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1. Johdanto 

 

Suomalainen urheilu kamppailee tällä hetkellä isojen kysymysten äärellä. 

Arvokisamenestys esimerkiksi yleisurheilussa on laskenut historiallisen huonolle tasolle ja 

mitalitoivot lepäävät pelkästään keihäsmiesten harteilla. Isoissa yksilölajeissa Jarkko 

Nieminen ja tenniksen menestysvuodet ovat pelkkä muisto eikä muissakaan yksilölajeissa 

huippuyksilöitä ole saatu kasvatettua maailmalle. Jalkapallo pyörii pohjamudissa ja EM-

kisat sekä MM-kisat ovat nykyisin pelkkä kaukainen haave. Jääkiekko toki nostaa 

urheiluhullussa kansassa tunteet pintaan, mutta siinä on hyvä muistaa todellisen huipun 

kapeus maailmanlaajuisesti, kun arvokisoissa kultamitalista taistelee vuodesta riippuen 5-7 

maata ja lajia harrastetaan vain pienessä osassa maapalloa, sama koskee myös monia 

talviolympialajeja. Isoista lajeista ainoastaan lentopallo ja koripallo ovat viime 

vuosikymmenen aikana pystyneet vakiinnuttamaan tasonsa Euroopan huipulla. 

Rehellisyyden nimissä täytyy kuitenkin muistaa, että niissäkin lajeissa se todellinen 

menestys ja esimerkiksi arvokisamitali on ollut todella kaukana.  

Kansallisella tasolla kilpailu on kovaa ja monet puhuvat kilpaurheilusta, jopa huippu-

urheilusta. Kuitenkin ongelmakohtia löytyy äärimmäisen paljon, kun urheilijat tai 

joukkuelajien valmentajat ja joukkueenjohtajat julkisuudessa selittävät heikkoa 

kansainvälistä menestystään. Harjoitteluolosuhteiden välttävyys, huono juniorityö, 

urheilujohtamisen osaamisen sekä rahoituksen ja kaiken muun tuen puute nousevat usein 

julkisuuteen lehdistön kautta ja monilla tuntuu olevan asiaan mielipide. Kun menestystä ei 

tule riittävästi, niin yleisö ja kannattajat pettyvät helposti ja silloin on turha piiloutua 

esimerkiksi Suomen verrattain pienen väkiluvun ja sitä kautta harrastajien maltillisen 

määrän taakse. Aina löytyy kuitenkin vertailtaessa maa, joka pärjää äärimmäisen hyvin 

jossakin urheilulajissa sen pienestä koosta riippumatta. 

Millä tavalla urheilua sitten on mahdollista Suomessa kehittää? Tulisiko rajalliset resurssit 

kohdentaa ainoastaan tiettyihin lajeihin ja niiden valmennuksen, juniorityön ja logistiikan 

sekä harjoitteluolosuhteiden parantamiseen? Onko nykyisellä mallilla, jossa kaikki urheilu 

ja sen valtiollinen sekä kunnallinen tukeminen ovat samalla viivalla, tulevaisuutta kuitenkin 

ja onko erilaisten sattumien summa, että huippuyksilöt sekä huippuonnistumiset kiertävät 

urheilijoitamme arvokisoissa? Vai onko tulevaisuus sellainen, että jokainen lajiliitto ja 
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jokainen urheiluseura ovat vastuussa omasta toiminnastaan ja sen kehittämisestä sekä 

sitä kautta urheilijoiden ja joukkueiden menestyksestä? 

 

1.1 Tutkimuksen taustaa 

 

Tässä työssä keskitytään asian tutkimiseen suomalaisen koripallon ja sen seuratyön 

kautta. Tutkimuksessa on haastateltu pääsarjakoripallojoukkueiden taustahenkilöitä, 

seurojen urheilutoiminnan johtajia sekä valmentajia ja sitä kautta selvitetty, että millä 

tavalla tämä ehkä kaikista suurimmassa nosteessa juuri nyt oleva laji on menestyksensä 

siemenet kylvänyt siitäkin huolimatta, että toiminta tuntuu olevan hyvin lyhytnäköistä ja 

hataralla pohjalla. 

