyötä jo aiemmin, osa vastaajista vastaavasti taas ei. Kyselyn
runko ja kysymykset ovat esillä liitteessä 3.

Tutkimuksessa saatu aineisto analysoitiin kysymys kerrallaan. Tämä siksi, että
muodostuisi mahdollisimman tarkka kuva siitä, minkälaisia ajatuksia mahdollisilla
yhteistyökumppaneilla on kustakin aihealueesta. Suurimmaksi osin kysymysten tulokset ovat esiteltynä prosentteina, avoimia kysymyksiä lukuun ottamatta. Kysely
koostuu neljästä osa-alueesta, joiden mukaan vastaukset myös esitetään. Nämä
neljä osa-aluetta ovat sponsoroinnin yleiskuva, Suomen Urheiluliiton imago ja
sponsorointitoiminta, digitaaliset markkinointikanavat sponsoroinnissa sekä digitaaliset ilmiöt.

Kyselyyn vastanneista suurin osa työskenteli yrityksessä, jossa on yli 250 työntekijää. Vastauksia tuli yhteensä 19 kappaletta. Vastaajista kahdeksan toimii yrityksessä, jossa on 50–249 työntekijää, 11 vastaajan yrityksen koko oli 10–49 työntekijää. Kolme vastanneista työskentelee yrityksessä, jossa on alle yhdeksän työntekijää.

5.2

Yleiskuva sponsoroinnista

Tutkimuksen alkuun vastaajilta tahdottiin saada yleiskuva sponsoroinnista. Vastaajilta kysyttiin tulevaisuuden tavoitteista, sponsoroinnin tärkeydestä sekä haasteista,
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syistä miksi sponsorointia ei koeta hyvänä markkinointiviestinnän keinona ja tekijöistä, jotka vaikuttavat sponsorointikohteen valintaan.

Sponsorointiin kohdistuvat tavoitteet jakaantuivat melko tasaisesti. Kumminkin
suurin tavoite sponsoroinnille oli selkeästi edelleen näkyvyyden saaminen. Tätä
mieltä on 40,00 % vastanneista. 35,00 % vastanneista kertoo tavoitteidensa liittyvän
yrityskuvaan ja imagoon ja 30,00 % vastaajista asiakashankintaan.

Tavoitteet ovat aina yrityskohtaisia ja usein myös päällekkäisiä ja keskinäisessä
vuorovaikutussuhteessa toistensa kanssa. Tästä syystä on haastavaa asettaa tavoitteita tärkeysjärjestykseen ja monet vastaajat olivatkin valinneet monia vaihtoehtoja,
vaikka kysymyksessä oli pyydetty valitsemaan yksi tärkein vaihtoehto. On myös
muistettava, että yrityksillä on mitä luultavimmin monia muitakin tavoitteita. Tässä
kohdassa oli haettu näkemystä yleisimmistä tavoitteista, jotka teorian mukaan toimivat usein kimmokkeina sponsoroinnille. Tulos antaa kumminkin hyvän kuvan
siitä, mitä sponsoroinnilla halutaan saavuttaa. Tuloksien tarkempi jakautuminen listattujen tavoitteiden kesken on esitelty kuvaajassa 1.

Mihin sponsorointiyhteistyön tulevaisuuden
tavoitteet/odotukset liittyvät?
Sidosryhmien suhdetoimintaan

15,00%

Asiakashankintaan (markkina-aseman
kasvattaminen)

30,00%

Tuotteen/palvelun markkinointiin

27,50%

Näkyvyys

40,00%

Yrityskuvaan ja imagoon
0,00%

35,00%
10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

Kuvaaja 1. Sponsoroinnin tavoitteet

Vastaajista 41,50 % on sitä mieltä, että sponsorointi on keskimääräisesti tärkeä osa
yrityksen markkinointia. Vastauksien perusteella voidaan sanoa yrityksien olevan
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kiinnostuneita sponsoroinnista ja se koetaan yhdeksi markkinointiviestinnän keinoksi, mutta se ei kumminkaan valikoidu suurimmalla osalla tärkeimmäksi markkinointiviestinnän mahdollisuudeksi. Tämä tulos tosin oli ennakoitavissa, sillä suurin osa yrityksistä panostaa ensisijaisesti ns. suoramarkkinointiin, jossa haluttua
kohderyhmää lähestytään suoraan omasta toimesta. Tulos kumminkin osoittaa, että
potentiaalisia sponsorointikumppaneita on olemassa ja sponsoroinnista ollaan kiinnostuneita.

Osin tulokseen voi vaikuttaa yrityksen toimiala ja liiketoimintamalli, jos sponsoroinnin ei koeta soveltuvan siihen. Sponsoroinnista on vaikea myös saada liiketoiminnallista hyötyä, mikäli se ei ole osa yrityksen strategiaa. Tästä syystä voidaankin painottaa strategian tärkeyttä myös sponsorointitoimissa, sillä sen avulla ohjataan tavoitteiden toteutumista paremmin. Vastausten jakautuminen sponsoroinnin
tärkeydestä on esitelty kuvaajassa 2.

Kuinka tärkeä osa sponsorointi on markkinointianne?
45,00%

41,50%

40,00%
35,00%
30,00%
25,00%

19,50%

20,00%
15,00%
10,00%

14,60%

14,60%

9,80%

5,00%
0,00%
1
Ei lainkaan tärkeä

2

3

4

5

Erittäin tärkeä

Kuvaaja 2. Sponsoroinnin tärkeys osana markkinointia

Tutkimuksen mukaan suurimpana haasteena sponsorointiyhteystyöhön mukaan
lähtemiselle on se, että sponsoroinnin ei koeta tuovan riittävästi todellista arvoa.
Vastaajista 35,90 % on tätä mieltä. Tämä tarkoittaa, että asetetulle vastikkeelle ei
saataisi riittävissä määrin tuottoa. Tähän vaikuttaa suurilta osin se, miten tavoitteet
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on alun perin määritelty. Tämä vaatiikin huolellista suunnittelua sekä sponsoroitavalta kohteelta että sponsorilta sekä edellä mainittua strategiaa.

Toisena isoimpana haasteena vastaajista 23,10 % kokee, että sponsoroinnin kohteet
eivät osaa konseptoida tarjoamiaan mahdollisuuksia. Konseptoinnin ja tuotteistamisen avulla voidaan tarjota jo niin ikään valmiita paketteja, joiden hyöty voidaan
todentaa jo yhteistyön alussa. Monella, varsinkin pienemmällä yrityksellä, ei välttämättä ole aikaa tai edes riittävää sponsorointiosaamista, jolloin konseptointi voisi
madaltaa kynnystä yhteistyön aloittamiseen.

Vastaajista 20,50 % on sitä mieltä, että sponsorointi nähdään enemmän hyväntekeväisyytenä kuin mahdollisuutena edistää yrityksen strategiaan asetettuja tavoitteita.
Tähän liittyy osittain asenne sponsorointia kohtaan, jolloin myös tulee tehdä selkeä
ero lahjoituksen suhteen, joka usein on vastikkeetonta toimintaa. Tässä kohtaa voidaankin linkittää asiayhteys sponsoroinnin tulosten mitattavuuden tärkeyteen, jolla
voidaan perustella sponsoroinnista saatavaa hyötyä.

Mitä esteitä näet tällä hetkellä, jotka hankaloittavat
sponsorointiyhteistyön aloittamista?
Sponsoroinnin ei koeta tuovan
riittävästi todellista arvoa
Sponsorointi nähdään enemmän
hyväntekeväisyytenä kuin
liiketoiminnan edistäjänä
Sponsoroinnin kohteet eivät osaa
konseptoida tarjoamiaan
mahdollisuuksia
Sponsorointiosaaminen on
puutteellista yrityksessämme

2,60%
5,10%

12,80%

23,10%

Sponsorointikohteen ei koeta osaavan
tarjota meitä kiinnostavia
mahdollisuuksia
Muu

Kuvaaja 3. Esteet sponsorointiyhteistyön aloittamiselle

35,90%

20,50%
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Tutkimukseen oli liitetty myös avoin kysymys, johon vastaajat pystyivät kirjaaman
muita kokemiaan haasteita kuin valmiiksi esitellyt. Seuraavat haasteet tulivat ilmi
tutkimuksessa:


yrityksemme on pieni, aikaa ja resursseja on vähän.



sponsoroinnin kautta saadun hyödyn mittaaminen toimialallamme hankalaa



sponsorointipyyntöjä tulee päivittäin eli aivan liikaa



mielenkiintoisen urheilijan hintalappu on liian suuri, niukka taloustilanne, panostukset ovat digikehityksessä

