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1 Johdanto 

 

Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena on tutustua urheiluorganisaation 

brändipääoman rakentamiseen ja selvittää, millaisia tekijöitä seurojen brändipääoma 

sisältää. Urheilujoukkueet kilpailevat nykyisin viihdealalla ja siksi seurojen brändin 

rakentaminen on yhä ajankohtaisempaa. Lähestyn aihetta Helsinkiläisen 

jääkiekkojoukkue Jokereiden näkökulmasta, joka on yksi Suomen tunnetuimmista 

urheilubrändeistä. Aiheesta tekee vielä ajankohtaisen se, että Jokerit ilmoitti 

jättävänsä kotimaisen Liigan kesäkuussa 2013 ja siirtyvänsä kaudeksi 2014 - 2015 

KHL -liigaan. Seuran siirtyminen kansainväliseen jääkiekkoliigaan tarjoaa hyvän 

lähtökohdan tarkastella urheiluorganisaation brändipääomia sekä brändistrategian 

toteuttamista muutostilanteessa. Tarkoituksena on selvittää, millaisista tekijöistä 

Jokereiden brändipääoma muodostuu ja mitä keinoja brändin hallintaan käytetään. 

Brändipääoman merkitystä ja sen roolia urheiluorganisaatioissa ei ole kovin 

syvällisesti tutkittu. Tämän takia tarkoituksenani on etsiä vastauksia siihen, millaisista 

tekijöistä urheiluorganisaatioiden brändipääoma muodostuu ja miten sitä voidaan 

hallita. Aiheesta tekee mielenkiintoisen erityisesti se seikka, että urheiluseurat 

tarjoavat ihmisille viihdettä ottelun muodossa. Vaikka urheiluseuroilla on tarjolla 

monenlaisia tuotteita sekä palveluita, ihmiset seuraavat urheilua ensisijaisesti siksi, 

että he eivät tiedä ottelun lopputulosta etukäteen. Urheilu tarjoaa katsojilleen 

jännitystä ja tunteiden suuren skaalan, joita ihminen pääsee kokemaan ottelua 

seuratessaan.    

 

1.1 Tutkielman aihe ja tavoitteet 

 

Tutkielman tarkoituksena on selvittää, millaisia erityispiirteitä urheiluorganisaation 

brändin rakentaminen sisältää ja miten brändiä hallitaan. Tämän selvittämiseksi 

tutkielmassa käydään läpi urheiluorganisaation brändipääoman rakentamiseen 

liittyviä vaiheita, joita pyritään yhdistämään Jokereiden tapaukseen. Olemassa 

olevien teorioiden pohjalta lähdetään muodostamaan mallia sille, millaisia 

toimenpiteitä brändinpääoman määrittäminen sekä kehittäminen 

urheiluorganisaatioissa vaatii. Brändin rakennuksen näkökulmasta tämä tarkoittaa 
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brändi-identiteetin määrittämistä, brändin asemointia markkinoille sekä 

markkinointipanostusten sovittamista brändistrategiaan. Näitä toimenpiteitä 

sovelletaan Jokereiden tapaukseen ja selvitetään, miten Jokerit on rakentanut 

brändiään. Lisäksi tutkielmassa selvitetään millaisia toimenpiteitä Jokereiden 

siirtyminen KHL-liigaan aiheutti organisaation brändistrategiassa. 

 

1.2 Ongelman asettelu ja rajaukset 

 

Tutkielman päätutkimusongelma on ”Miten brändipääomaa rakennetaan 

urheiluorganisaatiossa?”. Päätutkimusongelman selvittämiseksi käytetään apuna 

yleisiä teorioita, joiden avulla luodaan malli vastaamaan asetettua 

päätutkimusongelmaa. Päätutkimusongelmaan sovelletaan myös Jokereiden 

tapausta. 

 

Lisäksi tutkielmalla on kaksi alatutkimusongelmaa, jotka liittyvät lähemmin itse case-

organisaatioon. Ensimmäinen alatutkimusongelma on muotoiltu seuraavasti: ”Miten 

brändipääoman muodostumista voidaan hallita urheiluorganisaatiossa?” Tähän 

alatutkimusongelmaan haetaan vastauksia yleisistä aihetta käsittelevistä artikkeleista 

sekä haastattelemalla Jokereiden markkinointijohtaja Petri Ruohosta. Haastattelun 

avulla pyritään luomaan yleiskuvaa siitä, millaisia brändipääomia Jokereissa 

tunnistetaan ja miten niitä hallitaan.  

 

Toinen alatutkimusongelma on ”Miten kansainvälistyminen näkyi Jokereiden 

brändistrategiassa?” Tähän kysymykseen haetaan myös vastauksia haastattelun 

avulla. Kysymyksen tarkoituksena on selvittää, täytyikö Jokereiden muuttaa tai 

sopeuttaa brändistrategiaa kansainvälisille markkinoille siirtyessään. 

 

1.3 Tutkimusmenetelmä 

 

Tutkielmani nojautuu kvalitatiiviseen eli laadulliseen tutkimukseen ja on luonteeltaan 

tapaustutkimus. Tutkielma sisältää lukuisia Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran 

(2009) esittämiä laadullisen tutkimuksen luonteenomaisia piirteitä. Tutkimusasetelma 
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muotoutuu tutkimuksen edetessä, tutkimus on luonteeltaan kokonaisvaltaista tiedon 

hankintaa ja aineisto on koottu luonnollisissa, todellisissa olosuhteissa. Tutkielman 

aineiston hankinnan metodina on käytetty teemahaastattelua ja ihmiset ovat 

toimineet tiedon keräämisen instrumenttina. Kohdejoukko haastattelua varten on 

valittu tarkoituksenmukaisesti ja haastattelutilanteessa tutkija käyttää omia 

havaintokykyjään parhaiden käytäntöjen mukaisesti. (Hirsjärvi et al. 2009,164) 

 

Tutkielmani täyttää tapaustutkimuksen luonteenomaiset piirteet. Hirsjärvi et al. (2009, 

134) määrittelee tapaustutkimukselle mm. seuraavia ominaisuuksia. Tapaustutkimus 

on yksityiskohtaista, intensiivistä tietoa jostakin yksittäisestä tapauksesta, joka 

soveltuu hyvin tutkimaani case-organisaatioon. Tavoitteenani on tutkia haastattelun 

avulla Jokereiden brändipääoman rakentamista sekä siihen liittyviä toimenpiteitä.  

 

Tutkimuksen teoriaosuuteen on valittu aiheeseen läheisesti liittyviä teorioita, joita 

ovat brändipääoma sekä brändin hallinta. Empiirisen tutkimuksen vaiheessa valitut 

teoriat sekä käsitteet liitetään tarkasteltavaan tapaukseen.   

 

1.4 Kirjallisuuskatsaus 

 

Markkinoiden kehittyminen sekä kilpailun kiristyminen ovat korostaneet 

brändipääoman merkitystä markkinoinnin avulla.  Tämä muutos koskee myös 

urheiluorganisaatioita ja heidän brändin hallintaa. Brändipääoma ja brändääminen 

ovat osoittautuneet strategisiksi työkaluiksi markkinoijille eri aloilla (De Chernatony, 

2001), auttaen yrityksiä luomaan positiivisia brändimielikuvia, laajentamaan 

brändikategorioita sekä synnyttämään brändiuskollisuutta (Chaudhuri & Holbrook, 

2001; Moore, Wilkie & Lutz, 2002). Brändikirjallisuudessa on saavutettu konsensus 

brändipääoman merkityksestä ja siitä, kuinka yrityksen arvolupauksen täyttäminen ja 

arvon luominen asiakkaille näyttäytyvät merkillisinä (Aaker, 1991; Keller 1993; Van 

Osselaer & Janiszewski, 2001). 

 

Tutkielma keskittyy brändipääomaan ja siihen, millaisia tekijöitä sen katsotaan 

sisältävän urheiluorganisaatiossa. Itse brändipääomaa on tutkittu laajalti 

brändikirjallisuudessa, kuten edellä mainitaan mutta brändipääoman merkitys 
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urheiluorganisaatioissa on melko tuntematon tutkimuksenala.  Viime vuosina 

urheilutoimiala ja erityisesti ammattilaisurheiluseurat ovat alkaneet hyödyntämään 

brändäämistä yhtenä keinona vahvistaakseen tunnepohjaista sitoutumista faniensa 

kanssa ja rakentaakseen kilpailuetua muihin nähden (Mullin, Hardy & Sutton, 2000; 

Underwood, Bond & Baer, 2001). Erityisesti asiakkaiden ja fanien tunnepohjaisen 

sitoutumisen konkretisointi on tärkeää urheiluseuroille. Tästä on osoituksena se, että 

lukuun ottamatta elokuvatähtiä tai näyttelijöitä, urheiluseurat herättävät ihmisissä 

tunnereaktion, joka on voimakkaampi kuin missään muussa toimialassa (Future 

Brand, 2002). Vaikka monet urheiluorganisaatiot tunnistavat brändipääoman 

tärkeyden ja sen hyödyntämisen markkinoinnissa, silti vain harvat käyttävät sitä 

hyödykseen.  

 

Brändipääoman tutkiminen urheiluorganisaatioissa on tärkeää, koska kannattajien 

tunnepohjaista sitoutumista voidaan hyödyntää brändiuskollisuuden parantamisena. 

Brändiuskollisuus voidaan muuttaa organisaatioissa tulovirroiksi myymällä seuran 

tuotteita sekä kasvattamalla lipunmyyntiä.  Vaikka tämä tosiasia on tiedossa, 

brändipääoman merkityksestä ammattilaisurheilussa on tutkittu vähän akateemisissa 

piireissä (Burton & Howard, 1999; Mullin, Hardy & Sutton, 2000; Richeliu, 2003). 

 

1.5 Teoreettinen viitekehys 

 

Tässä tutkielmassa keskitytään urheiluorganisaation brändipääoman rakennukseen 

ja siihen, millaisia elementtejä se pitää sisällään. Brändipääomia tutkitaan 

teoriaosuudessa yleisesti sekä urheiluorganisaation näkökulmasta. Tutkielman 

kannalta brändipääomista etenkin brändin tunnettuus ja uskollisuus ovat 

korostetussa roolissa. Lisäksi tutkitaan sitä, kuinka brändipääomaa voidaan hallita 

urheiluorganisaatiossa. Urheiluorganisaation brändin rakentamisen lähtökohtana on 

määritellä brändi-identiteetti, asemoida joukkue markkinoille ja suunnitella 

brändistrategia. Näitä kolmea vaatimusta brändin rakentamiseen tutkitaan case-

organisaatio Jokereiden näkökulmasta. Tutkielmassa otetaan myös huomioon 

Jokereiden kansainvälistymisen vaikutus kolmeen edellä mainittuun tekijään.  
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Kuvio 1. Tutkielman teoreettinen viitekehys 
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1.6 Määritelmät ja käsitteet 

 

Brändi on nimi, käsite, kuvio, symboli tai mikä tahansa ominaisuus, joka antaa 

brändin tuotteille ja palveluille identiteetin sekä erottaa sen kilpailijoiden vastaavista 

(Bennet, 1988, ). 

 

Brändipääoma määritellään brändin nimeen ja symboliin liittyväksi varallisuudeksi (tai 

siihen kohdistuvaksi rasitteeksi), joka parantaa (tai heikentää) tuotetta tai palvelua. 

Brändipääoma muodostuu viidestä tekijästä, joilla koetaan olevan 

varallisuusvaikutuksia brändiin. Nämä tekijät ovat brändiuskollisuus, 

brändimielleyhtymät, koettu laatu sekä brändin tunnettuus. Mielleyhtymien 

johtaminen ja niiden parantaminen koetaan erittäin tärkeäksi osaksi brändipääoman 

muodostamisessa. (Aaker & Joachimsthaler, 2000. 38) Viides elementti on muut 

brändipääomat, joita ovat mm. patentit, tavaramerkit sekä toimittajasuhteet (Aaker, 

1991, 15).  