Vaikka esimerkiksi 19-65-vuotiaiden harrastajamääriä mitattaessa koripallo kuuluu 

Suomessa samaan kokoluokkaan, kuin muun muassa lumilautailu, keilaus ja kaukalopallo, 

niin kansainvälinen menestys on aivan eri tasolla (Kansallinen liikuntatutkimus 2010). 

Myös tarkasteltaessa korisliigajoukkueiden budjetteja ja ylipäänsä liiketoiminnan kokoa, 

eivät ne ole suurempia kuin muilla isoilla palloilulajeilla Suomessa. Itse asiassa, vaikka 

tilanne on esimerkiksi jääkiekkoon ja jalkapalloon verratessa täysin päinvastainen, niin 

siitä huolimatta Euroopan koviin ammattilaissarjoihin on saatu kasvatettua useita 

huippuyksilöitä ja myös suomalaiset seurajoukkueet ovat pystyneet kilpailemaan 

kansainvälisillä kentillä. (SM-liiga 2015, Kauppalehti 2016, Koripallon Mestareiden Liiga 

2016, MTV Urheilu 2016, YLE Urheilu 2016, Koripalloliitto 2017a) Koripallon koko 

verrattuna suosituimpiin lajeihin Suomessa onkin melko pieni ja myös koripallon arvostus 

verrattaessa vaikkapa jääkiekkoon on hyvin vähäistä (Länsiväylä 2016, M&M 2017). 

Mutterin & Pawlowskin (2014) tutkimuksessa Saksan jalkapallosta ja sen maajoukkueen 

menestyksen vaikutuksesta urheiluharrastajien määrään oli tuloksena selkeitä viitteitä 

siitä, että juuri sen hetkinen menestyminen lisää merkittävästi jo jalkapalloa harrastavien 

pelaamisen määrää ja sen lisäksi tuo uusia harrastajia lajin pariin. Aikaisempien vuosien 

menestys ei sen sijaan vaikuttanut harrastamiseen paljoa. (Mutter & Pawlowski 2014, 332 

– 333) 

Samaa on havaittavissa Suomessa koripallon osalta, sillä mahdollisesti osittain juuri 

menestyksen takia koripallon harrastajien määrä on ollut kasvussa viime vuodet ja 

koripalloliitto julkaisikin toukokuussa 2018 uuden ennätyksen lisenssipelaajien määrän 
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saavuttaessa 20 000 rajan (Koripalloliitto 2018a). Arvokisamenestystä on viimeisen 

kymmenen vuoden aikana lajin maajoukkueen eli Susijengin toimesta tullutkin roimasti sen 

ottaessa osaa viimeisiin neljiin EM-kisoihin sekä myöskin MM-kisoihin Espanjan Bilbaossa 

vuonna 2014. Tähän mennessä koripallomaajoukkueen kirjoittama tarina huipentui 

syyskuussa 2017 Helsinkiin ja EM-kotikisoihin, joissa Susijengi loppuunmyydyssä Hartwall 

Arenassa kotiyleisön kannustuksen edessä pystyi huippusuorituksiin toisensa jälkeen ja 

lunasti paikkansa pudotuspeleissä Istanbulissa. (FIBA Eurobasket 2017)  

Pelaajakehityksen kannalta huippuhetki koettiin NBA:n vuotuisessa varaustilaisuudessa 

kesällä 2017, kun Jyväskylästä kotoisin oleva Lauri Markkanen varattiin taalaliigaan jo 

ensimmäisellä kierroksella ja heti perään siirrettiin pelaajakaupan toimesta legendaarisen 

Chicago Bullsin riveihin (NBA Draft 2017). Sitä ennen Petteri Koposen siirtymistä 

espanjalaiseen mahtiseuraan Barcelonaan voitiin pitää lajin kovimpana saavutuksena 

nykyisten pelaajien osalta (Koripalloliitto 2016a). 