Tutkimukseen osallistujilta kartoitettiin myös tekijöitä, jotka vaikuttavat yhteistyökumppanin valintaan. Tähän vastaajilla oli mahdollista vastata avoimesti. Seuraavia
tekijöitä nostettiin esille:


kumppanin aktivisuus järjestää mielenkiintoisia tapahtumia, ei pelkkää kisakatsomoa. Elämyksellisyyttä, muistoja ja ”wau factoria” tarvitaan



yhteistyökumppanin kanssa jaetaan samat arvot − oma arvomaailma on sopusoinnussa yhteistyökumppanin ja sen edustaman tuotteen kanssa



valtakunnallinen näkyvyys mediassa



lajin imago ja suuri kiinnostavuus



yhteistyökumppanin henkilöstön ihmissuhdetaidot sekä välittäminen asiakkaasta ja yhteydenpito asiakkaaseen säännöllisesti



yhteistyökumppanin rakentama sisältö (muu kuin logonäkyvyys) osana yhteistyötä



meidän kannaltamme tärkein on kohderyhmän tavoittaminen

Edellä mainitut tekijät summaavat hyvin yhteen sen, mitä tulee huomioida, kun
miettii sponsorikohteen valintaa. Sponsoroitavalle kohteelle tämä on myös hyvä
tarkastuslista siihen, vastaako oma toiminta ja millä laajuudella esiteltyjä tekijöitä.
Näin sponsoroitava kohde voi miettiä, mitä tulisi tehdä, jotta saavutetaan haluttu
taso tietyllä osa-alueella.
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5.3

Suomen Urheiluliiton imago ja sponsorointitoiminta

Tutkimuksen toisessa osiossa selvitettiin, miten mahdolliset sponsorointikumppanit
tällä hetkellä kokevat Suomen Urheiluliiton imagon ja sen sponsorointitoiminnan.
Koetaanko toiminnan olevan sellaista, joka kattaa yhteistyökumppanilta vaaditut
kriteerit. Vastauksien avulla saadaan tietoa liiton kiinnostavuudesta sponsorointikohteena ja millä osa-alueilla sitä tulisi kehittää tulevaisuutta ajatellen.

Kyselyn tuloksen mukaan Suomen Urheiluliittoa voidaan pitää kiinnostavana yhteistyökumppanina, sillä vastaajista 17,10 % piti liittoa erittäin kiinnostavana ja
43,90 % kiinnostavana. Tässä kohtaa voidaan myös pohtia, minkälaisia mielikuvia
SUL herättää ja vastaavatko ne mielikuvat yrityksien tavoittelemia tavoitemielikuvia. Tätä kautta saadaan rakennettua alku yhteistyölle.

Kuinka kiinnostavana yhteistyökumppanina näette
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Kuvaaja 4. SUL:n kiinnostavuus yhteistyökumppanina

Vastaajien oli myös mahdollista perustella valintaansa avoimen kysymyksen
kautta. Suomen Urheiluliiton kiinnostavuutta yhteystyökumppanina perusteltiin
seuraavasti:
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Vahvuudet


Olemme tehneet SUL:n kanssa yhteistyötä usean vuoden ajan,
olemme olleet tyytyväisiä yhteistyön tulokseen.



Tapahtumat ovat hyvä mahdollisuus markkinoida meidän tuotteita.



Tekevät näkyviä projekteja, joiden yhteydessä saamme näkyvyyttä.

Heikkoudet


Suomalaisen yleisurheilun menestys on ollut viime aikoina vaisuhko.



Ei herätä tunteita suuntaan tai toiseen. On profiloinut itseään minun
silmiini varsin vähän.

Tutkimuksessa pyydettiin seuravaksi osallistujia vastaamaan kahdeksaan eri väitteeseen ja arvioimaan jokaista kysymystä asteikolla 1-5. Yhden ollessa täysin eri
mieltä ja vastaavasti viiden täysin samaa mieltä. Näiden tulosten osalta voidaan
myös osittain selittää tekijöitä, jotka vaikuttavat taustalla liiton kiinnostavuuteen
sponsorointikumppanina.

Vastaajista 47,50 % on jokseenkin samaa mieltä, siitä että SUL pystyy täyttämään
asetetut tavoitteet ja 7,50 % on täysin samaa mieltä. Tavoitteet ovat aina yrityskohtaisia, joten tämä on osoitus siitä, että pystytään toteuttamaan erilaisia yhteistyönmuotoja, jossa haluttu lopputulosta vastaa sitä, mitä on lähdetty tavoittelemaan.
Tästä syystä on myös mahdollista, että jonkun kumppanuuden kanssa asetettuihin
tavoitteisiin ei ole päästy. Yhteensä 15,00 % vastaajista on eri mieltä siitä, että SUL
pystyisi täyttämään yhteistyölle asetut tavoitteet. Tällöin vastausvaihtoehdoksi on
valittu yksi tai kaksi.

Asetettujen tavoitteiden kannattaa olla konkreettisia, realistisia ja osa myös mitattavissa olevia, jolloin myös positiivisten vaikutusten jälkeen sponsorointisuhteen
jatkumiselle on hyvät perustelut. Vastausten jakautuminen esitetään kuvaajassa 5.
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SUL pystyy täyttämään asetetut tavoitteet
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Kuvaaja 5. SUL pystyy täyttämään asetetut tavoitteet

Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen vaatii myös pitkälti osaamista toteuttaa monipuolisia kampanjoita ja projekteja. Vastaajilta haluttiinkin kysyä heidän mielipidettään siitä, pystyykö SUL toteuttamaan erilaisia projekteja. Vastaajista suurin osa
eli 45,00 % on jokseenkin samaa mieltä asiasta. 40,00 % vastaajista ei ole samaa
eikä eri mieltä, joten myös parannettavaa löytyy. Tämä vaatii uusia ideoita, luovuutta, osaamista ja oikeanlaisia resursseja yhteistyön toteuttamiseksi. Tulosjakauma on nähtävissä kuvaajassa 6.

SUL pystyy toteuttamaan erilaisia
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Kuvaaja 6. SUL kykenee toteuttamaan erilaisia projekteja
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Tutkimuksessa kartoitettiin myös SUL:n imagon kiinnostavuutta. Imago on usein
yksi tekijä, joka vaikuttaa sponsoroitavan kohteen valintaan. On luontevaa valita
sponsoroitavaksi kohteeksi sellainen, jonka imago koetaan yhteensopivaksi yrityksen/tuotteiden/palvelun kanssa. Jokseenkin samaa mieltä oli vastaajista 51,20 % ja
26,80 % täysin samaa mieltä, joten tulosten perusteella SUL:n imagoa voidaan pitää
hyvänä. Vastausjakauma esitellään tarkemmin kuvaajassa 7.

SUL:n imago on sopiva yrityksellemme.
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Kuvaaja 7. SUL:n imagon sopivuus vastaajayrityksien mielestä

Sponsoroinnin toimiessa markkinointiviestinnän kanavana, on silloin tärkeä saavuttaa sponsorin tavoiteltu kohderyhmä. Vastaajista 48,80 % on sitä mieltä, että SUL
pystyy jokseenkin tavoittamaan eri yrityksille tärkeät kohderyhmät. Kohderyhmä
muodostuu ihmisistä, joita yhdistää tietty tekijä. Tämä vaatii molemmilta hyvää
tuntemusta omasta kohderyhmästään. Kun tunnetaan asiakkaiden asenteet, tarpeet
ja ostoprosessi paremmin, voidaan rakentaa puhuttelevampia sisältöjä. Vastausjakauma kysymykseen on tarkemmin esiteltynä kuvaajassa 8.
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Kuvaaja 8. SUL kykenee tavoittamaan vastaajayrityksien kohderyhmät

Kyselyssä pyrittiin myös selvittämään, kuinka kiinnostavana vastaajat arvioivat
omien kohderyhmiensä pitävän Suomen Urheiluliittoa ja yleisurheilua lajina yleisesti. Vastauksien perusteella koetaan kohderyhmien olevan kiinnostuneita yleisurheilusta, sillä 47,50 % vastaajista on jokseenkin samaa mieltä. Mikäli vastaajat eivät
näin kokisi, silloin tuskin on kovin todennäköistä, että yhteistyökumppaniksi valikoituisi juuri SUL. Tässäkin kohtaa voidaan painottaa hyvää kohderyhmätuntemusta, mikä tulevaisuudessa tulee olemaan yhä tärkeämmässä asemassa. Sen kautta
sponsoroinnin kohde voi näyttää sponsorille yhteistyön mahdollisuudet ja mahdolliset saavutukset. Vastausjakauma on esitelty tarkemmin vielä kuvaajassa 9.
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SUL/yleisurheilu kiinnostaa kohderyhmäämme.
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Kuvaaja 9. SUL:n ja yleisurheilun kiinnostavuus kohderyhmissä vastaajien mielestä

Yleisurheilun mielenkiintoisuus sponsorointikohteena jakaa mielipiteitä vastaajien
kesken. Heistä 36,60 % on jokseenkin samaa mieltä siitä, että yleisurheilu on mielenkiintoinen sponsorointikohde. Kumminkin vastaajista 26,80 % ei ole samaa eikä
eri mieltä ja 24,40 % vastaajista ei pidä sitä kovinkaan mielenkiintoisena.