 

Brändi-identiteetti muodostuu uniikeista brändimielikuvista, joita brändien rakentajat 

haluavat muodostaa ja ylläpitää. Nämä mielikuvat kertovat sen, keitä varten brändi 

on ylipäänsä olemassa ja sisältää lupauksen organisaatiolta kuluttajille. Brändi-

identiteetin pitäisi helpottaa ystävyyssuhteen muodostamista organisaation ja 

kuluttajan välille sisältäen toiminnallisen, tunteellisen tai itsensä ilmaisemisen 

hyötyjä. (Aaker, 2010, 68) 

 

Brändin asemoinnilla tarkoitetaan arvolupauksen antamista, joka liittyy olennaisesti 

brändin arvoon ja sen tekemään lupaukseen. Tätä arvolupausta mainostetaan 

aktiivisesti kohdemarkkinoissa. Vahva brändi on aina rakennettu kuluttajien 

brändiassosiaatioihin liittyen. (Aaker, 1992, 28) 

 

Brändin hallinta on prosessi, jonka avulla pyritään ylläpitämään ja parantamaan 

brändiä, jotta siitä syntyvät mielikuvat säilyvät positiivisina. Brändin hallinta sisältää 

lukuisia tärkeitä näkökulmia kuten hinnan, asiakastyytyväisyyden, esillepanon ja 

kilpailun. Brändin hallinta perustuu markkinointiin mutta keskittyy suoraan brändiin ja 
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kuinka brändin positiivinen mielikuva säilyy asiakkaiden mielessä. Hyvin hallittu 

brändi voi kasvattaa myyntiään sen kaikissa tuotekategorioissa. (Business dictionary)  

 

Brändistrategia on yrityksen pitkän tähtäimen markkinointisuunnitelma, joka tukee 

brändiä. Tämä pidempikestoinen markkinointisuunnitelma perustuu 

kohdeasiakkaiden luonteenpiirteiden määrittelyyn. Nämä luonteenpiirteet sisältävät 

yleensä asiakkaiden mieltymysten sekä odotusten määrittämisen brändiä kohtaan. 

Onnistuneen brändistrategian avulla yritys voi vahvistaa brändi-imagoa kuluttajien 

keskuudessa. (Business dictionary) 

 

1.7 Tutkimuksen rakenne 

 

Tämä tutkimus on jaettu neljään eri päälukuun. Ensimmäisenä on johdanto, jossa 

esitellään tutkimuksen aihe ja määritetyt tutkimusongelmat. Sen jälkeen määritellään 

keskeiset käsitteet tutkimuksen kannalta. Teoriaosuudessa käydään läpi 

brändipääomaan sekä brändin hallintaan liittyvää kirjallisuutta, sekä tieteellisiä 

julkaisuja. Kun teoriaosuudesta on saatu luotua pohja tutkimukselle, sovelletaan 

siihen empiiristä aineistoa, joka on saatu haastattelun avulla. Empiirinen aineisto 

pohjautuu Jokereiden markkinointijohtajan haastatteluun. Tutkimuksen viimeinen 

kappale on johtopäätökset, jossa työ kootaan yhteen ja mietitään mahdollisia 

jatkotutkimuskohteita aiheeseen liittyen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8 

2 Brändipääoma ja brändin hallinta 

 

Brändipääoman luominen ja sen ylläpitäminen ovat yrityksen näkökulmasta yksi 

keskeisimmistä asioista. Vahvan brändin ansiosta yrityksen tuotteiden sekä 

palveluiden myynti kasvaa bränditietoisuuden ja tunnistamisen ansiosta, samoin kuin 

asiakkaiden kokema laatu brändistä paranee (Van Osselaer & Janiszewski, 2001). 

Brändipääoman avulla urheiluorganisaatio kykenee taloudellisesta näkökulmasta 

katsottuna kapitalisoimaan kannattajien tunnepohjaisen sitoutumisen myymällä 

erilaisia tuotteita sekä palveluita heille (Chaudhuri & Holbrook, 2001).  

 

Brändin hallinta liittyy läheisesti markkinointitoimenpiteisiin ja siihen, millaisia keinoja 

organisaatiolla on käytössään brändin tunnettuuden parantamisessa. Richeliun 

(2003) mukaan tällaisia keinoja ovat mm. pelipaitojen ja muiden oheistuotteiden 

myynti, pelaajien hankinta, erilaisten promootiotilaisuuksien järjestäminen sekä 

sopimukset yhteistyökumppaneiden kanssa. Kyseisten keinojen avulla 

urheiluorganisaatio voi tavoitella erottuvan aseman saavuttamista kilpailijoista.  

 

2.1 Brändi  

 

Brändillä ja brändäämisellä on nykyään suuri merkitys yritysten välisen kilpailun 

kiristyessä globaaleilla markkinoilla. Itse käsitteellä tuntuu olevan paljon moninaisia 

merkityksiä mutta perimmäinen tarkoitus on erottautua kilpailijoista. Yleensä brändin 

merkitystä korostetaan erityisesti tuoteyrityksissä, jotta tuotteet saadaan erotettua 

kilpailijoiden vastaavista. Nykyään myös palveluyrityksissä ja viihdepalveluja 

tuottavissa organisaatioissa on herätty brändin tärkeyteen. Tämä pätee olennaisesti 

myös urheiluorganisaatioihin, jotka kilpailevat viihdepalveluita tarjoavien yritysten 

kanssa.  Luomalla itsestään brändin, urheiluorganisaatio voi asemoida itsensä toisiin 

joukkueisiin sekä muita viihdepalveluita tuottaviin yrityksiin nähden (Mullin, Hardy & 

Sutton, 2000).  

 

Brändi on nimi, termi, symboli, kuvio tai mikä tahansa ominaisuus, joka erottaa 

yrityksen tuotteet ja palvelut kilpailevan yrityksen vastaavista (American Marketing 

Association). Kapfererin (2001) mukaan brändin avulla yritys luo kilpailijoista 
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erottautumisesta syntyvää pääomaa. Brändäyksen tarkoituksena on erottautua 

joukosta jonkin tekijän avulla. Itse brand-sanan kerrotaan syntyneen polttomerkistä, 

jonka avulla tilalliset pystyivät erottamaan oman karjansa muiden seasta (von 

Herzan, 17 - 19).  

 

Juuri erottautuminen muista yrityksistä sekä tuotemerkeistä tuntuu olevan brändin 

ydintarkoitus. Kuten De Chernatony (2001) toteaa, menestyksekkäät brändit pystyvät 

nopeasti synnyttämään voimakkaan emotionaalisen ja yksilöllisen suhteen asiakkaan 

kanssa, minkä ansiosta asiakas voi tuntea uskollisuutta brändiä kohtaan. Tämän 

syntyneen tunnesiteen ansiosta asiakas saattaa ostaa yrityksen tuotteita, vaikka ei 

pystyisi kertomaan sille tarkkaa syytä. Brändin avulla yritys pystyy herättämään ja 

hallitsemaan näitä asiakkaan kokemia tunteita (Aaker & Joachimsthaler, 2000,  78-

79).  Toisaalta brändi voidaan nähdä myös lupauksena, jonka yritys antaa 

asiakkailleen. Tämän arvolupauksen tulee täyttyä aina, kun asiakas kuluttaa tuotetta 

tai on tekemisissä yrityksen kanssa. Kuten Kapfeher (2001) ilmaisee, brändi on 

lupaus, jonka yritys tekee sen asiakkailleen ja tämä lupaus perustuu brändin 

tuotteiden johdonmukaisuuteen sekä jatkuvuuteen. 

 

Brändillä on myös muitakin tarkoituksia kuin erottautuminen kilpailijoista. Brändillä 

nähdään olevan sekä kirjanpidollista että kaupallista arvoa. Kellerin (1993) mukaan 

brändin kirjanpidollinen arvo voidaan määrittää yrityksen taseesta, 

yritysostotilanteessa tai fuusioitumisessa. Toinen keino, jonka avulla brändillä 

voidaan nähdä olevan muutakin arvoa kuin erotettavuus, on kaupallinen- tai 

markkinointitehokkuus. Tehokkaamman markkinoinnin ansiosta yritys voi hinnoitella 

tuotteensa vapaammin sekä parantaa kilpailukykyään. (Keller, 1993) 

 

2.2 Brändipääoma 

 

Brändipääoma muodostuu voimavaroista ja vastuista, jotka ovat yhteydessä brändin 

nimeen tai symboliin. Aaker (1991) korostaa, että nämä yhteydet voivat kasvattaa tai 

vähentää brändin tuotteiden sekä palveluiden arvoa asiakkaiden mielessä. Näiden 

koettujen ominaisuuksien täytyy olla yhdistettyinä brändin nimeen tai symboliin, joten 

brändin nimenmuutoksella voi olla negatiivisia vaikutuksia yrityksen aineettomiin 
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pääomiin. Nämä aineettomat pääomat (mielikuvat, yhteydet, ominaisuudet), joista 

brändipääoma muodostuu, voidaan eritellä viiteen ryhmään (Kuvio 1). Nämä kyseiset 

ryhmät ovat brändiuskollisuus, brändin tunnettuus, brändin koettu laatu, brändiin 

liitetyt mielleyhtymät sekä muut brändipääomat, joita ovat mm. patentit, tavaramerkit 

sekä toimittajasuhteet. (Aaker, 1991, 15)  

 

 

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

          

Kuvio 2. Brändipääomat mukaillen (Aaker, 1991) 

 

Keller (1993,1) määrittelee brändipääoman seuraavasti: ”brändipääomaa syntyy kun 

markkinointitoimenpiteet liitetään johonkin brändiin, jota ei olisi tapahtunut ilman, että 

kyseisällä brändillä ei olisi ollut jotakin erottavaa tekijää.” Hän myös lisää, että 

brändin suuri tunnettuus sekä positiivinen mielikuva siitä saattavat kasvattaa brändin 

valintaa kuluttajan keskuudessa sekä synnyttää voimakkaampaa 

asiakasuskollisuutta, että vähentää brändin haavoittuvuutta kilpailijoiden 

markkinointitoimenpiteille (Keller, 1993).  

 

Chaudhuri ja Holbrook (2001) tähdentävät brändiuskollisuuden merkitystä. Heidän 

mielestä brändiuskollisuus on keskivertoasiakkaan halu uskoa brändin 

suoriutumiseen sen tehtävistä; toisin sanoen brändiuskollisuus on syvä sitoutuminen 

ostaa yrityksen tuotteita tai palveluita nyt ja tulevaisuudessa. Kuluttaja ostaa saman 
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brändin tuotteita huolimatta ajoittaisista vaikutteista ja markkinointipanostuksista, 

jotka saattaisivat vaikuttaa käyttäytymisen muuttumiseen. Brändin luotettavuus 

johtaa brändiuskollisuuteen koska luottamus aikaansaa vuorovaikutussuhteen 

brändin ja sen asiakkaiden välille, jota asiakkaat arvostavat suuresti. (Chaudhuri & 

Holbrook, 2001) 

 

Brändipääoma voidaan nähdä sinä erityisenä vaikutuksena, jonka brändin 

markkinointi synnyttää kuluttajien mielessä. Keller (1993) painottaa paljon 

vaikutelmien ja mielikuvien hallitsemista. Nämä määritelmät pitävät sisällään kolme 

erityistä käsitettä, ”erilaistamisen vaikutus”, ”bränditietoisuus” sekä ”kuluttajien 

reaktiot markkinointiin”. Erilaistamisen vaikutus määritellään vertailemalla kuluttajien 

reaktioita brändätyn tuotteen ja ei - brändätyn tuotteen markkinointiin. 

Brändikokemukset Keller (1993) taas määrittelee kuluttajien bränditietoisuudella sekä 

brändi-imago mielikuvilla. Kuluttajien reaktiot markkinointiin määritellään siten, 

millaisia havaintoja sekä haluja erilaiset markkinointitoimenpiteet heissä herättävät. 

Kyseisten määritelmien mukaan brändillä on positiivista (negatiivista) 

brändipääomaa, jos kuluttajat reagoivat markkinointiin paremmin (huonommin), kuin 

jos tuotetta tai palvelua ei olisi brändätty. Jos yrityksellä on positiivista 

brändipääomaa, kuluttajat reagoivat sen tuotteisiin ja palveluihin paljon 

suotuisammin, kuin brändäämättömiin tuotteisiin. (Keller, 1993)  

 

Tämän tutkielman keskeisiin aihepiireihin kuuluvat brändin tunnettuus sekä brändi-

imago. Koska ottelutapahtuma on aineeton, lyhytkestoinen ja ennakoimaton, on 

näiden käsitteiden perusteellisempi tutkiminen tarpeellista (Mullin et al, 2000). Mullin 

et al. (2000) lisäävät, että urheilutapahtuman tuottaminen ja kuluttaminen tapahtuvat 

samaan aikaan, mihin liittyy kannattajien vahva tunnepohjainen sitoutuminen. 

Brändipääoman muutkin elementit ovat tärkeitä tutkielman aiheen kannalta mutta 

koska urheiluorganisaation ”tuote” on ottelutapahtuma, niin aineettomien 

brändipääomien tarkempi tutkiminen on aiheellista. Keller (1993) puhuukin juuri 

brändin tunnettuuden tärkeydestä, sillä mikäli asiakkaalle on muodostunut postiviinen 

mielikuva brändistä, yritys voi hinnoitella palvelujaan vapaammin ja ihmiset ovat 

vastaanottavaisempia yrityksen mainonnalle. Brändiuskollisuutta esiintyy, kun 

asiakkaalle on muodostunut tietynlaisia positiivisia sekä suotuisia uskomuksia ja 
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asenteita brändiä kohtaan, jotka johtavat toistuvasti tuotteen tai palvelun ostamiseen 

(Keller, 1993). 