Junioritasolla menestys on myös viime vuosina ollut kiitettävää ja Suomi on esiintynyt 

poikien alle 18-vuotiaiden sekä poikien alle 16-vuotiaiden EM-kisoissa useina vuosina 

peräkkäin. Parhaana saavutuksena on vuonna 2016 tullut viides sija alle 16-vuotiaiden 

poikien EM-kisoissa, sekä aikaisempana vuotena saman sarjan seitsemäs sija ja sitä 

kautta historiallinen pääsy alle 17-vuotiaiden MM-kisoihin Espanjan Zaragozaan kesälle 

2016. (Koripalloliitto 2015a, Koripalloliitto 2015b, Koripalloliitto 2016b). Voidaan siis vetää 

johtopäätös, että koripallon junioritoiminta on tällä hetkellä maassamme hyvällä mallilla ja 

seuroissa sekä koripalloliitossa tehdään sen suhteen oikeita asioita ja päätöksiä. Myös 

näitä aiheita sivutaan seurajohtajien haastatteluissa. 

Koripallo lajina ja sen seurat, valmentajat ja pelaajat ovat pysytelleet kiitettävästi erossa 

kaikenlaisista negatiivisista uutisoinneista, jos taloudellisia ongelmia ei sellaisiksi lueta. 

Huippu-urheilun yhtenä erikoispiirteenä tulee sen mukana tuoma julkisuus ja monet 

urheilijat ovat kaiken aikaa yleisön valvovan silmän alla. Tässä suomalaiset koripalloilijat 

ovat tehneet hyvää työtä ja uutisointi sekä lajin julkinen kuva ovat pääasiallisesti 

positiivinen. Myös se varmasti on vaikuttanut koripallon suosioon, vaikkakin taloudellisia 

vaikeuksia tulee vastaan lähes jokaisella pelikaudella. 

Lisäksi työssä sivutaan urheilusponsoroinnin nykytilaa ja seurojen tulorahoituksen 

rakennetta. Tarpeellisen euromäärän kerääminen toiminnan kulujen kattamiseen on yksi 

suurimmista haasteista suomalaisessa urheilussa, mutta samalla myös ehkä se tärkein 
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yksittäinen asia, mikä auttaa sekä harjoitusolosuhteiden rakentamisessa kuntoon, että 

valmennuksen kehittämisessä ja kannustamisessa. Tutkimuksessa otetaan siihen kantaa 

sekä kirjallisuuskatsauksen puolella, että vertaamalla tätä teoriaa tämän hetken käytännön 

tilanteeseen suomalaisessa urheilukentässä. 

Urheilu yhdistää jopa työpaikallakin eri leirejä ja joissakin tapauksissa se voi olla ainoa 

yhdistävä tekijä organisaation eri työntekijöiden välillä. Urheilun merkitystä yhteiskunnassa 

ei voi siis väheksyä. (Halila 2012, 22) Urheilun kuluttaminen on myös historiallisissa 

huippulukemissaan. Urheilukulutus voidaan määritellä sen ajan- ja rahanmääränä, mitä 

urheiluun osallistumiseen, katsomiseen, seuraamiseen ja sen kanssa vuorovaikuttamiseen 

yhteensä käytetään. (Drayer et al. 2010, 130 – 131) 

 

1.2 Työn tavoitteet, tutkimusongelmat, rajaukset & keskeiset käsitteet 

 