Yleisurheilussa näkyvyys painottuu usein kesään, mikä mainitaan myös liiton missiossa, mikä saattaa vaikuttaa sen kiinnostavuuteen sponsorointikohteena. Toisena
tekijänä voidaan pitää myös kansainvälistä urheilumenestystä, joka jo aiemmin tuli
tutkimuksessa ilmi. Yksi tekijä saattaa liittyä myös siihen, onko mielenkiintoisia
urheilijoita riittävästi ja miten heitä tuodaan esille. Tässä kohtaa olisi myös hyvä
selvittää, millaisia mielikuvia SUL ja yleisurheilu lajina herättää mahdollisissa
sponsorointikumppaneissa. Tämä kasvattaa ymmärrystä siitä, miten toiminta koetaan ulkopuolisin silmin. Vastausjakauma on esitettynä vielä tarkemmin kuvaajassa
10.
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Kuvaaja 10. Yleisurheilun kiinnostavuus sponsorointikohteena

Median kiinnostuneisuus tuo lajille aina lisää näkyvyyttä. Tällöin uutisoidaan lajissa tapahtuvista muutoksista, ilmiöistä ja tuloksista. Yleisurheilulla on lajina pitkät perinteet ja sen levinneisyys on laaja. Yleisurheilu rakentuu eri lajeista tuoden
siihen monipuolisuutta. Nämä tekijät myös vaikuttavat siihen, että vastaajista 48,80
% on jokseenkin samaa mieltä siitä, että SUL kiinnostaa mediaa. Vastausjakauma
on tarkemmin esiteltynä kuvaajassa 11.

SUL kiinnostaa mediaa.
60,00%
48,80%

50,00%
39,00%

40,00%
30,00%
20,00%
10,00%

7,30%

4,90%
0,00%

0,00%
1
Täysin eri mieltä

2

3

4

Kuvaaja 11. Median kiinnostuneisuus SUL:sta vastaajien mielestä

5
Täysin samaa mieltä

54

Tulosten mukaan vastaajien mielestä yleisurheilu ei ole riittävästi esillä ympäri
vuoden. Vastaajista 36,60 % ei ole samaa eikä eri mieltä siitä, onko lajinäkyvyys
riittävä. Vastaajista 26,80 % on jokseenkin eri mieltä ja 9,80 % täysin eri mieltä.
Tähän varmasti vaikutta se, että näkyvimmät kisat pidetään kesäaikaan.

Tässä kohtaa tulisi paremmin hyödyntää mahdollisuutta synnyttää itse ilmiöitä, joiden kiinnostavuus kantaa myös lajin suurimpien kannattajien muodostaman verkoston ulkopuolelle. Kiinnostavia uutisia ja tapahtumia voidaan jakaa muun muassa
sosiaalisen median kautta ja ylläpitää täten kannattajien mielenkiintoa myös kisakauden ulkopuolella sekä houkutella uusia kannattajia lajin pariin. Onnistuneet
sponsorointikumppanuudet usein myös tuovat uudenlaista näkyvyyttä, sillä ristiinmarkkinointi avaa monipuolisia mahdollisuuksia eikä keskity pelkästään itse urheilusuoritukseen. Tarkempi vastausjakauma esitetään kuvaajassa 12.
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Kuvaaja 12. Yleisurheilu on esillä riittävästi ympäri vuoden

Vastaajien mielestä on tärkeää, että sponsoroinnin tuloksellisuutta mitataan. Tätä
mieltä vastaajista oli 62,50 %. Mikäli tuloksia voidaan mitata, voidaan sen perusteella tarkastella myös sitä, kuinka hyvin asetettuihin tavoiteisiin päästiin. Tämä luo
myös perusteet yhteistyön jatkamiselle, mistä on jo aiemmin mainittu.
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Mittaamisen avulla voidaan myös paremmin hallinnoida sponsorointisopimuksia,
sillä sitä kautta saadaan parempi näkemys sen hetkisestä tilanteesta. Tällöin voidaan
paremmin reagoida, mikäli siihen on tarve. Mittaamisen edellytyksenä on se, että
ainakin osa tavoitteista on määritelty mitattavaan muotoon. Tulosjakauma sponsoroinnin tuloksellisuuden mittaamisen tärkeydestä on esiteltynä tarkemmin kuvaajassa 13.

Sponsoroinnin tuloksellisuuden mitattavuus ovat
tärkeä asia.
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Kuvaaja 13. Sponsoroinnin tuloksien mitattavuuden tärkeys

Tutkimuksessa kysyttiin lisäksi avoimen kysymyksen avulla, mitä Suomen Urheiluliiton tulisi tehdä ollakseen kiinnostavampi yhteistyökumppani. Seuraavia asioita
nousi esille:


SUL:n tulisi panostaa digipalveluihin.



Omaksua ajatusmalli, että sponsoroiva yritys odottaa myös vastinetta panostukselleen. Sponsorointi ei ole lahjoitus.



Tapahtumista tulee tehdä "unohtumattomia", pelkkä bufee ei riitä enää.



Pienille yrityksille voisi yrittää kehittää valmiita, helppoja sponsorointipaketteja, jotka toimivat ”avaimet käteen”-periaatteella.



En pysty yksilöimään, ehkä passiivisuus ja hinnoittelu.



SUL:n pitäisi olla esillä läpi koko vuoden.



Kansainvälinen menetys ja nuoret/lapset enemmän esille
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Taulukossa 4 on yhteenvetona kuvattu SUL:n imagon ja sponsorointitoiminnan
vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat hyödyntäen SWOT analyysiä. Yhteenvedossa on myös hyödynnetty sisäisissä haastatteluissa esiin nousseita asioita
yhdessä edellä esiteltyjen kysymysten kanssa.

Taulukko 4. Yhteenveto SWOT analyysiä hyödyntäen
Vahvuudet
 Imagoa pidetään hyvänä
 Kohderyhmien tavoitettavuus
 Maineikkaat harrasteliikuntatapahtumat
 Media näkyvyyttä ja kiinnostaneisuutta pidetään hyvänä
 Perinteikäs ja laajat harrastemäärät

Haasteet
 Lajinäkyvyys ympäri vuoden
 Resurssihaasteet
 Profilointi voisi olla parempaa
 Kansainvälinen urheilumenestys

Mahdollisuudet
 Urheilijoiden korostaminen ja
ilmiöiden synnyttäminen
 Elämyksellisyyden lisääminen
tapahtumiin
 Kohderyhmistä kerätyn datan
hyödyntäminen markkinoinnissa
 Konseptointi

Uhat
 Muut urheilulajit (erityisesti
joukkuelajit) kilpailevat sponsoreista
 Yleinen lajin imago (esim. doping)
ja menestys
 Sponsorointipyyntöjä tulee
yrityksille paljon

5.4

Digitaaliset markkinointikanavat sponsoroinnissa

Tutkimuksen kolmannessa osiossa selvitettiin, mitä digitaalisia markkinointikanavia on jo käytetty sponsorointiyhteistyössä aiemmin ja mihin kanaviin aiotaan
panostaa tulevaisuudessa. Tämän tarkoitus on tuottaa myös historiatietoja suosituimmista kanavista, mutta ennen kaikkea siitä minkälaisiin kanaviin potentiaaliset
sponsorointiyhteistyökumppanit ovat tulevaisuudessa kiinnostuneita panostamaan.
Tällöin voidaan omaa tarjoamaa muokata sellaiseksi, joka vastaa suosituimpia yhteistyön muotoja. Tämä voi tarvittaessa myös vaatia uudenlaista osaamista, ideoita
ja resurssien järjestämistä.
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Tutkimuksen alkuun osallistujilta kysyttiin, mitä digitaalisella sponrorointiyhteistyöllä halutaan saavuttaa. Vastauksista nousi esille seuraavat asiat, jotka myös luovat raamit sille, minkälaista yhteistyönmallia kumppanit tavoittelet:


sitoutumista kahteen suuntaa



täysin henkilökohtaista viestintää



dialogia asiakkaiden ja meidän välillä



sponsorikohteen seuranta sosiaalisessa mediassa.

Tutkimuksessa selvitettiin myös, mitkä tekijät ohjaavat vastaajia käyttämään digitaalisen markkinoinnin tuomia mahdollisuuksia. Tutkimuksen mukaan suurin syy
on viestinnän kohdennettavuus 33,30 % osuudella. Toiseksi tulivat kustannustekijät
sekä monikanavaisuus, jotka molemmat saivat vastauksista 17,90 %. Tarkempi vastauksien jakautumisen on esiteltynä kuvaajassa 14.