 

Keller (1993) jakaa brändin tunnettuuden kahteen eri tekijään, jotka ovat brändin 

tunnistaminen sekä brändimuisti. Brändin tunnistaminen liittyy kaikkiin niihin 

muistoihin, joita asiakkaalla on brändistä. Toisin sanoen asiakas tunnistaa brändin 

välittömästi, jonkin epäsuoran vihjeen ansiosta. Tämä vaatii sen, että asiakas on 

nähnyt tai kuullut brändistä hiljattain. Brändimuisti taas viittaa asiakkaan kykyyn 

tunnistaa brändi tuotekategorian tai jonkin muun vihjeen avulla. Jotta voidaan puhua 

brändimuistista, täytyy asiakkaalla olla jokin muisto tai aiempi kokemus kyseisestä 

brändistä. (Keller, 1993) 

 

Brändi-imago rakentuu kaikista niistä havainnoista, jotka liittyvät asiakkaiden 

brändistä muodostamiin mielikuviin. Näiden brändimielikuvien avulla ihmiset liittävät 

ne omaan muistiinsa ja muodostat merkityksen brändille. Keller (1993) jakaa 

mielleyhtymät kahteen ryhmään, jotka liittyvät joko tuotteen piirteisiin tai 

persoonallisuuteen. Tuotteen piirteisiin liittyvät mieliyhtymät pitävät sisällään 

asiakkaiden olettamukset brändin tuotteista. Tällaisia voivat olla mm. kuinka 

asiakkaat kokevat tuotteen tai palvelun hinnan, minkä tyyppiset ihmiset käyttävät 

tuotetta tai palvelua sekä millaisissa paikoissa sitä kulutetaan. Kyseiset 

mielleyhtymät voivat perustua kuluttajien henkilökohtaisiin kokemuksiin tai brändin 

mainonnan tuottamiin tuloksiin. Toinen mielleyhtymien piirre liittyy 

persoonallisuuteen. Nämä mielleyhtymät voivat liittyä brändin nuorekkuuteen, 

värikkyyteen tai miellyttävyyteen. Brändin persoonallisuuden piirteet voivat myös 

heijastella tunteita tai myötätuntoa, joita brändi herättää. Lisäksi asiakkailla on 

mielleyhtymiä, jotka liittyvät tuotteen tai palvelun koettuihin etuihin. Toiminnalliset 

edut syntyvät suoraan tuotteen tai palvelun käytöstä. Kokemusperäiset edut liittyvät 

taas käytön mukavuuteen tai symbolisiin (itsensä ilmaisu) tekijöihin. Kaikki 

mielikuvat, jotka vaikuttavat brändi-imagoon vaihtelevat paljon niiden voimakkuuden, 

kelpoisuuden sekä ainutlaatuisuuden suhteen. Jotta brändi säilyy voimakkaana 

asiakkaan mielessä, tulee mielleyhtymien olla positiivisia sekä suotuisia. (Keller, 

1993) 
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2.3 Brändi-identiteetti 

 

Vahvan brändin luominen vaatii monipuolisen sekä selkeän brändi-identiteetin. 

Aakerin ja Joachimsthalerin (2000) mukaan brändi-identiteetti on mielleyhtymien 

kokonaisuus, jota brändistrategian laatija pyrkii kehittämään tai jota hän haluaa 

ylläpitää. Brändi-identiteetti eroaa brändimielikuvasta siinä määrin, että 

brändimielikuvat liittyvät brändin sen hetkisiin mielikuviin mutta brändi-identiteetin 

luominen on tavoite, johon pyritään tulevaisuudessa. Brändi-identiteetin 

tarkoituksena on tarkentaa brändin olemassaolon syytä ja kertoa, mitä organisaatio 

haluaa brändin tarkoittavan. (Aaker & Joachinsthaler, 2000, 66) 

 

Van Riel ja Balmer (1997) painottavat että, brändi-identiteetin katsotaan 

muodostuvan ainoastaan näkyvistä elementeistä, mihin viittaavat myös ensimmäiset 

brändi-identiteetin määritelmät. Vaikka brändi-identiteetin näkyvillä elementeillä on 

tärkeä merkitys brändin rakennuksessa, se edustaa kuitenkin vain yhtä osaa brändi-

identiteetin muista palasista (van Riel & Balmer, 1997). Davidson (1997) tuo 

keskusteluun mukaan brändi-identiteetin määrittämisen ns. brändi jäävuoren avulla, 

jossa näkyvien tekijöiden rinnalle on tuotu myös näkymättömät tekijät. Hänen 

mallissaan erityisesti näkymättömien tekijöiden tärkeys korostuu. (Davidson, 1997) 

 

Vaikka Aakerin ja Joachimsthalerin (2000) brändi-identiteettikaavion luomisesta on 

kulunut jo yli vuosikymmen, on se edelleen hyvin laajalti käytetty. Brändi-identiteetin 

tarkoituksena on rakentaa brändin ja asiakkaan välille suhde, joko luomalla 

arvoväittämä, johon voi sisältyä asiakkaalle tarjoutuvia toiminnallisia, tunnepohjaisia 

tai käyttäjänsä persoonallisuutta ilmaisevia hyötyjä tai vaihtoehtoisesti vahvistaa 

toisen brändin uskottavuutta sitä tukemalla. Aaker ja Joachimsthaler (2000) tunnistaa 

brändi-identiteetissä 12 osatekijää, jotka ovat jaettu neljää eri näkökulmaa 

edustavaan luokkaan. Nämä neljä luokkaa ovat brändi tuotteena (tuotealue, 

ominaisuudet), organisaationa (organisaation ominaisuudet, paikallinen/globaali), 

henkilönä (brändin persoonallisuus, asiakkaan ja brändin välinen suhde) ja 

symbolina (visuaalinen mielikuva, vertauskuvat) (Kuvio 2). Kaikilla edellä mainituilla 

luokilla on merkitystä joidenkin brändien kannalta mutta käytännössä katsoen millään 



 

 

 

14 

brändillä ei ole kaikkiin 12 luokkaan liittyviä mielikuvia. (Aaker & Joachimsthaler, 

2000,72) 

 

 

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         Kuvio 3. Brändi-identiteetti mukaillen (Aaker & Joachimsthaler, 2000) 

 

Brändi-identiteetin osatekijöiden lisäksi brändin identiteettiin liitetään kolme 

osatekijää. Aakerin ja Joachimsthalerin (2000) mukaan nämä ovat identiteetti, 

lavennettu identiteetti sekä brändin olemus. Brändin ydinidentiteettien tekijöiden 

täytyy heijastaa organisaation strategiaa ja arvoja sekä vähintään yhden 

mielleyhtymän olisi pystyttävä erilaistamaan brändi muista ja herättämään 

kiinnostusta asiakkaissa. Yleensä ydinidentiteetti säilyy entisellään, kun brändi 

laajenee uusille markkinoille ja uusiin tuotteisiin tai palveluihin. Ydinidentiteetti 

määrittää brändin tarkoituksen ja sitä käytetään yrityksen viestinnässä. Lavennettu 

identiteetti täydentää ydinidentiteettiä ja toimii ikään kuin ydinidentiteetin selittäjänä. 

Lavennettu identiteetti määrittelee siis tarkemmin sen, mitä brändi tarkoittaa. Brändin 

olemus kietoo yhteen brändin ydinidentiteetin ja luo selkeämmän kuvan 

kokonaisuudesta. Olemuksen tarkoituksena on herättää vastakaikua asiakkaissa ja 

erottaa brändi kilpailijoista.  (Aaker & Joachimsthaler, 2000, 72-75) 
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2.4 Brändin hallinta 

 

Aiemmissa kappaleissa on käyty läpi brändipääoman määritelmä sekä kerrottu mistä 

brändipääoma muodostuu. Brändi rakentuu brändipääomista ja brändin hallinta 

tarkoittaa brändipääomien hallintaa. Jotta brändiä voi hallita tehokkaasti, pitää 

organisaation olla tietoinen sen brändipääomista. Brändipääoman johtaminen tai 

hallinta tapahtuu markkinoinnin avulla, jonka tarkoituksena on vaikuttaa asiakkaan 

mielikuviin brändistä. 

 

Kellerin (1993) mukaan on tärkeää, että markkinoijat ajattelevat 

markkinointipanostuksia isosta kuvasta. Markkinointitoimenpiteet brändin 

tunnettuuden lisäämiseksi voivat kasvattaa sen arvoa parantamalla kuluttajien kykyä 

tunnistaa ja muistaa brändi tai luomalla, ylläpitämällä tai vaihtamalla 

brändiassosiaatioiden suotuisuutta. Kaikista tärkeintä on tunnistaa kuluttajien 

ydintarpeet sekä halut, joita brändi heissä herättää. Brändin pitää päästä asiakkaiden 

tietoisuuteen ja sen pitää olla esillä monissa eri konteksteissa, jotta sillä on 

mahdollisimman suuri näkyvyys. Tämä voidaan saavuttaa Kellerin (1993) mukaan 

erilaisilla markkinointikommunikaation keinoilla, joita ovat mm. sponsorointi, 

urheilutapahtumat, televisio-ohjelmat sekä tuotesijoittelu myymälöissä. Kaiken 

lähtökohtana on kuitenkin pysyä johdonmukaisena markkinoinnissa, riippumatta siitä 

mitä mediaa tai markkinointikeinoa käyttää. Markkinointiohjelma pitäisi koordinoida 

siten, että se synnyttää yhtenäisiä sekä vahvoja brändimielikuvia kuluttajissa. Lisäksi 

markkinoinnin suunnittelussa pitää ottaa huomioon pitkän aikavälin vaikutukset. 

Esimerkiksi hetkittäiset hinnanalennukset voivat vaikuttaa kuluttajien mielikuvaan 

brändistä ja synnyttää heille kuvan siitä, että brändi on ns. halpamerkki. Markkinoijien 

tulee olla koko ajan tietoisia siitä, kuinka kuluttajien mielikuvat brändistä vaihtelevat ja 

yrittää mitata markkinointitoimien vaikuttavuutta. (Keller, 1993) 

 

Brändien hallintaa vaikeuttaa markkinaympäristössä jatkuvasti tapahtuvat muutokset. 

Markkinointiympäristö kehittyy ja muuttuu välillä myös todella radikaalisti. Näitä 

muutoksia voi tapahtua kuluttajien käyttäytymisessä, kilpailijoiden strategioissa tai 

lainsäädännössä. Näiden ulkoisten tekijöiden lisäksi yritys saattaa itse toteuttaa 

lukuisia toimenpiteitä ja muuttaa strategiansa focusta, jotka vaikuttavat brändin 
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markkinointikeinoihin. Tehokas brändin hallinta vaatii yritykseltä ennakoivaa 

strategiaa, jotta se pystyy säilyttämään brändipääomansa jatkuvien muutosten 

edessä. (Keller, 1999)   

 

Asiakkaiden määrittämästä brändipääomasta puhuttaessa, Srivastava ja Shocker 

(1991) mainitsevat kaksi tekijää, joista se muodostuu – brändin voimakkuudesta sekä 

brändin arvosta. Brändin voimakkuus koostuu brändimielikuvista, joita asiakkaat 

brändistä muodostavat. Brändin arvo taas muodostuu kun brändin voimakkuuden 

ansiosta se kasvattaa nykyisiä sekä tulevaisuuden voittoja. (Srivastava & Shocker, 

1991) Yrityksen brändipääoman ansiosta asiakkaat luottavat kyseiseen brändiin 

enemmän kilpailijoihin verrattuna. Lassar, Mittal ja Sharma (1995) korostavat, että 

tämä luottamus näkyy asiakkaiden uskollisuutena brändiä kohtaan sekä valmiutena 

maksaa ylimääräistä hintaa brändin tuotteiden tai palveluiden käyttämisestä.  

 

2.4.1 Brändistrategia 

 

Brändistrategian suunnittelu alkaa yrityksen liiketoimintastrategian 

kokonaisvaltaisesta hahmottamisesta. Yrityksen liiketoimintasuunnitelmassa on 

määritelty sen tavoitteet ja päämäärät, joiden saavuttamiseen yrityksen tulee 

kohdentaa kaikki toiminnot. Brändin tehtävänä on yksinkertaistetusti auttaa yritystä 

saavuttamaan sen määrittämät liiketoimintasuunnitelman tavoitteet, kuten suurempi 

markkinaosuus tai suurempi kate. Tällöin brändistrategian suunnittelu voidaan nähdä 

ylhäältä alaspäin etenevänä prosessina. (Van Gelder, 2003) Van Gelderin (2003) 

mukaan liiketoimintasuunnitelma toimii pohjana halutuille ominaisuuksille sekä 

ilmaisuille, joita brändille halutaan muodostaa. Kun määritellyt ominaisuudet ovat 

selvillä, yritys siirtyy rakentamaan markkinointisuunnitelmaa. Juuri 

markkinointisuunnitelman avulla yritys voi eri viestinnän keinoin rakentaa mielikuvaa 

brändistä kuluttajille. Kun kuluttajilla on käsityksiä tai kokemuksia brändistä, heille voi 

syntyä haluttua ostokäyttäytymistä brändin tuotteita tai palveluita kohtaan. (Van 

Gelder, 2003) 

 

Pelkkä hyvin rakennettu brändi-identiteetti ei kuitenkaan takaa menestystä, vaan 

vaatii johdon vahvaa sitoutumista brändistrategian hoivaamiseen ja kehittämiseen. 