Tämän tutkimuksen pääasiallisena tavoitteena on tunnistaa suurimmat esteet 

huippumenestymisen saavuttamiseen suomalaisessa koripallossa. Toki viime vuosien 

saavutukset huomioidaan ja niiden menestystekijöitä kartoitetaan, mutta varsinkin 

seuratasolla toiminnan ammattilaisuus ja sen mahdollinen puute sekä syyt tähän ovat 

tarkkailun alla. Toisena tavoitteena voidaan pitää urheilujohtajan roolin selvittämistä ja 

työnkuvan avaamista. Työssä keskitytään seuratoiminnan taustalla olevien ihmisten 

työnkuvien selvittämiseen, vastuualueiden määrittämiseen sekä ylipäänsä pyritään 

tekemään kartoitus siitä, että minkälaista osaamista organisaatiot pitävät sisällään ja mikä 

on urheilujohtajan tärkein tehtävä sekä missä kulkee raja valmennuksen ja 

urheilujohtajuuden välillä. Näitä tietoja hyväksikäyttäen pyritään löytämään ne 

menestystekijät, jotka ovat koripalloa viimeisen kymmenen vuoden ajan kannattaneet ja 

myös ne esteet, mitkä ovat rajoittaneet toiminnan nykyisiin raameihin. Myös lajiliiton 

näkemystä asiasta tuodaan työssä esille sekä sitä, mitkä asiat koetaan koripallon 

kehityksen isoimmiksi haasteiksi ja esteiksi tällä hetkellä ja miten niitä asioita pystyttäisiin 

kehittämään edelleen. 

Tutkimusongelma voidaan määrittää isossa kuvassa seuraavalla tavalla: 

- Miksi suomalainen arvokisamenestys on viime vuosikymmenen aikana useissa eri 

lajeissa saavuttanut historiallisen pohjansa? 
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Työ on tarkoitettu kaikille suomalaisesta urheilusta kiinnostuneille, mutta ensisijaisesti 

varsinkin seuratoiminnassa mukana oleville ihmisille, jotka haluavat saada omaan lajiinsa 

vertailukohdan koripallosta ja sen seuroista, lajiliitosta sekä miten asioita niissä tehdään.  

Myös urheilujohtajan ammatista haaveileville tämän työ antaa tietoa ruohonjuuritason 

seuratoiminnan hyvistä ja huonoista puolista. Päätutkimusongelmaan etsitään vastausta 

koripallon avulla ja tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

 

Päätutkimuskysymys: 

- Mitkä ovat ne tekijät seurojen ja lajiliiton organisaatioissa, jotka estävät suomalaisen 

koripallon nousun absoluuttiselle kansainväliselle huipulle sekä huippu-urheilun 

näkökulmasta, että junioripuolen ja sitä kautta kilpaurheilun näkökulmasta? 

 

Alatutkimuskysymykset määritetään seuraavalla tavalla: 

- Mitä osaamista koripallon seuraorganisaatio pitää sisällään? 

- Mikä on urheilujohtajan rooli seuratoiminnassa? 

- Mitä urheilusponsoroinnin katsotaan pitävän sisällään ja mitä seurojen sidosryhmät sekä 

tukijat odottavat saavansa eurojensa vastineeksi? 

- Mikä on valmentajien rooli ja miten heitä koulutetaan? 

- Mitkä ovat koripallon kehittymisen kannalta isoimmat haasteet Suomessa? 

 

Päätutkimuskysymys vastaa koko työn tavoitteeseen ja siten nivoo kaiken oleellisen 

yhteen. Alatutkimuskysymykset taas jokainen osaltaan tukevat matkaa 

päätutkimuskysymyksen vastauksen löytämiseen ja samalla luovat tälle tutkimukselle 

merkityksen. Varsinkin yhteyden löytäminen ja tunnistaminen junioripuolen tekemisen, 

lajiliiton ja korisliigaorganisaation välillä on työn tavoitteiden kannalta tärkeää. 