Mitkä syyt ohjaavat yritystänne käyttämään eri
digitaalisen markkinoinnin mahdollisuuksia?
2,60%

Viestinnän kohdennettavuus
17,90%
Viestin nopea perille saaminen
Kaksisuuntainen viestintä yrityksenja
asiakkaiden välillä
Kustannustekijät

10,30%
33,30%
17,90%

Laaja tavoitettavuus (myös
maidenrajat ylittävä)
Monikanavaisuus
Muu

15,40%
2,60%

Kuvaaja 14. Digitaalisen markkinoinnin käytön syyt

Vastaajien oli myös mahdollista tarkentaa muita syitä, jotka ohjaavat digitalisuuteen. Yksi vastaajista mainitsi syyksi mahdollisuuden palkita. Tämä on yksi osallistavan menetelmän keino. Palkitsemisessa voi olla esimerkiksi kyse siitä, että tiet-
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tyä toimintaa vastaan on mahdollista saada jokin vastahyöty. Osallistamalla voidaan sitouttaa omaa kohderyhmää yritykseen. Ihmisiä usein myös kiinnostaa mahdollisuus osallistua, mikäli aihealue koetaan heille itselle tärkeäksi.

Seuraavaksi vastaajia pyydetiin arvioimaan jokaista eri digitaalisen markkinoinnin
kanavan käytön määrää sponsoroinnissa asteikolla 1-5. Yksi tarkoitti ei ollenkaan
ja viisi käyttöä merkittävissä määrin. Yksi vastaajista ei ollut käyttänyt mitään digitaalisia kanavia sponsoroinnissa.

Uutiskirjeiden käyttö jakautuu aika tasaisesti vastaajien kesken. Osa ei ole käyttänyt olleenkaan, osa on käyttänyt niitä hieman ja osa merkittävissä määrin. Suurin
osa vastaajista aikoo tulevaisuudessa panostaa niiden käyttöön aikaisempaa enemmän. Vastausjakauma on esiteltynä tarkemmin kuvaajassa 15.

Uutiskirjeet sähköpostitse
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Kuvaaja 15. Uutiskirjeiden käytön yleisyys sähköpostitse

Sosiaalista mediaa on selkeästi hyödynnetty sponsorointiyhteistyössä aiemmin.
Tutkimus osoittaa tämän kanavan käytön asteen kasvavan entisestään myös tulevaisuudessa. Jopa 56,50 % vastaajista aikoo käyttää tulevaisuudessa sosiaalista mediaa merkittävissä määrin.
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Sosiaalisen median käytön suosioon varmasti vaikuttaa se, että erilaisten digitaalisten palveluiden käyttö on jatkuvasti kasvussa, myös eri ikäluokissa. Kanavia ja palveluita on monia ja niiden avulla voidaan tavoittaa laajakin yleisö. Sosiaalisen median tarjoamat palvelut ovat usein talletettuina mobiililaitteeseen, jolloin niihin on
helppo ja nopea pääsy. Mobiililaitetta usein myös pidetään mukana päivittäin. Tarkempi tulosjakauma sosiaalisen median käytöstä esitellään kuvaajassa 16.
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Kuvaaja 16. Sosiaalisen median käytön yleisyys

Hakusanamainonta jakaa vastaajien käytönasteen. Vastaajista 35,00 % ei ole käyttänyt ollenkaan ja vastaavasti 30,00 % on käyttänyt jopa merkittävissä määrin. Tällöin vastaaja on valinnut joko nelosen tai viitosen. Tulevaisuudessa hakusanamarkkinointi näyttää kasvattavan suosiotaan. Hakusanamainonnan avulla on mahdollista
parantaa omaa löydettävyyttä monen eri toimijan ja informaation tulvasta potentiaalisen asiakkaan tarvitsemalla hetkellä. Tulosjakauma esitellään kuvaajassa 17.
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Kuvaaja 17. Hakusanamainonnan käytön yleisyys

Kohdennettua markkinointia sähköpostitse ei ole käyttänyt vastaajista 43,90 %.
23,10 % ei myöskään aio tähän panostaa tulevaisuudessa. Vastaavasti 24,40 % vastaajista on käyttänyt merkittävissä määrin aiemmin ja 28,20 % aikoo myös tulevaisuudessa panostaa siihen merkittävissä määrin. Tarkempi vastausjakauma on esillä
kuvaajassa 18.
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Kuvaaja 18. Kohdennetun mainonnan käytön yleisyys sähköpostitse
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Verkkomainontaa on käytetty sponsoroinnissa ja tulosten mukaan siihen myös jatkossa panostetaan ainakin jossain määrin. Vastaajista 25,00 % on käyttänyt merkittävissä määrin ja 20,50 % aikoo myös jatkossa panostaa siihen merkittävästä. Tarkempi tulosten jakautuminen on esiteltynä kuvaajassa 19.
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Kuvaaja 19. Verkkomainonnan käytön yleisyys

Suurin osa vastaajista ei ole käyttänyt mobiilimainonnan mahdollisuuksia suuremmissa määrin mutta tulosten mukaan siihen panostettaisiin tulevaisuudessa enemmän. Vastaajista 30,00 % ei ole käyttänyt lainkaan ja 20,00 % vastaajista taas merkittävissä määrin.

Oman Yleisurheilu-applikaation kautta voidaan toteuttaa mobiilimainontaa tulevaisuudessa paremmin. Tämä luo uuden ulottuvuuden sponsorointitoimintaan. Oman
applikaation avulla, oikein hyödynnettyä, voidaan myös saada vielä tarkempia tietoja lajin kohderyhmistä yhteistyön suunnittelun tueksi. Vastaustulokset mobiilimainonnan käytöstä on esiteltynä kuvaajassa 20.
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Kuvaaja 20. Mobiilimainonnan käytön yleisyys

Tulokset osoittava, että 63,40 % vastaajista ei ole käyttänyt sponsorointitoimissa
markkinointikanavana palveluviestejä mobiilisti. Niiden käyttö tulevaisuudessa jakautuu myös melko tasaisesti. Osa panostaa tulevaisuudessa, osa vastaavasti ei koe
sen käyttöä silloinkaan tarpeelliseksi, ainakaan tällä hetkellä. Suurin osa vastaajista
myös kallistuu tähän suuntaan. Tarkempi vastausjakauma on esillä kuvaajassa 21.
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Kuvaaja 21. Palveluviestien käytön yleisyys mobiililaitteella
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Sama koskee mobiilisovelluksien käyttöä. Suurin osa ei ole sitä aikaisemmin hyödyntänyt mutta osaa se kiinnostaa vaihtoehtona tulevaisuudessa ja osaa vastaavasti
ei. Vastaajista 61,00 % ei ole käyttänyt mobiilisovelluksia ja 20,50 % ei myöskään
siihen aio panostaa. Vastaajista 7,30 % on käyttänyt ja 20,50 % aikoo myös panostaa tulevaisuudessa. Tässäkin kohtaa voidaan nostaa esiin oma Yleisurheilu-applikaatio ja sen tuomat yhteistyömahdollisuudet. Tarkempi tulosjakauma esitetään kuvaajassa 22.
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Kuvaaja 22. Mobiilisovelluksien hyödyntämisen yleisyys

Edellä olevien kanavien lisäksi yksi vastaajista vastasi avoimeen kysymykseen
muista käytetyistä kanavista. Tässä kohtaa mainittiin blogit ja tiedotteet.

Tulosten perusteella voidaan todeta sosiaalisen median kiinnostavan vastaajia eniten, toiseksi hakusanamainonta ja kolmantena uutiskirjeet sähköpostitse. Tulosten
perusteella verkkomainontaan aiotaan vastaajien kesken panostaa tulevaisuudessa
hieman aiempaa vähemmän. Kuvaajassa 23 on nähtävissä yhteenvetona eri digitaalisten markkinointikanavien käyttö aiemmin ja tulevaisuudessa. Tulokset esitetään
keskiarvona.
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Kuvaaja 23. Keskiarvo käytetyistä ja tulevaisuudessa panostettavista kanavista

5.5

Digitaaliset ilmiöt

Kyselyn neljännessä ja viimeisessä osiossa vastaajia pyydettiin arvioimaan digitaalisuuteen liittyviä väittämiä asteikolla 1-5, yhden ollessa täysin eri mieltä ja viiden
täysin samaa mieltä. Tämän osion tarkoitus oli saada kuva siitä, mitä tällä hetkellä
ilmassa olevista digitaalisista ilmiöistä ajatellaan ja miten niiden koetaan vaikuttavan toimintaympäristöön ja tulevaisuuteen.