 

 

 

17 

Brändin rakentamiseen investoimiselle löytyy lukuisia puolesta puhuvia tekijöitä sekä 

syitä. Wheeler (2006) esittelee kolme keskeisintä syytä sille, miksi yrityksien tulee 

investoida brändin luomiseen. Ensinnäkin asiakkaiden päätöksenteko ostoprosessin 

aikana helpottuu brändin ansiosta. Toiseksi vahva brändi edesauttaa 

myyntihenkilöstön myyntityötä. Kolmanneksi brändillä voidaan nähdä olevan 

vaikutusta brändipääoman syntymiseen, sillä brändi luo yritykselle tunnistettavuuden, 

tunnettavuuden ja asiakasuskollisuuden. Näiden tekijöiden ansiosta osakkeen 

arvostus nousee vaikuttaen koko yrityksen arvoon. (Wheeler, 2006) 

 

Ambiolan (2001) mukaan brändit voivat toimia yritysten apuna rakentaessaan, 

saavuttaessaan tai parantaessaan yrityksen kilpailukykyä.  Matanda ja Ewing (2012) 

mainitsevat ylimmän johdon tehtäväksi brändistrategian suunnittelun ja toteuttamisen 

selvittääkseen olemassa olevat voimavarat sekä kyvykkyydet jatkuvasti muuttuvassa 

ympäristössä. Tämän vuoksi brändääminen voidaan nähdä dynaamisena 

kyvykkyytenä. Matanda ja Ewing (2012) lisäävät vielä, että brändistrategian 

toteuttaminen ei kuitenkaan ole pelkästään ylimmän johdon tehtävä, vaan siihen 

osallistuvat kaikki työntekijät omalla panoksellaan. Organisaation jaostot saattavat 

kuitenkin tavoitella erilaisia päämääriä, joka saattaa vaikuttaa negatiivisesti 

alkuperäisen brändistrategian toteuttamiseen (Matanda & Ewing, 2012).  

 

2.4.2 Brändin asemointi 

 

Brändin asemointi on markkinointistrategia, joka tähtää erottuvan aseman 

saavuttamiseen, tai samanlaisen kuin kilpailevien brändien kuluttajien mielessä. 

Yritykset toteuttavat tätä strategiaa joko korostamalla heidät kilpailijoista erottavia 

tekijöitä tai he yrittävät luoda sopivaa mielikuvaa (halpa, premium luokka tai 

luksustuote) mainonnan avulla. Kun brändi on kerran asemoitu, sen on vaikea 

muuttaa asemaansa markkinoilla sen vaikuttamatta uskottavuuteen. (Business 

dictionary) 

 

Aakerin ja Joachimsthalerin (2000) mukaan brändin asemointi on yhteydessä brändi-

identiteettiin, sillä se muodostaa yrityksen viestinnälliset tavoitteet sille, miten yritys 

tavoittaa sen kohderyhmät. Toisin sanoen brändi-identiteetti sekä sen selkeä 
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asemointi ovat brändistrategian perusteet (Gladden, Milne & Sutton, 1998). 

Ainoastaan selkeän identiteetin ja vahvan asemoinnin avulla markkinointitoimenpiteet 

tehoavat ja sen ansiosta yritys voi hyödyntää sitä brändipääoman rakentamisessa. 

Kuten Keller (1993, 2) toteaa, brändipääomaa on olemassa, kun asiakas on tietoinen 

brändistä ja hänellä on suotuisia, vahvoja sekä uniikkeja brändimielikuvia 

muistissaan. 

 

Yleistä mielipidettä tai yhteisymmärrystä brändin asemoinnille on ollut vaikeaa löytää, 

vaikka siitä on keskusteltu 1970-luvulta lähtien. Koch (2014) mainitsee, että brändin 

asemoinnin alkuperäinen tarkoitus liitetään yleensä vahvasti markkinointiin. 

Ensinnäkin asemoinnin määritelmä on hänen mukaansa liitetty erilaisiin teoreettisiin 

koulukuntiin kuten markkinointiin, brändäykseen ja strategiaan. Toiseksi käsitettä on 

käytetty erilaisissa asiayhteyksissä, kuten mainonnassa, brändiportfolion 

suunnittelussa ja yrityksen strategiassa. Lisäksi sitä on käytetty erilaisten tehtävien 

yhteydessä kuten saada mainonnalle näkyvyyttä, asemoida brändi, jotta se voi 

saavuttaa premium aseman tai asemoida yritys kokonaan uusille markkinoille. 

Brändin asemoinnin käsitteen monipuolinen käyttö korostaa sen tärkeyttä, 

hyödyllisyyttä sekä sovellettavuutta. Määritelmän epämääräisyys tuottaa kuitenkin 

ongelmia käytännössä. Esimerkiksi asemoinnin vaihtoehdot tuottavat hämmennystä 

markkinoinnissa, brändäyksessä tai yrityksen strategiaa laadittaessa. (Koch, 2014) 

 

Koch (2014) lähestyy brändin asemointia kahdesta eri näkökulmasta. Hänen 

mukaansa brändin asemointia voidaan tarkastella organisaation tai asiakkaan 

näkökulmasta. Organisaation näkökulmasta katsottuna asemointi voidaan nähdä 

hinnan asettamisena (korkea vs. matala) tai kuinka laadukkaita (premium vs. 

normaalihyödykkeet) tuotteita tai palveluita yritys valmistaa. Asiakkaan näkökulmasta 

katsottuna tarkastellaan sitä, kuinka asiakas mieltää brändin ulottuvuudet. Tällaisia 

ovat mm. parhaat tuotteet jossakin tuoteryhmässä, millaisen vastineen kuluttaja saa 

rahoilleen tai houkuttelevuus. Brändin hallinnan näkökulmasta asemointi tarkoittaa 

erottavien tekijöiden korostamista brändissä ja niiden tekemisestä houkutteleviksi 

asiakkaille sekä osakkeenomistajille. (Koch, 2014) Keller (2012) painottaakin juuri 

samankaltaisuuksien sekä erottavien tekijöiden selvittämisen tärkeyttä brändien 

välillä, jotta voidaan ymmärtää, kuinka kuluttajien havaintoihin voidaan vaikuttaa. 
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Brändin tarkkaan harkittu asemointi perustuu Riezebosin ja Van der Grintenin (2011) 

mukaan brändi-identiteettiin, jonka avulla yritys luo tuote tai palveluinnovaatioita, 

suunnittelee strategiaa, motivoi työntekijöitä sekä mahdollistaa kommunikaatio ja 

mielikuva-rakennus prosessin. Brändi-identiteetti kokoaa yhteen yrityksen vision, 

avainuskomukset, ydinarvot ja laajennetut arvot tuotteista, palveluista tai yrityksestä 

itsestään (Aaker, 1996). Kuten Koch (2014) asiasta mainitsee, asemointi käyttää 

hyödykseen jotakin yksittäistä näkökulmaa brändi-identiteetistä kyseisellä hetkellä, 

sen hetkisillä markkinoilla ja määriteltyjä kilpailijoita vastaan.  

 

Koch (2014) mainitsee kaksi lähestymistapaa siihen, kuinka ymmärtää asemointi. 

Lähestymistavat riippuvat siitä, mistä näkökulmasta asemointia tarkastellaan. Hänen 

mukaansa voidaan puhua markkina-orientoituneesta tai brändi-orientoituneesta 

näkökulmasta. Erottelu kahteen tarkasteltavaan vaihtoehtoon on tärkeää, sillä 

yritykset määrittelevät halutut asemat eri tavalla sekä asemointiprosessien 

toteuttamisessa on eroavaisuuksia. Markkina-orientoituneessa asemointi 

lähestymistavassa (ulkoa-sisäpuolelle) brändi-mielikuva, jollaiseksi asiakkaat ja 

osakkeenomistajat sen mieltävät, on avainasemassa. Keller (1999, 44) määrittelee 

markkina-orientoituneen asemoinnin olemassa olevien sekä potentiaalisten 

asiakkaiden mielen ohjelmoinniksi siten, jotta he tunnistavat brändin välittömästi. 

Brändi-orientoitunut asemointi (sisäpuolelta-ulos) taas määrittelee ja toimeenpanee 

aiotun brändin aseman identiteetin avulla. Aaker (1996, 176) painottaa brändi-

orientoituneen asemoinnin määritelmässä brändi-identiteetin ja arvolupauksen 

markkinoimista aktiivisesti kohdeyleisölle sekä kuinka brändi eroaa kilpailijoista. 

Tämä tarkoittaa, että asiakkaat tyydyttävät tarpeensa ja halunsa brändin ydin 

identiteetin mahdollisuuksien rajoissa. Tähän vaikuttavat myös organisaation missio, 

visio sekä arvot. (Koch, 2014) 
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3 Brändipääoman erityispiirteet urheiluorganisaatiossa 

 

Urheiluorganisaation brändipääomaan liittyy spesifejä tekijöitä, joita tavallisilla tuote- 

tai palvelualla toimivilla yrityksillä ei normaalisti ole. Ensinnäkin urheiluorganisaatiot 

toimivat viihdealla ja tarjoavat kokemuksia kuluttajilleen jonkin konkreettisen tuotteen 

sijasta. Koska varsinainen ”tuote” urheiluorganisaatiolta puuttuu, korostuu 

organisaation kyky vangita katsojien tunnepohjainen sitoutuminen joukkueeseen. 

Tämän takia urheiluorganisaatioiden brändääminen on tärkeää, jotta ne voivat 

asemoida itsensä toisia joukkueita ja muita viihdepalveluita tarjoavia yrityksiä 

vastaan. Vahvan brändin avulla urheilujoukkue kykenee kilpailemaan viihde ja 

vapaa-ajalla toimivien yritysten kuten ravintoloiden, elokuvateattereiden tai 

matkustamisen kanssa (Richeliu, 2003).  

 

3.1 Metodologia 

 

Tietoa urheiluorganisaation brändipääomaan ja sen hallintaan liittyen saatiin 

haastattelun avulla. Haastattelun tueksi yhtenä tiedonkeruumenetelmänä käytettiin 

erilaisia tietokantoja. Itse haastattelu toteutettiin strukturoituna teemahaastatteluna, 

jossa aihepiirit olivat tiedossa mutta kysymysten tarkka muoto ei ollut lopullinen 

(Hirsjärvi et al. 2009, 208 - 209). Haastattelu eteni vapaamuotoisesti 

kysymysjärjestyksessä, kuitenkin niin, että tutkija tarkensi jotakin yksittäistä teemaa 

apukysymyksen avulla. Haastateltavana toimi Jokereiden markkinointijohtaja Petri 

Ruohonen ja tilaisuus järjestettiin Jokereiden toimistolla Hartwall areenalla. 

Haastattelun myöhemmän analysoinnin vuoksi se myös nauhoitettiin. 

Haastattelutilanteessa esitetyt kysymykset löytyvät liitteestä. 

 

Tutkielmassa käsitellään yleisesti urheiluorganisaation brändipääoman rakennuksen 

tapoja, johon on kerätty tietoa tieteellisistä lähteistä. Case-organisaationa toimii 

Jääkiekkojoukkue Helsingin Jokerit, josta saatua aineistoa käytetään tutkielmassa. 

Tarkoituksena on tutkia brändipääoman rakennusta yleisesti urheiluorganisaatiossa 

ja mallintaa tähän teoriaan sitä, miten brändipääomaa on rakennettu ja hallittu 

Jokereissa. 
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3.2 Brändipääoman rakentaminen urheiluorganisaatiossa 

 

Nykypäivän kilpailullisilla markkinoilla brändipääoma on keskeinen käsite 

markkinoinnissa (Richeliu, 2004). Brändipääoma sekä brändääminen ovat 

osoittautuneet strategisiksi työkaluiksi markkinoijille eri toimialoilla (De Chernatony, 

2001), auttaen yrityksiä luomaan positiivisia brändimielikuvia, laajentamaan brändejä 

sekä rakentamaan asiakasuskollisuutta (Chaudhuri & Holbrook, 2001). Viimeaikoina 

urheilutoimiala sekä erityisesti ammattilaisurheiluseurat ovat alkaneet hyödyntämään 

brändäämistä vahvistaakseen tunnepohjaista yhteyttä faniensa kanssa ja 

käyttääkseen sitä kilpailuedun saavuttamisessa (Mullin et al. 2000). Katsojien ja 

fanien tunnepohjaista sitoutumista tulee yrittää parantaa sekä tehdä siitä 

mahdollisimman pitkäkestoinen. Tällä tavalla urheiluorganisaatio voi parantaa 

mahdollisuuksiaan saada suurempia tuloja tulevaisuudessa ja saada heidät 

osallistumaan joukkueen tapahtumiin vakituisemmin. 