Tutkimuksessa haastateltavien nimet samoin kuin heidän edustamansa seurat ovat 

näkyvillä läpinäkyvyyden varmistamiseksi ja organisaatioiden ominaispiirteet sekä yhteiset 

tekijät pyritään tunnistamaan. Tutkimuksen yhtenä tavoitteena on myös kohentaa 

koripallon lajiliitossa, samoin kuin koripallon seuraorganisaatioissa työskentelevien 



6 

henkilöiden ymmärrystä ammattimaisesti operoivien urheiluseurojen johtamisesta ja siitä, 

mitä muissa seuroissa tehdään mahdollisesti paremmin. Laajemmin toiveena olisi saada 

kaikkien lajien seuroihin ja liittoihin enemmän punaista lankaa tarvittavan osaamisen 

löytämiseen ja kartoittamiseen sekä selkeitä ohjeita siitä, miten urheiluliiketoimintaa 

kannattaa johtaa ja kehittää ruohonjuuritasolla. Myös jo aiemmin mainitun tulorahoituksen 

rakenteen sekä varsinkin seuratoiminnassa aina tärkeän yhteiskuntavastuun 

harjoittamisen ja urheilusponsoroinnin roolien selvittäminen ovat selkeitä tavoitteita. 

Tutkimus rajataan koskemaan empiirisen osuuden puolesta suomalaista koripalloa ja sen 

eri seuraorganisaatioita ja lajiliittoa. Pääosin haastatteluaineisto on kasattu korisliigassa 

pelaavien seurojen taustahenkilöiltä, mutta osin on myös haastateltu menestyvää 

juniorityötä tekeviä seuroja sekä lajiliiton henkilökuntaa ja kokeneita urheilutoimijoita 

Suomessa. Kuitenkin tutkimuksen kirjallisuuskatsauksessa esimerkiksi urheilujohtajuutta ja 

sen eri osa-alueita ja tarkoitusta pohdittaessa fokus on isoilta osin myös kansainvälisissä 

tutkimuksissa ja artikkeleissa. 

Koska työssä käsitellään suurelle yleisölle vieraita termejä, on niitä hyvä aluksi selventää 

keskeisimpien käsitteiden muodossa. Näitä ovat seuraavat: 

 

Suomen Koripalloliitto ry 

Koripalloliitto toimii suomalaisen koripallon kattojärjestönä, joka edustaa jäseniään 

kansainvälisessä koripalloliitossa eli FIBA:ssa. (Fédération internationale de basketball 

association) Koripalloliiton alaisuuteen kuuluvat kaikki seurat, ketkä haluavat pelata 

koripalloliiton järjestämissä ottelutapahtumissa. (Koripalloliitto 2017b) Vuodesta 2005 

saakka Koripalloliitossa on ollut muodostettuna kaksi erillistä toimialaa: Huippu-

urheiluyksikkö ja seuratoiminnasta vastaava yksikkö. Tämä on osaltaan vaikuttanut 

suuresti toiminnan kehittymiseen sekä korisliigan tasolla, että junioriurheilun puolella. 

(Wickström & Taatila 2014, 47)  

 

Korisliiga 

Korisliiga on miesten koripallon pääsarja Suomessa ja sarjaa on pelattu korisliiga-nimellä 

kaudesta 2005-2006 alkaen. Suomen mestaruudesta on pelattu pääsarjatasolla vuodesta 
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1939 alkaen ja kaudella 2017-2018 mestaruudesta kamppailee yksitoista joukkuetta. 

Korisliigaa esitellään tarkemmin tutkimuksen toisessa kappaleessa. (Korisliiga 2017) 

 

Susijengi 

Susijengillä tarkoitetaan koripallon Suomen miesten maajoukkuetta. Nimi keksittiin 

koripalloliiton henkilökunnan toimesta 2000-luvun alkupuolella, kun maajoukkueelle 

tunnistettiin tarve saada oma logo ja imago. Nykyisin kaikki maajoukkuetta koskeva 

uutisointi laitetaankin median puolelta Susijengi-brändin alle. (IS 2017) 

 

HBA 

HBA:lla tarkoitetaan tutkimuksessa Helsinki Basketball Academyä, joka toimii 

Mäkelänrinteen Urheilulukion yhteydessä. Se on perustettu vuonna 2012 tarkoituksenaan 

mahdollistaa hyvien harjoitteluolosuhteiden ja ammattivalmennuksen kautta 

kansainvälinen koripalloura kaikista lahjakkaimmille ja lupaavimmille junioripelaajille 