Vastaajien mielestä on tärkeää olla esillä verkossa, muillakin kuin omilla kotisivuilla. Suurin osa vastaajista on tätä mieltä 47,50 % osuudella. Tämä tuo näkyvyyttä
yritykselle laajemmin ja ristiinmarkkinoinnin avulla voidaan tavoittaa potentiaalisia asiakkaita paremmin. Digitalisaatio onkin lisännyt verkostomaista toimintaa eri
toimijoiden välille. Tarkempi tulosten jakautuminen on esiteltynä kuvaajassa 24.
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Kuvaaja 24. Verkossa näkymisen tärkeys

Vastaajien mukaa sosiaalisesta mediasta uskotaan löytyvän potentiaalia asiakkaita.
Jopa 48,70 % vastaajista on täysin samaa mieltä. Sosiaalinen media onkin nykyään
lähes päivittäin käytössä ja sen suosion on myös todettu jatkuvan. Vastausten jakautuminen on esiteltynä kuvaajassa 25.
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Kyselyyn vastanneista 60,50 % on sietä mieltä, että mobiililaitteen omaavista henkilöistä osa ostaa myös enemmän myymälöistä, osan ostokäyttäytymiseen tämän
taas ei uskota vaikuttavan. Tulokset kysymyksen osalta on esiteltynä kuvaajassa 26.
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Kuvaaja 26. Mobiililaitteen omaavat ostavat myös enemmän myymälöistä

Kyselyn tulosten mukaan, videoiden käyttö markkinoinnissa koetaan kiinnostavaksi, tuoden näkyvyyttä ja uutta ilmettä. Jopa 36,80 % vastaajista on täysin samaa
mieltä. Tulos tukee myös Kurion teettämän tutkimuksen tulosta sosiaalisen median
tulevista trendeistä vuonna 2016. Vastausjakauma on esiteltynä kuvaajassa 27.
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Yli puolet vastaajista 52,50 % osuudella, on täysin samaan mieltä siitä, että kohdennetun viestinnän merkitys kasvaa entisestään. Hieman alle puolet 47,50 % osuudella, ovat jokseenkin samaa mieltä. Viestin kohdennettavuus nousi myös tärkeimmäksi syyksi siihen, miksi digitaaliseen markkinointiin panostetaan. Digitalisaation
myötä tämä on tullut mahdolliseksi, tosin se edellyttää datan keräämistä, analysointia ja ennen kaikkea sen hyödyntämistä. Tulosten jakautuminen esitetään tarkemmin vielä kuvaajassa 28.

Kohdistetun viestinnän merkitys kasvaa entisestään.
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Kuvaaja 28. Kohdistetun viestinnän käytön merkitys kasvaa entisestään

Viestin muunneltavuuden ja oikea-aikaisuuden tärkeydestä ollaan samaa mieltä.
Jopa puolet vastaajista on täysin samaa mieltä. Muunneltavuus osittain liittyy myös
viestin kohdennettavuuteen, jossa sisältöä voidaan muokata kohderyhmän mielenkiinnon mukaan. Oikea-aikaisuus liittyy kuluttajan kasvavaan valtaan, jolloin voidaan valita, milloin viestintää vastaanotetaan. Oikea-aikaisuus liittyy myös ilmiöihin, joita syntyy ja sammuu nopeassa tahdissa. Viestinnän toteutuksessa nämä molemmat seikat tulee ottaa huomioon. Vastausten jakautuminen on esiteltynä kuvaajassa 29.
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Kuvaaja 29. Viestinnän muunneltavuuden ja sen oikea-aikaisuuden tärkeys

Vastaajista 51,30 % on jokseenkin samaa mieltä siitä, että digitaalisten asiakastietokantojen merkitys kasvaa. Täysin samaa mieltä asiasta olivat 30,80 % vastaajista.
Digitaalisten asiakastietojen avulla voidaan helpommin rakentaa asiakasprofiileja
kohdennettua markkinointia varten. Tämä voidaan toteuttaa joko itse tai ostaa
muilta palveluidentarjoajilta. Sponsorointiyhteistyö tarjoaa hyvän mahdollisuuden
hyödyntää toisen yrityksen asiakasrekisteriä. Vastausjakauma kokonaisuudessaan
esitetään kuvaajassa 31.
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Jatkona edelliseen kysymykseen, kyselyyn vastanneista 17,50 % on tällä hetkellä
valmiita ostamaan dataa kiinnostavasta kohderyhmästä. Jokseenkin samaa mieltä
on 37,50 % ja ei samaa eikä eri mieltä 32,50 %. On hyvä muistaa, että data on pohja,
josta ponnistetaan. Datan avulla voidaan muodostaa tarkempi ymmärrys kohderyhmästä ja ohjata toimintaa sen perusteella. Ilman ymmärrystä omasta kohderyhmästä
on myös vaikea rakentaa mielenkiintoista, relevanttia ja laadukasta sisältöä, kuten
jo aikaisemmin on mainittu. Data sisältää usein informaatiosta menneestä tai sen
hetkisestä tilanteesta. Tällöin tarvitaan myös johtajuutta, jotta datasta voidaan rakentaa malleja tulevaisuutta varten.

Sponsoroitavan kohteelle tämä on haasteellisempaa, koska tulee tuntea tavoittelemiensa sponsoroiden tarpeet sekä heidän tavoittelemien kohderyhmien tarpeet ja
kiinnostuksen kohteet. Sponsoroitava kohde luo yhteyden sponsorin ja heidän kohderyhmänsä välille. Tulosten jakautuminen on esillä kuvaajassa 29.
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Kuvaaja 31. Valmius ostaa dataa kiinnostavasta kohderyhmästä

Tulosten perusteella voidaan todeta kyselyyn vastanneiden uskovan siihen, että yhä
enemmän ja useammin mobiililaitteiden avulla jaetaan reaaliaikaista tietoa muille.
Jopa 40,00 % on täysin samaa mieltä. Tämä kannattaa huomioida viestintää suunniteltaessa. Tulee huomioida muun muassa viestin luettavuus ja ilme pienemmältä
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ruudulta sekä se, onko viesti helposti jaettavissa. Tätä voidaan myös soveltaa julkisten sosiaalisen median palveluiden ulkopuolella oleviin pikaviestintäsovelluksiin kuten WhatsApp ja Snapchat palveluihin, jossa keskustellaan ja jaetaan tietoa
myös yksityisesti. Vastauksien jakautuminen on esiteltynä kuvaajassa 32.
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Kuvaaja 32. Reaaliaikaisen tiedon jakaminen mobiililaitteilla yleistyy tulevaisuudessa
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6
6.1

POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET
Keskeisimmät tutkimustulokset

Urheilun markkinoinnin ja sponsoroinnin toimintamallien muutostarvetta ajaa digitaalinen murros ja sen mukana tuomat muutokset ja mahdollisuudet siihen, miten
viestitetään, kenelle ja milloin. Yhteenvetona voidaan todeta, että kuluttajan käyttäytymisen ymmärtäminen, markkinoiden kuunteleminen ja viestinnän räätälöinnin
merkitys on kasvanut entisestään.

Tutkimuksen aineistosta heijastuu sponsoroinnin monimuotoisuus. Erityyppiset
yritykset käyttävät sponsorointia eri tarkoituksiin. Osa yrityksistä hakee näkyvyyttä, jota on myös perinteisesti pidetty sponsorointiyhteistyön suurimpana motiivina. Näkyvyysmainonnan konsepti on vain muuttunut perinteistä logonäkyvyydestä jatkuvaan läsnäoloon, usein digitaalisella alustalla. Osalla vastaajista taas on
asiakashankintaa ja yritysimagoon liittyviä tavoitteita.

SUL:n omaa imagoa ja kiinnostavuutta sponsorointikumppanina voidaan pitää hyvänä tutkimustulokseen perustuen. Tällöin voidaan olettaa SUL:n herättävän sellaisia mielikuvia, joita myös potentiaaliset kumppanit tahtovat oman yrityksensä arvot
yhdistää. Tuote, jota urheilussa myydään, on usein aineeton, jolloin mielikuva ja
brändi nousevat ratkaisevaan asemaan.

Arvot ja tavoitteet sponsoroinnille tulisi olla yhteydessä sponsorin strategiaan, jolloin siitä koituva hyöty voitaisiin paremmin ankkuroida eikä sponsorointi anna tunnetta pelkästä hyväntekeväisyydestä, kuten osa vastaajista sponsoroinnin tällä hetkellä kokee. Suurin osa oli myös sitä mieltä, että sponsorointi ei tuota riittävästi
arvoa. Tällä on myös suora yhteys siihen, onko yhteistyölle määritelty tarkat tavoitteet. Tavoitteista osan on oltava mitattavissa olevia, jotta voidaan todentaa, se miten
hyvin yhteistyö on tuottanut tulosta osapuolille. Sponsorointiyhteistyön mitattavuuden tärkeys nousi myös esille tutkimustuloksessa. Tässä kohtaa SUL:n rooli yhteistyökumppanina korostuu ja heidän tulee tukea mahdollista sponsoria tavoitteiden ja
hyödyntämismallin asettelussa.
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Vaikka sponsorointi koettiinkin tärkeänä osana markkinointia, on asenteissa sponsorointia kohtaa vielä parannettavaa. Aiemmin mainitun strategian ja tavoitteiden
määrittelyn lisäksi on tullut ilmi, miten tärkeää on tunnistaa, millaisia tietotarpeita
kohderyhmillä on. Tutkimus osoittaa sponsorien hakevan digitaalisuudella sitoutumista kahteen suuntaa sekä täysin henkilökohtaista viestintää. Tämä on tullut mahdolliseksi digitalisaation myötä. Tässä onnistuakseen tulee tuntea asiakkaan kohderyhmien tietotarpeet riittävän tarkalla tasolla. Tämän tiedon keräämiseen voidaan
hyödyntää SUL:n ekosysteemin eri toimijoita, jotka jättävät jälkeensä digitaalisen
jäljen.