 

Brändi-identiteetti sekä asemointi luovat Gladden et. al (1998) mukaan perustan 

brändistrategialle. Ainoastaan selkeän brändi-identiteetin ja vahvan asemoinnin 

avulla markkinointitoimenpiteistä tulee merkityksellisiä ja ne voivat auttaa 

urheiluorganisaatiota brändipääoman rakennuksessa. Kuten Keller (1993) asiasta 

toteaa, brändipääomaa on olemassa ainoastaan, mikäli asiakas on tietoinen 

brändistä ja hänellä on suotuisia, vahvoja ja uniikkeja brändi-assosiaatioita 

muistissaan kyseisestä brändistä. Tulen hyödyntämään Richeliun (2003) 

määrittämää käsitteellistä mallia tutkiessani miten brändipääomaa syntyy 

ammattiurheilussa. Hänen mallissaan on kolme askelta, joiden nähdään johtavan 

brändipääoman kasvuun organisaatiossa. Ensimmäisenä organisaation täytyy 

määrittää joukkueelleen identiteetti ja ne arvot, jotka ovat ominaisia joukkueelle. 

Identiteetin määrittämisen jälkeen joukkue etsii suotuisan aseman markkinoilta, jotta 

se kykenee erottautumaan kilpailijoista. Kun joukkueen identiteetti ja asemointi ovat 

selvillä, voi organisaatio alkaa suunnitella brändistrategiaa. (Richeliu, 2003) 

 

 

 



 

 

 

22 

3.2.1 Joukkueen identiteetin määrittäminen 

 

Selkeä identiteetti ja joukkueen ominaisuuksien perinpohjainen tunteminen ovat 

lähtökohdat brändipääoman rakentamiseen sekä sen hyödyntämiseen. Nämä 

ominaisuudet viittaavat Richeliun (2003) mukaan joukkueen arvoihin ja siihen, mitä 

joukkue edustaa. Toisin sanoen millaisiin asioihin joukkue halutaan yhdistää ja mistä 

se haluaa olla tunnettu; luotettava, kunnianhimoinen, nykyaikainen, ammattimainen 

tai kovaa taisteleva. Nämä ominaisuudet, joista joukkue haluaa olla tunnettu, antavat 

tarkoituksen joukkueelle ja luovat pohjan sen brändille. Joukkueen historia ja sen 

läsnäolo yhteisössä voidaan nähdä myöskin voimavarana. (Richeliu, 2003) 

 

Jokerit perustettiin vuonna 1967 Aimo Mäkisen toimesta ja sitä ennen joukkue 

tunnettiin Töölön Vesana. Jokerit oli tunnettu pitkään työväenluokan joukkueena 

ennen uuden omistajan mukaan tulemista. Vuonna 1990 Jokerit sai uuden omistajan 

Harry Harkimosta. Harkimo rakennutti Jokereille Suomen mittakaavoihin verrattuna 

hulppean Hartwall areenan. Uuden hallin ja omistajan myötä Jokerit on tunnettu 

enemmän ammattimaisena sekä nykyaikaisena joukkueena. Richeliu (2003) 

mainitsee, että vahvimmat urheilubrändit ovat sijainneet kotikaupungeissaan hyvin 

pitkän ajan, mikä auttaa joukkueita vakiinnuttamaan brändejään ajan saatossa. 

Jokereiden kannalta oli elintärkeää saada oma kotihalli Helsinkiin, sillä ennen oman 

hallin valmistumista he pelasivat samassa hallissa Nordenskiöldinkadulla Helsingin 

HIFK:n kanssa. Oman kotihallin avulla joukkueesta tulee osa kaupungin sosiaalista, 

taloudellista ja kulttuurista maisemakuvaa (Richeliu, 2003). Tämä tarkoitti Jokereille 

käytännössä sitä, että heillä ei ollut ”omaa” kotihallia, jonka fanit voisivat tuntea 

omakseen. Hartwall areenan valmistuttua vuonna 1997, se on toiminut Jokereiden 

kotiareenana ja synnyttänyt monipuolisuutta Pasilaan sekä parantanut kaupungin 

elinkeinoelämää.  

 

Jokereiden identiteetistä ja brändin ominaisuuksista puhuttaessa Petri Ruohonen 

korosti yhteisöllisyyden, suomalaisuuden ja helsinkiläisyyden merkitystä. 

Yhteisöllisyydellä Ruohonen tarkoitti joukkueen ja fanien läheistä suhdetta, missä 

fanien merkitys on erittäin tärkeä. Fanit pääsevät osallistumaan erilaisiin tapahtumiin 

kuten esimerkiksi Locker Room saleen, jossa myydään Jokereiden fanituotteita ja 
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pelaajat ovat läsnä jakamassa nimikirjoituksia. Yhteisöllisyys näkyy erityisesti 

Jokereiden markkinoinnissa, jossa myös fanit ovat olennaisesti mukana. Tämän 

avulla fanit pääsevät lähelle joukkuetta ja tuntevat olevansa tärkeä osa sitä. Kun 

joukkueen arvot ovat määritelty, on erittäin tärkeää tietää mitä ne merkitsevät 

kannattajille (Richeliu, 2003). Richeliun (2003) mukaan joukkueen arvot täytyy 

kiteyttää selkeäksi viestiksi, joka korostaa brändin hyötyjä kuluttajille. Ruohonen 

mainitsee asiasta esimerkin, jossa Jokereiden kannattajat huutavat kannustushuutoja 

”Minä”, ”Me”, ”Jokerit”. Tällä tavoin yhteisöllisyys näyttäytyy tärkeänä elementtinä 

joukkueen ja kannattajien välillä. Ruohonen painottaa, että toistamalla huutoja 

ottelusta toiseen yhteisöllisyys sekä vastavuoroisuus alkavat toteutua ja brändin 

arvolupaus kannattajien mielessä voimistua. Tätä ilmiötä tukee myös Mullin et al. 

(2000) huomio siitä, että joukkueen tulisi rakentaa positiivista asennetta 

vastavuoroisuuden avulla. Vastavuoroisuuteen perustuvaa suhdetta tulisi kehittää 

joukkueen ja sen kannattajien välillä markkinoinnin avulla. Vastavuoroisuuden avulla 

joukkue osoittaa arvostavansa kannattajiaan, mikä puolestaan voi lisätä kannattajien 

yhteenkuuluvuuden tunnetta joukkuetta kohtaan. Kannatushuutojen lisäksi tämä 

suhde näkyy mm. siinä, että kannattajat voivat lähettää ottelutapahtumista twiittejä, 

jotka näkyvät Hartwall areenan jumbotronilla.  Urheilussa ja etenkin 

urheiluorganisaatioiden tapauksessa hyödyt ovat usein aineettomia tai 

tunnepohjaisia (Richeliu, 2003). Koska hyödyt perustuvat useissa tapauksissa 

tunteisiin, Richeliu (2003) painottaa liekin ylläpitämistä täydentämällä ”tunnepohjaista 

varastoa”. Tämä auttaa ylläpitämään fanien yhteenkuuluvuuden tunnetta joukkuetta 

kohtaan kuten myös kasvattamaan uskollisuutta sekä uskoa brändiin. Ruohosen 

mainitsema yhteisöllisyys sekä osallistamisen eri muodot vahvistavat kannattajien ja 

joukkueen yhteenkuuluvuutta. 

 

Toinen tärkeä Jokereiden identiteettiä kuvastava tekijä on Ruohosen mukaan 

helsinkiläisyys. Tämä ominaisuus juontaa juurensa joukkueen juuriin, Töölön 

Vesaan. Aimo Mäkinen vaihtoi nimeksi Jokerit, jonka jälkeen nimi on pysynyt 

samana. Jokereiden kotihalli on vuoden 1997 jälkeen sijainnut Pasilassa ja toimii 

myös kaupungin viihde- sekä kulttuurinäyttämönä. Jokereiden siirtyminen 

suomalaisille vielä tuntemattomaan KHL-liigaan toi mukanaan myös uuden ja todella 

tärkeän identiteettiä kuvastavan tekijän, suomalaisuuden. Ruohonen painotti 
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suomalaisuuden merkitystä, koska Helsingin Jokerit on ensimmäinen suomalainen ja 

samalla ensimmäinen pohjoiseurooppalainen jääkiekkoseura, joka siirtyi 

kansainväliseen KHL-liigaan. Ruohonen näkee organisaation muutoksen 

kansallisesta toimijasta kansainväliseksi toimijaksi positiivisena asiana, sillä tämä 

mahdollistaa joukkueen kansainvälisen näkyvyyden ja luo kilpailuetua kotimaan 

markkinoilla.  

 

Ruohonen huomauttaa, että identiteetin ja brändin rakentamisessa on kaksi puolta. 

Hän itse pystyy markkinointijohtajana vaikuttamaan markkinointimateriaaleihin ja 

niiden sisältöön mutta joukkueen suoritus jäällä on hänen ulottumattomissa. 

Yhteisöllisyyden korostaminen ja fanien osallistaminen erilaisiin kilpailuihin ovat 

keinoja, joiden avulla hän pystyy muokkaamaan joukkueen sekä kannattajien 

identiteettiä. Kun taas pelaajat jäällä määrittävät Ruohosen mielestä identiteetin 

joukkueelle ja heidän peliesityksensä luovat pelillisen identiteetin. Pelaajat kuitenkin 

pelaavat lopulta mutta toimistolta pyritään vaikuttamaan ilmapiiriin, joka joukkueessa 

vallitsee. Pelilliseen identiteettiin Ruohonen mainitsee esimerkin, että Jokerit on 

tunnettu taitokiekosta ja tähän brändikuvaan voidaan vaikuttaa pelaajien valinnalla. 

Pelaajat itse ja erilaiset mainonnan sekä viestinnän keinot ovat Ruohosen mukaan 

ne työkalut, joiden avulla joukkueen identiteettiä voidaan muokata haluttuun 

suuntaan. 

 

3.2.2 Joukkueen aseman määrittäminen 

 

Urheilujoukkueen asemointiin liitetään Richeliun (2003) mukaan kaksi tärkeää 

elementtiä, jotka ovat markkinasegmenttien valinta sekä brändin erilaistaminen 

markkinoilla. Ensinnäkin markkinasegmenttejä määriteltäessä joukkueen täytyy 

tunnistaa ne asiakkaat, jotka todennäköisimmin omaksuvat joukkueen 

arvolupauksen.  Ruohonen määrittelee Jokereiden kohderyhmäksi noin 20 - 40 

vuotiaat miehet mutta myös lapsiperheet on otettu huomioon Jokereiden toiminnassa 

ja kotiotteluissa. Lapsiperheiden viihtyvyyttä areenalla on mahdollistettu 

monipuolisen ottelutapahtuman avulla. Lapsille on tarjolla erilaisia kilpailuja sekä 

Jokereiden maskotti huolehtii lapsien viihdyttämisestä. Monipuolisen viihdetarjonnan 

avulla jääkiekko-ottelu voi tarjota kaiken ikäisille mahdollisuuden viihtyä paikan päällä 



 

 

 

25 

ja tarjota ainutlaatuisia kokemuksia. Ruohonen painotti sitä, että Jokerit kilpailevat 

nimenomaan viihdemarkkinoilla. On tärkeää saada aktivoitua myös ihmiset, joiden 

aika kuluu kotisohvalla.  Sen vuoksi on erityisen tärkeää panostaa ottelutapahtumaan 

ja tuotteeseen jäällä.  

 

Toiseksi brändin erilaistaminen markkinoilla tarkoittaa urheilujoukkueen 

näkökulmasta ainutlaatuisten tekijöiden korostamista ja sitä, miksi kuluttajien pitäisi 

käyttää tunteensa ja rahansa juuri kyseiseen brändiin. Jos joukkue kykenee 

osoittamaan ja myymään brändinsä ainutlaatuisuutta, se pystyy tarjoamaan 

joukkueelle vahvan aseman markkinoilla. (Richeliu, 2003) Jokereiden yksi 

tärkeimmistä erottavista tekijöistä on Ruohosen mukaan tuote kentällä. Se mitä 

kentällä tapahtuu, on selkeä erottautumisperuste, mitä pyritään käyttämään hyödyksi 

myös muilla keinoin. Jokereiden siirtyminen KHL-liigaan kasvatti organisaation 

kokonaisbudjettia ja mahdollistaa kansainvälisten huippupelaajien hankkimisen 

joukkueeseen. Suuremman pelaajabudjetin ansiosta on parempi mahdollisuus 

vaikuttaa tuotteeseen kentällä hankkimalla mm. maajoukkuepelaajia ja muita 

”tähtistatuksen” omaavia pelaajia. Jokereiden kansainvälistymisen myötä siitä tuli 

ensimmäinen suomalainen joukkue KHL-liigassa ja tämä nähdään Jokereissa 

kilpailuetuna etenkin kotimaan markkinoilla. Se tuote kentällä on selkeä tekijä, jonka 

avulla Jokerit haluavat erilaistua muista kilpailijoista ja KHL-liiga tarjoaa siihen hyvän 

mahdollisuuden. 