Suomessa. Nimekkäimpänä valmentajana akatemiassa toimii Suomen ensimmäinen 

NBA:ssa pelannut koripalloilija Hanno Möttölä. (HBA 2017) 

 

NBA 

Koska tutkielman sisältö liittyy vahvasti koripalloon, on hyvä myös esitellä lajin kovimpana 

sarjana pidetty ammattilaisliiga NBA, eli National Basketball Association. Sarjaa pelataan 

Pohjois-Amerikassa ja siellä Yhdysvaltojen sekä Kanadan maaperällä. NBA on perustettu 

vuonna 1946 ja nykyisin siihen ottaa osaa peräti 30 joukkuetta. Joukkueet on jaettu 

kahteen konferenssiin ja runkosarjakauden aikana otteluita tulee kaikille 82 kappaletta. 

Sen jälkeen alkavat pudotuspelit, johon pääsee osallistumaan molemmista 

konferensseista kahdeksan parasta joukkuetta. Lopulta NBA:n finaaleissa molempien 

konferenssien voittajat kohtaavat ja mestari selvitetään. Otteluita tulee jokaisella 

pelikaudella paljon ja kaikki niistä televisioidaan vähintäänkin NBA TV:n kautta, joka on 

kaikille faneille tarkoitettu maksullinen suoratoistopalvelu. Liigan näkyvyys 

maailmanlaajuisesti on todella suurta ja sen ympärillä pyörivä rahanmäärä liikkuu 

kymmenissä miljardeissa dollareissa. (NBA 2017) 
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Lisenssipelaaja 

Lähes kaikki suomalaiset harrastavat liikuntaa, jos esimerkiksi kävelylenkkeilykin 

sellaiseksi lasketaan. 10-14 vuotiaista jopa 98% oli tilastokeskuksen tekemässä 

tutkimuksessa ilmoittanut liikkuvansa (Tilastokeskus 2011). Kuitenkin niistä vain osa on eri 

lajiliittojen rekisterissä, kun he ovat lunastaneet itselleen lisenssin joka mahdollistaa 

harrastamisen lajiliiton alaisessa toiminnassa. Esimerkiksi koripallossa harrastajia on 

arvioitu olevan noin 60 000 ihmistä, kun taas lisenssipelaajia oli noista esimerkiksi 

kaudella 2017 - 2018 ainoastaan hieman yli 20 000. (Länsiväylä 2016, Koripalloliitto 2018) 

 

Koripallon EM-kisat 

Koripallon Euroopan mestaruudesta pelattiin ensimmäisen kerran vuonna 1935 ja 

maanosan herruudesta on kamppailtu kaikkiaan 40 kertaa. Viimeiset kisat olivat kesällä 

2017 neljässä eri maassa; Suomessa, Romaniassa, Israelissa ja Turkissa, joista 

viimeisessä pelattiin myös pudotuspelivaihe. Mestariksi selviytyi ensimmäistä kertaa 

Slovenia. Aina vuoteen 2017 asti maanosien mestaruuskisoja on pelattu kahden vuoden 

välein, mutta osana FIBA:n maailmanlaajuista kilpailumuutosta minkä seurauksena 

koripallomaajoukkueiden peleihin tulevat jalkapallosta tutut maajoukkueikkunat, muuttuu 

myös EM-kisat pelattavaksi neljän vuoden välein. Seuraavat EM-kisat pelataan vuonna 

2021. (Koripalloliitto 2017c, Koripallon EM 2017) 

 

Yhdistystoiminta Suomen urheilukentällä 

2000-luvun vaihteessa Suomessa oli yli 7200 urheiluseuraa ja niissä yli 1,1 miljoonaa 

henkilöjäsentä. Lähes kaikki urheiluseuroista olivat pelkästään aatteellisia ja 

yleishyödyllisiä ja niissä teki vapaaehtoistyötä lähes puoli miljoonaa suomalaista. 