Tätä voidaan soveltaa myös sponsorin ja kohteen väliseen yhteistyöhön. Mikäli
kohde pystyy tunnistamaan sponsorin tietotarpeen, voidaan heille tarjota siihen sopivaa yhteistyönmallia. Tämä ajatusmalli vie sponsorointia itse ilmiönä, että siihen
liittyviä käytännön toimia, eteenpäin. Kohderyhmätuntemus sekä itse yhteistyökumppaneista, että heidän tavoittelemista kohderyhmistä auttaa kohdistamaan oikeat osapuolet yhteen. Nämä toimet ohjaavat erilaisten kampanjoiden suunnittelua,
missä vahvasti korostuu sosiaalisen median hyödyntäminen, jossa sen kulutus tapahtuu mobiililaitteen avulla. Tätä osaamista tullaan tarvitsemaan jatkossa entistä
enemmän.

6.2

Jatkotoimenpiteet ja suositukset

Tutkimuksen tulosten perusteella, diplomityön tuloksena, annetaan toimintaohjeita
Suomen Urheiluliitolle, joiden tavoitteena on kehittää ja nykyaikaistaa sponsorointitoimintaa. Sponsorointi on yksi tärkeimmistä varainkeruun menetelmistä, jolla
tuetaan liiton toimintaa ja sen ekosysteemiä. Siksi onkin huolehdittava siitä, että
oma toiminta vastaa haasteisiin, sillä tekniikka, välineet, muodot ja myös sponsorointiajattelu menevät eteenpäin. Toimintaohjeet on jaettu neljään eri kategoriaan,
jotka ovat digitaaliset toimintamallit, urheilijanäkyvyys, analytiikka ja osallistava
viestintä.
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Digitaaliset toimintamallit

Eri digi- ja sosiaalisen median kanavien myötä on mahdollista tuoda esiin sponsorointikumppanuuksia uudella tavalla. Lähtökohtana tulee olla yhteinen tekeminen
ja molempia hyödyttävä markkinointikumppanuus brändien välillä. Urheilussa on
pitkään jo hyödynnetty sponsoroinnissa näkyvyysmainontaa perinteisellä logomyynnillä. Pelkkä logonäkyvyys ei usein enää riitä median ylitarjonnan keskellä
vaan vaaditaan erottautumista suuresta määrästä tietoa. Myöskään kaikkea ei voi
markkinoida enää kaikille. Tuleekin pohtia, tunnemmeko kohderyhmämme riittävän hyvin, miten ne jaotellaan asiakasryhmiksi, jolloin itse viesti (sponsorointikampanja) ja tarvittavat kanavat voidaan suunnitella tämän ympärille.

Mallia voi ottaa muista onnistuneista ja mielenkiintoa herättäneistä kumppanuuksista mitä sosiaalisesta mediasta on löydettävissä. Näiden kautta voidaan löytää uusia ideoita yhteistyön toteuttamiseen. Mahdollisuuksien mukaan, voidaan ottaa
mallia myös esimerkiksi muista pohjoismaista, joissa yrityksien käyttämät rahalliset panostukset sponsorointiin on tällä hetkellä reippaasta suurempia kuin Suomessa

Suomen Urheiluliiton rooli on jatkaa yleisurheilun positiivisen imagon varmistajana sekä tukea ja avustaa liiton ekosysteemin eri toimijoita kuten seuroja ja urheilijoita markkinoinnissa ja sponsoroinnissa. Jalkauttamalla seuroihin valmiuksia parempaan sponsorointiosaamiseen, jossa opetetaan myymään muutakin kuin perinteistä logonäkyvyyttä, on mahdollista paikallisella tasolla tavoittaa laaja yleisö niin
lajin harrastajien, tukijoiden, vapaaehtoisten ja kannattajien kautta. Paikallisesti
löytyy myös mielenkiintoisi urheilijoita, joiden tarina kiinnostaa omissa yhteisöissä, tavoittaen tuhansia ihmisiä.

Tuotteistus on myös yksi tärkeä osa nykyaikaista sponsorointiosaamista. Tuotteistuksen avulla voidaan tarjota myös yhteistyökumppaneille laadukkaanpa palvelua
pienemmillä resursseilla. Myös tätä osaamista tulisi tarjota seuroille ja urheilijoille.
Tuotteistaminen nousi myös tutkimuksessa esille, kun kysyttiin kehittämiskohteita
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liiton sponsorointitoiminnalle. Tämä auttaisi varsinkin pienempi yrityksiä tarttumaan sponsorointiin vaihtoehtona perinteiselle mainonnalle.

Urheilijanäkyvyys

Urheilijanäkyvyyden kasvattaminen on tärkeä tekijä, sillä urheilijat ovat omanansa
kiinnostavia ja katsojia tuova osapuoli, mutta silti lajin ympärivuotinen näkyvyys
koetaan edelleen riittämättömäksi. Yksittäisten urheilijoiden ja seurojen tulisi hyödyntää paremmin diginäkyvyyttä ja sen tuomia mahdollisuuksia. Urheilijoiden tulisi miettiä millaista brändiä he urheilijana haluavat tuoda esiin. Esimerkiksi erilaisten sosiaalisen median projektien kautta on mahdollista kasvattaa tunnettavuutta.
Tässä voisi hyödyntää esimerkiksi nyt kasvussa olevaa Snapchat -sovellusta, jonka
kautta on mahdollista reaaliajassa viestiä lyhyiden videoiden muodossa. Pakottaminen ei urheilijanäkyvyyden lisäämisessä toimi, mutta se voi lopulta johtaa parempiin sopimuksiin esim. sponsorointikumppanuuksien osalta.

Analytiikka

Liitto ja seurat pystyvät keräämään hyvinkin paljon dataa muun muassa faneistaan
ja potentiaalisista tapahtumakävijöistä, lajin harrastajista, vapaaehtoisista sekä
muista sidosryhmistä. Tämän perusteella on mahdollista kerätä laajat asiakastietokannat, josta analytiikkaa hyödyntämällä voidaan tunnistaa ja rakentaa erilaisia
asiakasprofiileja. Tähän auttaa myös se, että yleisurheilua pidetään ainakin suomalaisten keskuudessa yhtenä kiinnostavimmista urheilulajeista, joten laaja yleisö löytynee.

Viestinnän muuttuessa yhä personoidummaksi voidaan datan avulla oppia ymmärtämään kohderyhmiä tarkemmalla tasolla. Näiden profiilien avulla voidaan tunnistaa muun muassa ostokäyttäytymistä, verkkokäyttäytymistä, median kulutusta sekä
erilaisia tietotarpeita ja hyödyntää tätä tietoa eri toimintojen tukena. Sponsorointikampajoista saa sitä tehokkaampia, mitä paremmin osaa yhdistää oikeat kohderyh-
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mät oikeaan kanavaan, ja jossa viestin sisältö on vielä osattu kohdentaa ja personoida. Tästä syystä on tärkeää ymmärtää datan arvo ja asiakastieto on osattava ottaa
haltuun. Oman Yleisurheilu-applikaation avulla voidaan syventää asiakastietoa tärkeäksi koetuilla osa-alueilla.