  

Ottelutapahtuman tarkoituksena on saada ottelun ympärille, ennen, sen aikana ja 

jälkeen kiinnostava kokonaisuus, ja tehdä asioita uudella tasolla koska peli ei 

itsessään välttämättä riitä. Jakamalla kokemuksen toisten kannattajien kanssa auttaa 

kiihdyttämään, nostamaan ja kasvattamaan kannattajien yhteenkuuluvuuden tunnetta 

joukkuetta kohtaan, joka edesauttaa urheilujoukkueen brändin kehitystä (Underwood 

et al, 2001). Ottelusta tulee kokemus, josta nautimme, emme ainoastaan yksin mutta 

myös muiden kannattajien kanssa, koska jaamme saman kokemuksen yhdessä 

(Holt, 1995). Ottelutapahtuman avulla voidaan yhdistää aineettomat hyödyt (ottelun 

aikana koetut tunteet) aineellisten ulottuvuuksien kanssa (ottelun lopputulos, 

oheistuotteet, areena) (Burton & Howard, 1999). Ruohonen korostaa kuitenkin 

tapahtumien merkitystä kentällä, ottelutapahtuman tarkoituksena ei ole korvata 
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tapahtumia jäällä. Ottelutapahtuma on yksi erottava tekijä mutta ammattimaisuus ja 

tuote kentällä koetaan Jokereissa erittäin tärkeiksi. Ammattimaisuudella Ruohonen 

tarkoittaa laatua kaikessa tekemisessä, tehdään asiat todella hyvin ja tarkasti. 

Ammattimaisuuden avulla Jokerit erottautuvat Suomessa ja on tärkeää, että Jokerit 

koetaan ammattimaiseksi organisaatioksi kaiken tekemisen perusteella.   

 

3.2.3 Joukkueen brändistrategian suunnittelu 

 

Jokereiden identiteetin ja asemoinnin selkeät määritelmät tulevat myös vahvasti esiin 

organisaation brändistrategiaa suunniteltaessa. Jokereilla on brändistrategia, joka 

Ruohosen mukaan kuuluu osaksi organisaation kokonais-strategiaa. 

Brändistrategian tarkoituksena on tuoda esille niitä mielikuvia, mitä Jokerit haluavat 

olla yhteisölleen. Ruohonen painottaa erityisesti tekojen merkitystä ja tekojen avulla 

brändistrategiaa toteutetaan. Brändi ei voi olla pelkästään vain kauniita lauseita ja 

lupauksia, vaan lupaukset pitää myös pystyä täyttämään. Jokereiden 

brändistrategian ytimessä on valittu yhteisöllisyys, jota halutaan tuoda esille ja 

toteuttaa käytännössä. Ruohonen puhuu yhteisöllisyyden merkityksestä ja siitä, että 

sitä on helppo toteuttaa. Yhteisöllisyydelle on olemassa tuhansia eri toteutustapoja, 

joiden avulla joukkueen kannattajia voidaan osallistaa joukkueen toiminnassa. 

Ruohonen mainitsee keinoiksi mm. kilpailuja, joissa kannattajat voivat olla osallisena 

ja, että heidän osallisuus huomioidaan markkinointia suunniteltaessa. Esimerkiksi ”I 

AM”, ”WE ARE” on hyvä esimerkki tällaisesta osallistamisesta, jossa joukkueen 

kannattajat ovat mukana. Tällainen osallistaminen alkaa Ruohosen mukaan tukea 

yhteisöllisyyden tunnetta ja itse tarkoitus alkaa samalla toteutua. Tekojen tärkeys 

korostuu kaikessa Jokereiden brändin suunnitteluun liittyvässä toiminnassa. 

Yhteisöllisyyden tarkoituksena on myös saada kannattajat tuntemaan, että he ovat 

lähellä joukkuetta ja ennen kaikkea osa sitä. Jokerit järjestävät joka kausi erilaisia 

tapahtumia, joihin kannattajat ovat tervetulleita. Locker room sale, Jokereiden 

joulumyyjäiset ja joukkueen vierailut lastensairaalaan ovat osoituksia 

yhteisöllisyydestä ja tuesta yhteisölle. Kaikki nämä teot Ruohosen mukaan osoittavat 

joukkueen tietoisesta halusta antaa kannattajilleen takaisin ja osallistaa heitä 

erilaisiin yhteisiin tapahtumiin. Yhteisöllisyys on näkyvä osa Jokereiden brändiä ja 

Ruohonen on erittäin tyytyväinen siihen, miten se on toteutunut. 
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Jokereiden markkinointitoimenpiteet tukevat brändistrategiaa, ja markkinointia 

luodessa halutaan korostaa joukkueen arvoja. Näitä arvoja ovat mainitut brändi-

identiteetin tekijät kuten helsinkiläisyys, suomalaisuus ja yhteisöllisyys. Kyseisiä 

arvoja tuodaan vahvasti esille Jokereiden markkinoinnissa ja niiden halutaan olla 

avaintekijöitä brändin kannalta. Mielikuvien ja markkinoinnin tehokkuutta pyritään 

analysoimaan kerran vuodessa. Tarkoituksena on tutkia miten asiat toimivat ja mitkä 

arvot nousevat vahvasti esille. Erityisesti Ruohonen korostaa brändi-identiteetti 

tekijöiden analysointia ja sitä, kuinka vahvasti esimerkiksi yhteisöllisyys on koettu 

kannattajien keskuudessa.  

 

Jokereiden vahva oman identiteetin tiedostaminen ja erilaistaminen näkyvät 

Ruohosen kertoessa joukkueen brändipääomista. Yhteisöllisyys koetaan Jokereissa 

vahvana brändipääomana, mutta samalla Ruohonen nostaa esille 

brändiuskollisuuden tärkeyden. Brändiuskollisuus on tärkeä tekijä puhuttaessa 

brändipääomasta ja suurin haaste on saada ihmiset seuraamaan Jokereiden pelejä 

ottelusta toiseen. Ihmisten säännöllistä osallistumista otteluihin voidaan parantaa 

kanta-asiakkaiden avulla ja tämä asiakas-segmentti koetaan todella tärkeäksi 

Jokereissa. Näiden kahden brändipääoman lisäksi Ruohonen painottaa tunnettuuden 

merkitystä. Jokerit on Suomessa tunnettu urheilubrändi mutta siirtyminen uuteen 

sarjaan avasi uudet markkinat organisaatiolle. Jokerit on ainoa seurajoukkue 

Suomessa, joka on siirtynyt uuteen ulkomaiseen sarjaan ja se avaa tunnettuuden 

kannalta mahdollisuuksia sekä haasteita. Seurasta tuli liigan vaihdoksen jälkeen osa 

kansainvälistä liiketoimintaa ja Ruohonen korosti, että varsinkin Venäjällä Jokereilla 

on vielä mahdollisuuksia kasvaa tunnetummaksi. Seuraava askel onkin kasvattaa 

tunnettuutta Venäjän markkinoilla ja sen avulla voidaan kasvattaa organisaation 

brändipääomaa. Joukkueen siirtyminen maailman toiseksi kovimpaan 

jääkiekkoliigaan nosti myös vaatimustasoa koko organisaatiossa. Tämä tarkoitti 

ammattimaisuutta koko organisaation tasolla ja laadun merkitystä kaikessa 

tekemisessä. Ruohonen korostaa ammattimaisuuden vaatimusta koko 

organisaatiossa, jotta Jokerit koettaan uskottavaksi seurajoukkueeksi. Juuri 

ammattimaisuus on tekijä, joka erottaa Jokerit muista urheiluorganisaatioista 

Suomen mittakaavassa.  
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Menestyksekäs brändin hallinta tarkoittaa tuottoisien brändipääomien käyttämistä ja 

brändin laajentaminen tarjoaa keinon sen hyödyntämiseen (Dawar & Anderson, 

1994).  Jokereissa brändiä hallitaan tarkan ohjeistuksen avulla, josta Ruohonen itse 

vastaa. Organisaatiossa ei ole henkilöä, jonka ainoa tehtävä olisi hallita Jokereiden 

brändiä vaan siitä vastaa markkinointijohtaja Ruohonen. Jokereilla on paljon 

yhteistyökumppaneita, jotka haluavat käyttää seuran logoa. Ruohosen tehtävänä on 

seurata ja hallinnoida miten ja missä Jokereiden logoa käytetään. Ohjeistus on 

tärkeä elementti, jonka avulla Jokereiden brändiä hallitaan ja Ruohonen on se 

henkilö viime kädessä, joka vastaa siitä, millaista mainontaa tai viestintää tehdään. 

Tarkan ohjeistuksen lisäksi Jokereiden brändin hallintaan kuuluvat mainonta sekä 

viestintä. Mainonnassa ja viestinnässä on tarkalleen mietitty miten esimerkiksi seuran 

logoa, fontteja tai värejä (punainen, keltainen) käytetään. Edellä mainittujen lisäksi 

markkinoinnissa voidaan käyttää myös seuran pelaajia. Jos organisaatiolla on 

tähtipelaaja tai oman seuran kasvatti, joka on tunnettu tietynlaisesta pelityylistään, 

voi tämä kasvattaa fanien tukea ja uskollisuutta seuraa kohtaan (Bobby, 2002). 

Jokereiden mainonnassa käytetään paljon seuran pelaajia sekä kannattajia hyödyksi. 

Yksi tällainen seuran oma kasvatti on puolustaja Ossi Väänänen, joka esiintyy paljon 

seuran mainonnassa. Väänänen on tunnettu kovaotteisena puolustajana ja hän on 

Jokereiden oma kasvatti. Hän nauttii pelaajana suurta kunnioitusta kannattajien 

keskuudessa. Tällaiset paikalliset pelaajat tunnetaan paremmin yhteisössä ja, jotka 

mielletään helposti paikallisiksi (Richeliu, 2003). Kun pelaaja on suosittu kannattajien 

keskuudessa tai hyvin tunnettu kansainvälisesti, on luonnollista käyttää häntä 

mainonnassa ja muissa edustustehtävissä.  

 

Toinen esimerkki Jokereiden brändin hallinnasta liittyy tv-dokumenttiin nimeltä 

Tehtävä idässä. Dokumentin kuvasi Yle ja siinä seurataan Jokereiden matkaa KHL-

liigassa. Ruohonen kertoo, että dokumentin tekeminen oli tiedostettu ratkaisu. Sen 

tekeminen oli osa Jokereiden suunnitelmaa, jonka avulla katsojat pääsevät lähelle 

joukkuetta ja seuraamaan joukkueen matkaa uudessa sarjassa. Monet eri 

tuotantoyhtiöt olivat Jokereihin yhteydessä dokumentin tiimoilta mutta Ruohonen 

pitää Ylen valitsemista selvänä ratkaisuna. Dokumentin avulla katsojalle avautuu 

mahdollisuus tutustua KHL-liigan joukkueisiin ja nähdä, millaista elämää 

ammattijääkiekkoilijat viettävät pelimatkoilla.  Sarjassa seurataan myös muita 
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suomalaisia, jotka pelaavat KHL:ssä. Pelaajat ja valmentajat kertovat arjestaan 

liigassa ja näin katsojat saavat monipuolisemman kuvan itse sarjasta.  

 

Fanituotteet ovat osa brändin hallintaa, kuten Ruohonen mainitsee. Vaikka seura 

siirtyi uuteen sarjaan, Jokereiden peliasuun ei tehty suuria muutoksia. Kuten 

pelipaidoissa, vanhat urheiluseurat pysyttelevät perinteissä, sallien vain pieniä 

muutoksia, kun taas uudemmat seurat vaihtavat logojaan ja värejään jatkuvasti 

perustamisestaan lähtien yrittäessään vakiinnuttaa brändiään (Keller, 1993). Jokerit 

säilytti peliasunsa lähes ennallaan KHL-liigaan siirtyessään, kunnioittaen näin 

perinteitä. Jokereilla on monipuolinen valikoima fanituotteita vauvoille, lapsille sekä 

aikuisille. Fanituotteita saa ostettua myös Jokereiden pop-up storesta, joka avattiin 

Helsingin rautatieasemalle. Hartwall areenan fanituotemyymälä on nimetty entisen 

seuralegendan Otakar Janeckyn 91-pelinumeron mukaan.  

 

Jokereiden ilmoitus jättää kotimainen liiga kauden 2013 jälkeen otettiin mediassa 

vastaan ristiriitaisissa tunnelmissa.  Jokerit halusi muuttua kansainväliseksi 

jääkiekkoseuraksi ja tätä lähdettiin toteuttamaan Venäläisessä KHL-liigassa. 

Kansainvälistyminen vaatii vahvaa brändiä ja selkeää asemoimista markkinoilla. 

Richeliu (2003) on luonut kolmivaiheisen kehyksen sille, miten urheiluorganisaatio voi 

muuttua kansallisesta brändistä kansainväliseksi brändiksi  

 

I. joukkueen identiteetin määrittäminen 

II. asemoinnin rakentaminen, erottavan tekijän korostaminen 

III. brändistrategian suunnittelu ja sen toteuttaminen. 

 

Jokereiden identiteetissä tulevat vahvasti esiin jo aiemmin mainitut helsinkiläisyys, 

suomalaisuus ja yhteisöllisyys. Kotimaisessa liigassa pelatessaan Jokerit profiloitui 

vahvasti helsinkiläiseksi joukkueeksi.  Kun seura teki päätöksen siirtyä KHL-liigaan, 

haluttiin seurassa korostaa suomalaisuutta ja tehdä Jokereista koko Suomen 

joukkue. KHL-liigaan lähdettäessä Jokereiden brändi oli hyvin tunnettu Suomessa, 

etenkin jääkiekkopiireissä. Siirtyminen uuteen liigaan toi muutoksia 

kansainvälisyyden lisäksi myös itse ottelutapahtumaan ja viihteen tasoon areenalla. 

Suomen ja Venäjän kansalaisuudet omaavat liikemiehet Gennadi Timtsenko ja 
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Roman Rotenberg ovat vähemmistöosakkaita Jokereissa. Heidän yhteisenä 

intressinään oli tehdä ottelutapahtumasta kiinnostavampi kokonaisuutena. Ruohonen 

näkee ottelutapahtuman keinona erilaistua ja erottua joukosta. Peli ei itsessään enää 

välttämättä riitä ja yleisölle pitää olla tarjolla paljon aktiviteetteja, jotta he viihtyvät 

tapahtumassa. Jokerit ja muut urheiluorganisaatiot toimivat viihdealla ja on tärkeää 

löytää jokin erottautumisperuste, millä erottua kilpailijoista. Kattavan ja monipuolisen 

ottelutapahtuman ansiosta Jokereiden peli on show, josta on muodostunut jonkin 

asteinen puheenaihe itsessään. Vahvaan asemointiin liittyen Ruohonen mainitsi 

ottelutapahtuman lisäksi ammattimaisuuden. Jokereiden kaikesta toiminnasta tulee 

paistaa läpi vahva ammattimaisuus koko organisaation tasolla. Hän korostaa laadun 

ja uskottavuuden merkitystä. Ammattimaisuuden avulla Jokerit erottautuu Suomen 

mittakaavassa muista seuroista sekä pystyy kilpailemaan maailman kovimpien 

organisaatioiden kanssa ammattimaisuudessa. Uusi sarja tarjoaa myös suomalaisille 

jääkiekon ystäville mahdollisuuden päästä katsomaan kansainvälistä huippukiekkoa 

kotimaassa. Jokereiden näkökulmasta katsottuna tämä tarkoittaa monopolin asemaa 

ainoana suomalaisena jääkiekkojoukkueena, joka pelaa KHL-liigassa.  

 

Kansainvälistyminen tarkoitti Jokereille uuden brändistrategian suunnittelua ja sen 

toteuttamista. Richeliu (2003) huomauttaa, että brändistrategia on muutakin kuin 

hattujen, paitojen tai muistoesineiden myyntiä. Brändistrategialla on siis paljon 

syvällisempi merkitys, kuin tavaroiden myyminen. Jokereiden KHL-siirto aiheutti 

tietynlaisia haasteita organisaatiolle ja monet tahot olivat erittäin ennakkoluuloisia 

uutta sarjaa kohtaan. Ruohonen näkee uuden strategian ennen kaikkea hyvänä ja 

selkeänä viestintänä. Suurin haaste oli tehdä KHL-liiga tunnetuksi suomalaisille, joille 

sarja oli ennestään aika tuntematon ja epämääräinen. Siirtoa ei yhtään helpottanut 

sama vuonna alkanut Venäjän ja Ukrainan kriisi. Uutta strategiaa suunniteltaessa 

kaikista tärkein tekijä oli viestinnän suunnittelu. Ruohonen tähdentää, että asia ei 

ollut ratkaistavissa mainonnan avulla. Positiivisten ja myönteisten kuvien luomiseksi 

ihmisille, Jokerit suunnitteli viestintästrategian yhdessä mainostoimiston kanssa. 

Tavoitteena oli saada aikaan positiivinen kierre ja poistaa yksittäiset epäilykset 

liittyen uuteen sarjaan. Mainostoimiston kanssa suunniteltiin miten kommunikoidaan 

ja mietittiin keinoja positiivisten mielikuvien luomiseen. Kaikki viestintä oli 

tiedostettua, jossa haluttiin välttää negatiivisia mielikuvia. Osa viesteistä oli 
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aikataulutettuja, jotka julkaistiin porrastetusti tukemaan edellisiä. Ruohonen kokee 

viestinnän erittäin onnistuneeksi ja on tyytyväinen siihen, miten se toteutettiin. Kuten 

viestintästrategiassa suunniteltiin, positiivinen viestintä oli avainasia, jota tuettiin 

mainonnan avulla. Jokerit toteutti viestintästrategian yhdessä mainostoimiston 

kanssa, jossa viestintä ja mainonta sulautettiin yhdeksi kokonaisuudeksi. Yhteisen 

viestinnän ja mainonnan avulla Jokereiden brändi-ilmeestä saatiin yhtenäisempi. 

Ruohonen on erittäin tyytyväinen yhteistyöhön mainostoimiston kanssa ja siihen, 

millaista brändikuvaa Jokereista saatiin viestinnän avulla rakennettua. Strategian 

ytimessä oli tehokas muutosviestintä, jossa Jokerit onnistui muuttamaan epäilykset 

positiivisiksi mielikuviksi. 
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4 Johtopäätökset ja yhteenveto 

 

Urheiluorganisaatiot eivät kilpaile ainoastaan toistensa kanssa keskinäisissä 

otteluissa vaan myös muiden viihdepalveluita tarjoavien yritysten kanssa. Kilpailu 

ihmisten vapaa-ajasta ja etenkin siitä, mihin he sen käyttävät, on kova. Viihde ja 

vapaa-ajan palveluita tarjoavia yrityksiä on lukuisia ja kuluttajalla on nykyään 

enemmän varaa valita. Erottautuminen joukosta vaatii vahvan brändin lisäksi 

innovatiivisuutta niin tuotteiden kuin palveluiden tarjonnassa. Brändin avulla yritys 

pystyy erottamaan itsensä muista kilpailijoista mutta etenkin kuluttajien tunteiden 

hyödyntäminen urheiluorganisaatiossa on tärkeää. Urheilu tarjoaa laajan skaalan 

tunteita, joita ihmiset kokevat lajin parissa. Etenkin näiden tunteiden hyödyntäminen 

urheiluorganisaation brändissä ja strategian suunnittelussa on olennaista. 

 

Urheiluorganisaation brändin rakentamisessa on tärkeää tunnistaa joukkueen 

identiteetti. Mitkä ovat joukkueen arvot ja keitä varten ollaan olemassa. Oman brändi-

identiteetin tiedostaminen on koko brändin rakennuksen lähtökohta. Ilman selkeää 

visiota brändi-identiteetistä, urheiluorganisaation on vaikeaa kehittää selkeää 

erottautumisperustetta muista. Lisäksi ihmisen on helpompi hyväksyä tai myötäelää 

sellaisen joukkueen mukana, jonka arvoja hän itsekin edustaa. Kun ihminen pystyy 

samaistumaan jonkin urheiluorganisaation arvoihin ja perinteisiin, hän liittyy osaksi 

suurempaa kokonaisuutta. Hänestä tulee yhteisön jäsen ja hän jakaa arvonsa 

monien muiden kaltaistensa kanssa kannattamalla jotakin joukkuetta. Brändin 

rakentamisen toinen edellytys on selkeän aseman määrittely. Jotta 

urheiluorganisaatio voi luoda itsestään menestyvän brändin, täytyy sillä olla selkeä 

visio omista vahvuuksista. Näiden valittujen vahvuuksien korostaminen täytyy olla 

helposti viestittävissä kohdeasiakkaille. Selkeän viestinnän varmistamiseksi 

organisaation täytyy suunnitella brändistrategia, jonka avulla viestit voidaan muuttaa 

teoiksi 

 

Tutkielman päätutkimusongelma oli ”Miten brändipääomaa rakennetaan 

urheiluorganisaatiossa?” Tutkielmassa käytetyn teoreettisen mallin perusteella 

voidaan päätellä, että urheiluorganisaation brändin rakentamiseen liittyy kolme 

olennaista tekijää. Ensinnäkin joukkueen täytyy määritellä oma brändi-identiteettinsä, 
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joka korostaa joukkueen arvoja. Lisäksi on tärkeää, että joukkueen arvot ovat 

yhtenäiset kannattajien havaintojen kanssa. Toisin sanoen on tärkeää, että joukkue 

pystyy suoriutumaan arvojensa mukaisesti. Tällaisia joukkueen arvoja voivat olla 

mm. ammattimaisuus, kovaa taisteleva, yhteisöllisyys tai perinteitä kunnioittava. 

Arvojen korostaminen ja määrittäminen luovat perustan sille, että ihmiset voivat 

samaistua kyseiseen joukkueeseen tai tuntea vetoa siihen. Identiteetin avulla 

urheiluorganisaatio viestittää keitä varten joukkue on olemassa ja millaisia arvoja se 

edustaa. Kun ihmiset jakavat yhteisen kiinnostuksensa jotakin joukkuetta kohtaan, he 

alkavat itse hiljalleen tuntea itsensä osaksi joukkuetta ja näin ollen tunneside 

joukkuetta kohtaan voimistuu. Urheiluorganisaation tuote voidaan määritellä olevan 

ottelun ennakoimaton lopputulos tai ottelutapahtuman jännittävyyteen liitettävät 

palvelut ja tuotteet. Varsinaisen ”tuotteen” puuttuessa, urheiluorganisaation on 

kyettävä hyödyntämään ihmisten tunnepohjaista käyttäytymistä ja mahdollisesti myös 

lisäämään sitä otteluiden aikana.  

 

Toinen urheiluorganisaation brändin rakennuksen tärkeä tekijä on joukkueen 

asemointi. Markkinasegmenttien valinnan tulee perustua sellaisten asiakkaiden 

tunnistamiseen, jotka omaksuvat joukkueen arvolupauksen todennäköisimmin. Nämä 

valitut asiakkaat edustavat kohdemarkkinoita, joita varten brändiä tullaan 

kehittämään tulevaisuudessa. Asiakkaiden sitoutuminen joukkuetta kohtaan vaihtelee 

ja heidät tulisi saada osallistumaan joukkueen tapahtumiin mahdollisimman 

säännöllisesti. Brändin erilaistamisen avulla voidaan korostaa brändin 

ainutlaatuisuutta ja niitä tekijöitä, minkä takia kuluttajan kannattaa käyttää rahaa 

kyseiseen brändiin. Vahvan brändin avulla joukkue ansaitsee luottamusta ja 

uskollisuutta faneiltaan, jonka ansiosta kannattajien tunneside joukkuetta kohtaan 

kasvaa ja vahvistuu.  Luottamuksen ja uskollisuuden kasvattamiseksi joukkue voi 

järjestää tapahtumia, joihin kutsutaan kannattajia. Tällä tavalla kannattajat pääsevät 

lähelle joukkuetta ja tuntevat olevansa osa sitä. Osallistamalla kannattajia joukkue 

voi ansaita kannattajien luottamuksen ja vahvistaa näin heidän uskollisuuttaan 

seuraa kohtaan. Kun kannattaja pääsee osallistumaan joukkueen tapahtumiin 

otteluiden ulkopuolella, he tuntevat olevansa osa joukkuetta.   

 

 



 

 

 

34 

Kolmas tärkeä vaihe urheiluorganisaation brändipääoman rakentamisessa on 

brändistrategian suunnittelu. Ilman selkeää joukkueen brändi-identiteetin ja 

asemoinnin määrittelyä brändistrategian suunnittelu ei ole mahdollista. 

Brändistrategian tarkoituksena on suunnitella markkinointitoimenpiteitä, joiden avulla 

vahvistetaan joukkueen brändi-identiteettiä ja kerrotaan joukkueen edustamista 

arvoista. Strategian toteuttamiseksi urheiluorganisaatio voi toteuttaa erilaisia 

toimenpiteitä, joiden avulla se vahvistaa kuluttajien tunnepohjaista kokemusta tai 

yhteenkuuluvuuden tunnetta joukkuetta kohtaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa 

ottelutapahtuman kehittäminen monipuolisemmaksi tarjoamalla kokonaisvaltaista 

viihdekokemusta. Yhteenkuuluvuuden tunnetta voidaan parantaa osallistamalla 

joukkueen kannattajia erilaisiin tapahtumiin tai kehittämällä muita keinoja, joiden 

avulla kannattaja pääsee seuraamaan joukkuetta läheltä. Brändistrategian 

suunnittelijat eivät yleensä pysty vaikuttamaan itse joukkueen suorituksiin kentällä, 

joten heidän vaikutuskeinojaan ovat viihdetarjonnan monipuolistaminen ottelun 

ympärillä. Brändistrategian tulee olla muutakin kuin vain markkinointitoimenpiteitä tai 

uusien fanituotteiden kehittämistä. Jotta urheiluorganisaatio voi rakentaa 

johdonmukaisesti brändipääomaa, tulee brändistrategian olla linjassa brändin 

identiteetin sekä asemoinnin kanssa.  