Sama kohderyhmätuntemus koskee myös potentiaalisia sponsorointikumppaneita
ja heidän tarpeidensa tuntemista, kuten on jo aikaisemmin mainittu. Tämä tukee
muun muassa sponsorointisopimusten myyntiä. Analytiikkaan hyödyntämällä voidaan tunnistaa potentiaalisia sponsorointiyhteistyökumppaneita ja tarjota heille,
heitä mahdollisesti kiinnostavia yhteistyönmalleja. Tämän avulla sovitetaan yhteen
myös yhteistyökumppani ja heidän tavoittelemansa kohderyhmä.
Osallistava ja elämyksellinen viestintä, kannattajien aktivointi
Kannattajat ovat aina urheilussa tärkeitä ja heidän huomiointi ja aktivointi, muulloinkin kuin varsinaisten urheilukisojen aikana, on noussut sosiaalinen median
myötä entistä tärkeämpään asemaan. Sosiaalinen media luo mahdollisuuden huomioida fanien tekemää sisältöä, johon reagoimalla on mahdollista tuoda lisäarvoa
kannattajille. Reagointi voi johtaa jopa palkitsemiseen, jonka avulla sitoutetaan
kannattajia lajin pariin. Osallistavan kampanjan toteuttamiseen on hyvä ottaa mukaan sponsorointiyhteistyökumppani.
Oman Yleisurheilu-applikaation käyttö yhtenä mahdollisuutena on myös hyvä huomioida. Sen olemassaolosta on hyvä mainostaa sponsorointikumppaneille. Applikaation avulla luodaan puitteet kaksisuuntaiselle viestinnälle. Lisäksi sen avulla
voidaan jakaa informaatiota, kuten tietoa miten saapua paikalle. Omaan applikaation on myös mahdollista lisätä esimerkiksi fanikauppa, järjestää kilpailuja ja
myydä sovelluksen sisälle sponsoreille myös mainostilaa. Applikaation avulla voidaan ohjata viestintää ja sen oikea-aikaisuutta. Esimerkiksi kisojen aikana, tauon
kohdalla, useat hakeutuvat puhelimensa seuraan. Nämäkin hetket ovat silloin mahdollista hyödyntää ja kääntää kuluttajan huomio applikaation tarjoamien mahdollisuuksien ja palveluiden pariin.
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Osallistava markkinointi on jo nykypäivää ja onkin huomattu, että joukossa on voimaa. Tulisi rohkeammin ottaa osaa ja kokeilla myös erilaisimpia osallistamisen
mahdollisuuksia. Yhtenä mahdollisuutena suosiota kasvattanut vastikkeellinen
crowdfunding eli toisen sanoen joukkorahoitus. Lyhykäisyydessään tiettyä projektia tai hanketta voi kuka tahansa tukea rahallisesti vastiketta vastaan. Vastike voi
olla esimerkiksi tavara, palvelu, elämys, jäsenyys tai jokin osuus. Tätä voidaan
käyttää erilaisten projektien rahoittamiseen tai varainkeruuseen ja hakea samalla
näkyvyyttä, mikä on myös toteutettavissa yhdessä sponsorointikumppanin kanssa.
6.3

Tutkimuksen tulosten arviointi

Tutkimusmenetelmien luotettavuutta arvioidaan kirjallisuudessa yleensä validiteetin ja reliabiliteetin kautta. Validiteetti ilmaisee, miten hyvin tutkimuksessa on tutkittu sitä, mitä on luvattu. Reliabiliteetti ilmaisee tutkimuksen toistettavuutta. Tutkimusmateriaali kerättiin haastatteluiden sekä kyselylomakkeen avulla, on tutkimistavan toistettavuus mahdollista. Toisaalta haastattelut ovat aina haastattelijan
aloitteesta tapahtuvia vuorovaikutustilanteita ja sen tähden tilannesidonnaisia, eikä
tutkimusta voida siten toistaa täysin samana.

Haastattelukysymykset suunniteltiin etukäteen, jonka avulla pysyttiin valittujen aihepiirien parissa, joka edesauttaa siinä, että tutkimus tutki niitä asioita, mitä sen oli
tarkoituskin tutkia. Haastattelutilanteen ollessa sosiaalinen tilanne, voidaan etukäteen mietityillä kysymyksillä poistaa suuria eroavaisuuksia eri haastatteluiden välillä. Etukäteen valmistellut kysymykset ohjaavat ja helpottavat itse haastattelutilannetta sekä vähentää tutkijan näkökulman vaikutusta.

Kritiikkiä voitaisiin nostaa esille sponsorointikyselyyn vastanneiden määrästä, joka
oli suhteellisen pieni verrattuna lähetettyjen osallistumispyyntöjen määrään. Tässä
kohtaa olisi voinut esimerkiksi hyödyntää muistutusviestin lähettämistä, jolloin
vastauksien määrä saattaisi olla korkeampi. Toisaalta tutkimuksessa ei pyritty yleistämään vaan tuottamaan ratkaisua tiettyyn tilanteeseen, voidaan tulosta pitää luotettavana. Työn eri vaiheet ja tehdyt valinnat on pyritty kuvaamaan mahdollisim-
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man tarkasti ja perustellusti. Tulosten raportoinnissa pyrittiin kiinnittämään huomiota siihen, että lukija pystyy saamaan kiinni tutkimukseen osallistuneiden ajatusmaailmaan.

Tuloksia tarkasteltaessa, nousi myös esille se, että olisi voinut vielä pyytää vastaajia
kuvaamaan tarkemmin, mitä mielikuvia Suomen urheiluliitto herättää. Tätä tietoa
olisi mahdollistaa hyödyntää omassa profiloinnissa, jos saataisiin ensin kuva siitä,
miten potentiaaliset sponsorointikumppanit tällä hetkellä näkevät liiton vielä tarkemmalla tasolla.
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7

YHTEENVETO

Tämän diplomityön tarkoituksena oli tutkia, miten Internet-talous ja digitalisaation
tuomat mahdollisuudet näkyvät lajiliiton toiminnassa ja sen ekosysteemissä, erityisesti huomioiden sponsorointiyhteistyön. Diplomityön tavoitteena oli tutkimustulosten perusteella osoittaa, miten sponsorointiyhteistyötä voitaisiin omassa toiminnassa kehittää digitalisaation tuomia mahdollisuuksia hyödyntäen. Tutkimuksen tuloksena annettiin toimintaohjeita tämän toteuttamiseen.

Tutkimuksen tueksi perehdyttiin teoriaan Internet-taloudesta, digitaalisesta markkinoinnista sekä urheilusponsoroinnista. Tutkimuksen kannalta tärkeimmät teorian
osa-alueet keskittyvät selittämään, miten digitalisaatio on muokannut markkinoinnin kenttää ja mitä muutoksia se on siihen tuonut. Sponsoroinnin teoriassa tarkastellaan sen ominaispiirteitä ja keskitytään muun muassa kuvaamaan sponsoroinnin
yleisimpiä tavoitteita sekä tekijöitä, jotka usein vaikuttavat sponsorointikohteen valintaan.

Tutkimusta varten haastateltiin ensin urheiluliiton omaan henkilöstöä avaamaan paremmin, sitä miten Internet-talous ja digitalisaation tuomat muutokset on havaittu
liiton toiminnassa. Tämä avulla luotiin parempi pohja tutkimuksen seuraavaan osioon, jossa toteutettiin kysely potentiaaliselle sponsorointikumppanille. Kyselyssä
keskityttiin sponsorointikumppaneiden näkemykseen liiton imagosta, digitaalisten
markkinointikanavien kiinnostavuudesta sekä tulevaisuuden kehityssuunnista. Tutkimustulosten perusteella laadittiin erilaisia toimintaohjeita, joiden perusteella voitaisiin kehittää sponsorointiyhteistyötä ja urheilun markkinointia. Toimintaohjeissa
huomioidaan myös se, mitä mahdollisuuksia digitalisaation on tuonut markkinoinnin kenttään.

Yhteenvetona tutkimustulosten perusteella voidaan sanoa kohdennetun markkinoinnin kasvattavan entistä enemmän suosiotaan. Tämä edellyttää syvempää kohderyhmätuntemusta, mitä voidaan kartoittaa digitaalisilla asiakastietokannoilla ja
eri sidosryhmistä kerättyä dataa analysoimalla. Tätä tietoa voidaan tarjota sponso-
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reille eteenpäin mahdollisuutena tavoittaa omat kohderyhmänsä. Tätä tietoa tarvitaan, sillä kaikkea ei voi enää markkinoida kaikille poiketen massamarkkinoinnin
ajasta, sillä tiedon määrä on kasvanut valtavasti Internetin myötä ja nykyään on
pystyttävä erottautumaan. Kohderyhmätuntemus vastaavasti potentiaalista sponsorointikumppaneista auttaa sopimusten myynnissä ja markkinoinnissa.

Digitaalisen markkinoinnin keinoista sosiaalinen media jatkaa vahvana alustana.
Tutkimustulokseen perustuen se on tärkein digitaalinen kanava, johon panostetaan
myös sponsoroinnissa tulevaisuudessa. Toiseksi valikoituivat uutiskirjeet sähköpostitse ja kolmanneksi mobiilimarkkinointi. Tämä luo pohjan, sille minkälaista
markkinointi- ja sponsorointiosaamista tarvitaan.

Mediakulutus on muuttunut ja se jatkaa nopeaa muuttumista. Kuluttajat siirtyvät
yhä enemmän käyttämään digitaalisia palveluita mobiililaitteilla. Samalla myös visuaalisen ja liikkuvan sisällön merkitys kasvaa ja esimerkiksi videoiden kulutus on
nousussa. Kuluttajista on myös samalla tullut pelkän viestinnän vastaanottajan lisäksi sisällön tuottajia. He myös kuluttavat ja jakavat yhä enemmän kaltaistensa
tuottamaa sisältöä, joka on koettu mielenkiintoiseksi. Yhteenvetona voidaankin todeta kuluttajan käyttäytymisen ymmärtämisen, markkinoiden kuuntelemisen ja
viestinnän räätälöinnin merkityksen kasvavan entisestään. Se on saatava myös mukaan sponsorointitoimintaan.