 

Edellä on lueteltu kolme brändin rakennuksen kannalta tärkeää tekijää, joita ilman 

joukkue ei pysty johdonmukaisesti brändiä kehittämään. Brändi-identiteetti, asemointi 

ja brändistrategia luovat urheiluorganisaatiolle kehyksen, jonka avulla joukkue pystyy 

rakentamaan brändipääomaa systemaattisesti. Näin ollen voidaan katsoa, että 

brändipääomaa ei muodostu, mikäli joukkueella ei ole määriteltyä identiteettiä tai se 

ei ole asemoitunut markkinoille. Joukkueen brändi-identiteetti ja valitut asiakas-

segmentit luovat pohjan brändistrategian suunnittelulle. Brändistrategian tulee 

korostaa joukkueen identiteettiä niin, että arvolupaus tulee ymmärretyksi 

markkinasegmentissä. Tärkeintä urheiluorganisaation brändin rakentamisessa on 

luoda joukkueelle selkeä identiteetti, jonka arvoihin ihmiset voivat mukautua. 

Joukkueen identiteetin perusteella voidaan tunnistaa ne asiakkaat, jotka omaksuvat 

brändin arvolupauksen todennäköisimmin. Kun urheiluorganisaatiolla on selkeä kuva 

siitä, mitä arvoja se edustaa ja keitä varten se on olemassa, joukkue voi suunnitella 

brändistrategian arvolupauksen täyttämiseksi. Suunnitelmallisen brändistrategian 
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avulla joukkue saavuttaa halutut asiakas-segmentit, joiden uskollisuuden ja 

sitoutumisen perusteella urheiluorganisaation brändiä rakennetaan. 

 

Tutkielman ensimmäinen alatutkimusongelma liittyi case-organisaatio Jokereihin ja 

siinä tukittiin ”Miten brändipääoman muodostumista voidaan hallita 

urheiluorganisaatiossa?” Tarkoituksena oli selvittää, kuinka brändipääomaa hallitaan 

Jokereissa ja miten sen muodostumiseen voidaan vaikuttaa. Keskeisenä keinona oli 

selkeä ohjeistus siitä, mitä tehdään ja miten tehdään. Jokereiden brändin hallinnasta 

vastaa markkinointijohtaja Petri Ruohonen, jonka tehtävänä on ohjeistaa tarkasti 

miten Jokereiden logoa tai värejä käytetään markkinoinnissa. Jokereilla ei ole 

varsinaista henkilöä, jonka ainoa tehtävä olisi brändin kehittäminen. Jokereilla on 

paljon yhteistyökumppaneita ja sen takia on tärkeää, että Jokereiden brändi ja 

yhteistyökumppaneiden intressit kohtaavat. Brändin hallinnan muita keinoja ovat 

mainonta ja markkinointi. Niiden avulla Jokereista luodaan haluttuja mielikuvia, jotka 

ovat valittu yhteisöllisyys, helsinkiläisyys sekä suomalaisuus. Näitä arvoja Jokerit 

korostavat markkinoinnissaan ja viestinnässään. Jokereiden selkeä käsitys brändi-

identiteetistä sekä asiakas-segmenteistä luovat vakaan pohjan brändin 

rakentamiselle. Tutkimuksessa käytetty viitekehys brändipääoman rakentamiseen 

sisältää kolme vaatimusta, jotka toteutuvat Jokereissa. Tästä voidaan päätellä, että 

Jokereiden brändin hallinta perustuu tiedostettuun viestintään ja 

markkinointitoimenpiteisiin, joiden avulla brändiä ylläpidetään sekä rakennetaan. 

 

Toinen alatutkimusongelma käsitteli sitä, että ”Miten kansainvälistyminen näkyi 

Jokereiden brändistrategiassa?”  Jokereiden brändistrategiassa tulee vahvasti esiin 

seuran identiteetti sekä asemointi. Organisaation siirtyminen kansainväliseen KHL-

sarjaan aiheutti paljon epäilyksiä. Jokereilla on brändistrategia, joka liittyy vahvasti 

organisaation kokonais-strategiaan. Brändistrategiassa Jokerit tuo vahvasti esiin niitä 

arvoja, mitä joukkue edustaa. Kansainvälistyminen aiheutti haasteita varsinkin sen 

suhteen, että KHL ei ollut Suomessa tunnettu sarja ja se oli monelle hyvin 

epämääräinen. Jokerit suunnitteli siirtoa varten viestintästrategian, jossa haluttiin 

tuoda esiin kansainvälistymisen positiivisia puolia. Viestintätoimiston avulla Jokerit 

suunnitteli viestinnällisiä ratkaisuita, joiden avulla kuluttajille muodostettiin positiivinen 

kuva uudesta sarjasta, sekä hienosta mahdollisuudesta nähdä laadukasta jääkiekkoa 
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Suomessa. Brändistrategiaan verrattuna kansainvälistyminen ei ollut ratkaistavissa 

mainonnan avulla, vaan viestinnällisin keinoin. Viestintää tuettiin tietoisesti erilaisilla 

mainonnan ja markkinoinnin keinoilla. Viestinnän avulla Jokereiden brändi-ilmeestä 

saatiin yhtenäinen. Muutostilanteessa Jokereiden brändikuvan säilyttäminen liittyi 

olennaisesti tehokkaaseen ja positiiviseen viestintään. Perinteiseen brändistrategiaan 

verrattuna viestintä oli kansainvälistymisessä olennaisessa roolissa. Sen avulla 

luotiin kuvaa uudesta sarjasta sekä siitä, miksi muutos on hyväksi myös kannattajille. 

Jokereiden tapauksessa brändistrategian painopistettä muutettiin mainonnasta 

viestintään siinä vaiheessa, kun tieto uuteen sarjaan siirtymisestä saatiin. 

Kansainvälistymistä lähdettiin hallitsemaan viestintästrategian avulla, jossa 

positiivisten viestien lähettäminen oli pääteemana. Olennaista kansainvälistyvälle 

urheiluorganisaatiolle oli tutkimuksen mukaan määrittää identiteetti, rakentaa asema 

markkinoille ja suunnitella sekä toteuttaa brändistrategia. Nämä kaikki kolme 

toteutuivat Jokereissa. Jokerit halusivat korostaa identiteetissään yhteisöllisyyttä, 

suomalaisuutta sekä helsinkiläisyyttä. Jokereiden yksi keino erilaistua markkinoilla 

liittyi siihen, että on seura on ensimmäinen suomalainen jääkiekkojoukkue KHL-

liigassa. Organisaation ammattimaisuus on myös yksi tekijä, jonka avulla seura 

erottuu markkinoilla. Siirtopäätöksen jälkeen Jokerit suunnitteli viestintästrategian 

yhdessä viestintätoimiston kanssa, jota alettiin toteuttamaan heti, kun tieto seuran 

siirtymisestä uuteen sarjaan varmistui.  
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5 Jatkotutkimusaiheet ja rajoitukset 

 

Brändeistä ja brändipääomasta löytyy kattavasti tieteellisiä tutkimuksia eri 

toimialoilta. Brändipääoman rakentamista ja sen hyödyntämistä 

urheiluorganisaatioissa on kuitenkin tutkittu verrattain vähän. Monet 

urheiluorganisaatiot ovat tiedostaneet brändipääoman ja sen tehokkaan hallinnan 

tärkeyden mutta harvoilla on siihen kunnollista brändistrategiaa. Tämä tosiasia kävi 

ilmi monissa alaa tutkivissa julkaisuissa. Urheiluorganisaatiot tuntuvat olevan 

suhteellisen hyvin perillä brändipääomistaan mutta heillä ei ole niiden 

hyödyntämiseksi varsinaista brändistrategiaa. Yleinen mielipide brändistrategialle 

urheiluorganisaatioissa näyttää olevan markkinointitoimenpiteet. Brändistrategian ja 

brändipääominen hyödyntämisen puuttuminen urheiluorganisaatioissa voi johtaa 

potentiaalisten resurssien vajaaseen käyttöön. 

 

Brändipääoman rakentaminen ja brändistrategian kehittäminen 

urheiluorganisaatioissa on jäänyt vähälle huomiolle tieteellisissä keskusteluissa. 

Urheilu vetoaa kuitenkin ihmisten tunteisiin ja kaikki koetut tunteet ovat yleensä 

voimakkaita. Tämä ihmisten voimakas tunnepohjainen suhtautuminen viihteeseen ja 

urheiluun ovat mielestäni aiheita, jotka tarjoavat mielenkiintoisen 

jatkotutkimusaiheen. Brändipääoman elementeistä varsinkin uskollisuus, tunnettuus 

ja brändiin liitetyt mielleyhtymät ovat tekijöitä, jotka ovat suoraan yhdistettävissä 

urheiluun. Tämä oletus perustuu omakohtaiseen kokemukseen sekä alaa tutkivaan 

kirjallisuuteen. Tästä johtuen brändipääomien ja niiden hallinnan perusteellinen 

tutkimus urheilujoukkueissa on tarpeellista. Ihmisten tunnepohjaisen käyttäytymisen 

hyödyntäminen urheiluorganisaatioiden brändistrategiaa suunniteltaessa on 

mielenkiintoinen osa-alue, josta löytyy varmasti aihetta tutkimukselle. Olisi 

esimerkiksi mielenkiintoista tietää, kuinka paljon ihmisten uskollisuus seuraa kohtaan 

muuttuu kun joukkue ei voita. Tästä voidaan mainita esimerkki jääkiekon parista. 

Toronto Maple Leafs pelaa NHL-liigassa ja heidän kautensa 2014 - 2015 ei mennyt 

kovin hyvin. Tästä johtuen kotijoukkueen halli ei ollut ensimmäistä kertaa 

kymmeneen vuoteen loppuun myyty yhdessä ottelussa.  
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Tutkimus asettaa rajoitteita eivätkä tulokset ole yleistettävissä kaikkia 

urheiluorganisaatioita koskeviksi. Tutkielmassa tarkasteltiin kuinka 

urheiluorganisaatio rakentaa brändipääomaa. Kolmen perusvaatimuksen avulla 

urheilujoukkue voi luoda perusteet brändin rakennukselle. Ilman brändi-identiteettiä, 

asemointia ja brändistrategiaa urheiluorganisaation tai minkä tahansa yrityksen on 

vaikeaa luoda vahvoja brändipääomia. Lisäksi brändin hallintaa ja brändistrategiaa 

tutkittiin ainoastaan Jokereiden näkökulmasta. Näiden tosiasioiden valossa, 

tutkimustulokset brändin hallinnan keinoista ja brändistrategiasta voidaan katsoa 

koskevan ainoastaan Jokereita. Mutta aikaisemmat tutkimukset ja tieteelliset julkaisut 

viittasivat siihen, että monilla urheiluorganisaatioilla ei ole varsinaista 

brändistrategiaa. Tästä voimme päätellä, että urheilujoukkueiden brändin hallintaa on 

hallinnut vahvasti perinteiset markkinointikeinot ja brändistrategian merkitystä ei ole 

täysin sisäistetty.  
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Liitteet 

 

Haastattelun kysymysrunko, Petri Ruohonen, Jokerit 

 

1. Jokereiden brändi-identiteetti? Millaisista arvoista Jokereiden identiteetti muodostuu? 
2. Millaisia brändimielikuvia Jokereiden on tarkoitus herättää asiakkaissa/faneissa? 
3. Kuinka Jokerit on asemoinut itsensä? Tärkeimmät kuluttajasegmentit? 
4. Kuinka Jokerit erottuu kilpailijoista? Keitä ovat pahimmat kilpailijat? 
5. Onko Jokereilla Brändistrategiaa? Miten sitä on toteutettu? 
6. Tukeeko Jokereiden markkinointitoimenpiteet organisaation identiteettiä sekä asemointia? 
Miten? 
7. Aiheuttiko Jokereiden siirtyminen KHL-liigaan muutoksia organisaation viestinnässä? 
Millaisia? 
8. Millaisista tekijöistä/ominaisuuksista Jokereiden brändipääoma muodostuu? Tärkeimmät 
pääomat? 
9. Kuinka Jokereiden brändiä on hallittu/hallitaan? Millaisin keinoin? 
10. Jokerit on panostanut paljon ottelutapahtumaan (valot, musiikki, oheistapahtumat). Miksi? 
11. Onko vielä havaittavissa KHL-siirron vaikutuksia Jokereiden brändiin? Yhteistyökumppanit, 
katsojat, tv-sopimukset? 
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