Kuluttajat ja kohderyhmät myös osallistuvat aktiivisemmin markkinointiprosessiin
ja jopa itse uusien tuotteiden suunnitteluun, joko tietoisesti tai tiedostamatta. Esimerkiksi yritys- ja tuotekokemuksia jaetaan ja niistä keskustellaan erilaisilla virtuaalisilla alustoilla. Tämä tarjoaa yrityksille tietoa siitä, mitä heistä puhutaan, jolloin
voidaan paremmin tarjota ajankohtaista ja relevanttia viestintää. Tämä on myös
muuttanut yritysten ja kohderyhmien valtasuhdetta, jossa kuluttajan valta kasvaa ja
yrityksen on osattava reagoida siihen.

Monimuotoisuus lisääntyy sponsoroinnissa voimakkaasti saaden uusia ulottuvuuksia. Suoritteet ja vastikkeet monimutkaistuvat ja kerronnan tapa markkinoinnissa
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on muuttunut. Yhä enemmän tulee miettiä missä kanavissa toimitaan ja milloin.
Sponsorointiyhteistyö vaatii molemmilta osapuolilta strategista suunnittelua, tavoitteiden sekä hyödyntämissuunnitelman vahvaa asettelua. Tällöin voidaan myös
yhteistyön tuottavuutta ja onnistumista mitata tarkemmin, joka antaa perustelut ja
lähtöarvot seuraavalle sponsorointiprojektille. Sponsorointi on selkeästi kehittymässä entistä määrätietoisemmaksi ja tavoitteellisemmaksi digitalisaation myötä,
jossa käsitteet data, video, mobiili ja sosiaalisuus sekä niiden hyödyntämisen mahdollisuudet korostuvat.
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Liite 1. Henkilöstön ryhmähaastettaluihin osallistuneet ja ajankohdat

Haastatteluun osallistujat

Toiminto

Ajankohta

Markku Haverinen ja Riikka Visa

Harrasteliikunta

Keskiviikko 20.1.2016
klo. 13.00

Harri Aalto ja Marjaana Pöntinen

Sade Lehtonen ja Tiina Haapanen

Seurapalvelutoi-

Torstai 21.1.2016

minta

klo. 10.00

Myynti

Torstai 21.1.2016
klo. 14.00

Jarmo Mäkelä, Tapio Nevalainen ja

Hallinto, viestintä

Keskiviikko 27.1.2016

Mika Muukka

ja kilpailutoiminta klo. 10.00

Liite 2. Ryhmähaastattelukysymykset
1. Miten ymmärrät käsitteenä internettalouden?
2. Miten koet, että Internet-talous (ja digitalisaatio) on muokannut toimintaa ja toimintaympäristöä?
3. Miten koette Internet-talouden hyödyntävän teitä/osaamisaluettanne?
4. Miten Internet-taloutta on hyödynnetty toiminnassa?
5. Mikä on Internet-talouden suurin vaikutus toimintaan?
6. Miten Internet-talouden kehitys tulisi huomioida toiminnassa?
7. Miten koet digitalisaation vaikuttaneen yleisurheilukulttuuriin ja miten se tulisi ottaa
huomioon toiminnan kehittämisessä?
8. Keskeisimmät muutostrendit, jotka vaikuttavat toimintaan/yleisurheilukulttuuriin?
9. Minkälaisia haasteita ja esteitä näet nykyisessä toiminnassa?
10. Mitä toimitapoja tulisi uudistaa? / Mitä toivoisitte tulevaisuudelta?
11. Mitä sisäisiä valmiuksia ja mahdollistajia tulisi luoda?
12. Mitä vuorovaikutuskeinoja voisi hyödyntää entistä paremmin?
13. Miten Internet-talous tukee ja kannustaa liikkujaa ja vie kehitystä eteenpäin?
14. Minkälaisia sidosryhmiä tarvitaan tulevaisuudessa ja mitä sidosryhmiltä odotetaan?
15. Mikä olisi se resurssi, joka toimisi lisäarvon luojana sidosryhmille?
16. Miten sidosryhmien (esim. yritysyhteistyökumppaneiden) käyttäytyminen, odotukset
ja motiivit ovat muuttuneet tai luulette muuttuvan?
17. Miten voisitte olla sidosryhmille entistä kiinnostavampi nykyistä useammin?
18. Tulisiko hyödyntää digitaalisia kanavia entistä paremmin markkinoinnissa ja myynnissä?
19. Mitä monikanavaisuus merkitsee liiketoiminnalle? Mihin kanaviin tulisi keskittyä?
Mitkä ovat tulevaisuudessa eri kanavien roolit ja ovatko ne selkeitä?
20. Miten lajinäkyvyyttä voitaisiin parantaa ympäri vuoden?

Liite 3. Kumppanikyselyn runko
Tausta kysymykset
1. Mikä on yrityksenne toimiala?
2. Kuinka suuressa yrityksessä työskentelet?
Sponsorointi yleisesti
3.
4.
5.
6.

Mihin sponsorointiyhteistyön tulevaisuuden tavoitteet/odotukset liittyvät? (valitse tärkein)
Kuinka tärkeä osa sponsorointi on markkinointianne?
Mitä esteitä näet tällä hetkellä, jotka hankaloittavat sponsorointiyhteistyön aloittamista?
Mitkä tekijät mielestäsi vaikuttavat yhteistyökumppanin valintaan?

Suomen Urheiluliiton imago ja sponsorointitoiminta
7. Kuinka kiinnostavana yhteistyökumppanina näette SUL:n?
 Kommentoi tähän vastaustanne edelliseen kysymykseen.
8. Arvioi seuraavia väittämiä asteikolla 1-5, yhden ollessa täysin eri mieltä, viiden täysin samaa mieltä










SUL pystyy täyttämään asetetut tavoitteet.
SUL pystyy toteuttamaan erilaisia projekteja/kampanjoita.
SUL:n imago on sopiva yrityksellemme.
SUL pystyy tavoittamaan yrityksellemme tärkeät kohderyhmät.
SUL/yleisurheilu kiinnostaa kohderyhmäämme.
Yleisurheilu on mielenkiintoinen sponsorointikohde.
SUL kiinnostaa mediaa.
Yleisurheilu on riittävissä määrin esillä ympäri vuoden.
Sponsoroinnin tuloksellisuuden mitattavuus ovat tärkeä asia.

9. Mitä SUL:n tulisi tehdä ollakseen kiinnostavampi yhteistyökumppani?
Digitaaliset markkinointikanavat sponsoroinnissa
10. Mitä digitaalisella sponsorointiyhteistyöllä haluatte tulevaisuudessa saavuttaa?
11. Mitkä syyt ohjaavat yritystänne käyttämään eri digitaalisen markkinoinnin mahdollisuuksia?
12. Arvioi asteikolla 1-5, kuinka aktiivisesti olette käyttäneet sekä aiotte tulevaisuudessa käyttää seuraavia digitaalisen markkinoinninkanavia sponsorointiyhteistyössä? Yhden ollessa
ei ollenkaan, viiden merkittävissä määrin





Uutiskirjeet sähköpostitse
Sosiaalinen media
Hakusanamainonta
Kohdennettu mainonta sähköpostitse







Verkkomainonta (bannerit, logot yms.)
Mobiilimainonta (bannerit, logot yms.)
Palveluviestit mobiililla (muistutusviestit, ilmoitukset yms.)
Mobiilisovellukset
Muu mikä?

Digitaaliset ilmiöt
13. Arvioi asteikolla 1-5, kuinka paljon olet samaa mieltä seuraavien väittämien kanssa. Yksi
on ei ollenkaan, viisi täysin samaa mieltä.










Verkossa näkyminen jatkuvasti on hyvin tärkeää. (muukin kuin omat kotisivut)
Sosiaalisesta mediasta löytyy potentiaalisia asiakkaita.
Mobiililaitteen omaavat asiakkaat ostavat myös enemmän myymälöistä.
Videot virkistävät markkinointia ja tuovat hyvin näkyvyyttä.
Kohdistetun viestinnän merkitys kasvaa entisestään.
Nopea viestin muunneltavuus ja oikea-aikaisuus tulee olemaan entistä tärkeämpää.
Digitaalisten asiakastietokantojen merkitys kasvaa.
Olemme valmiita ostamaan dataa meitä kiinnostavasta kohderyhmästä.
Jatkuva reaaliaikaisen tiedon jakaminen mobiililaitteilla yleistyy edelleen.