Seuroissa toimi myös lähes 15 000 henkilöä palkatta esimerkiksi puheenjohtajina ja 

sihteereinä ja joka kolmas 3-18-vuotias (370 000) harrasti jotakin urheilua 

urheiluseuroissa. (Alaja 2000, 26) Vuonna 2012 tehdyssä tutkimuksessa (Mäenpää & 

Korkatti) suomalaisista urheiluseuroista oli urheiluseurojen kokonaismäärä kasvanut 

erittäin radikaalisti jopa 15 000 kappaleeseen. Myös kaikki muut määrät vapaaehtoisia 

myöten ovat tutkimuksen mukaan hieman kasvaneet. Syyn urheiluseurojen 
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kokonaismäärän hurjaan kasvuun voi löytää siitä, että rahanmäärä, joka pyörii varsinkin 

junioriurheilun ympärillä, on kasvanut todella suureksi. (Mäenpää & Korkatti 2012, 5 – 16)  

Mahdollisuuksia kasvuun on myös tulevaisuudessa, sillä lähes kaikki eri urheilulajien 

lajiliitot ja myös useat seurat ilmoittavat tutkimuksessa yhtenä strategisena tavoitteenaan 

harrastajamäärien kasvun. Sen myötä myös seurojen vapaaehtoistyöntekijöiden määrän 

odotetaan kasvavan. Kasvulle löytyykin edellytyksiä, vaikka osa lajiliitoista ja seuroista 

keskittyisivät pelkästään nykyisten harrastajien parempaan palveluun tai huippujen 

valmennukseen. Laajassa eri urheilulajien kirjossa löytyy aina yksittäisiä lajeja ja kentältä 

sellaisia seuroja, joille harrastajamäärien kasvu on toiminnan päätavoite. (Mäenpää & 

Korkatti 2012, 39) 

 

Yhtiöittäminen urheilussa 

Tämä kysymys on ollut monien eri lajiliittojen ja seurojen keskuudessa jo pitkään. Voiko 

huippu-urheilua olla ilman toiminnan yhtiöittämistä ja sitä kautta pyrkimistä urheilullisen 

menestyksen lisäksi hyvään taloudelliseen tulokseen. Aiheesta on myös tehty useita 

tutkielmia. Esimerkiksi Forsström (2001) tutki aihetta tapaustutkimuksen keinoin ja 

esimerkkinä hänellä oli tutkielmassaan JYP Jyväskylä Oy ja sen yhtiöittäminen 

yhdistyksestä osakeyhtiöksi. Tämä on yksi ensimmäisiä aiheesta tehtyjä tutkielmia 

Suomessa ja siitä selviää, että jääkiekon SM-liigassa jo loppuvuonna 2000 kaksitoista sen 

kolmestatoista joukkueesta harjoitti liiketoimintaansa osakeyhtiönä. Vuotta aikaisemmin 

tilanne oli ollut päinvastainen, kun peräti yhdeksän joukkueista oli toiminut aatteellisena 

yhdistyksenä. Jääkiekossa murros tapahtui 2000-luvun vaihteessa. Liigaseurojen 

yhteenlaskettu budjetti oli samaan aikaan lähes 200 miljoonaa markkaa, joten kyseessä oli 

suuren luokan liiketoimintaa jo silloin. (Forsström 2001, 18 – 22) 

Samoihin aikoihin tehdyssä Alajan (2000) teoksessa urheilun ideologisia kysymyksiä 

Suomessa pohtinut Aatos Erkko mainitsee aatteellisen urheilun ja ammattilaisurheilun 

erottamista välttämättömänä suomalaiselle urheilulle. Ammattilaisurheilun johtaminen 

osakeyhtiömuotoisena ja aatteellisen urheilun harjoittaminen yhdistysmuotoisena tulisi olla 

rajanveto, joka selkeyttäisi urheilun taloudellisia rakenteita. Ammattilaisurheilun tulisi 

rahoittaa kaikki toimintansa itse ja kaikki yhteiskunnan tuki pitäisi kohdistaa aatteellisen 

urheilun tukemiseen, samoin kuin kaikki vapaaehtoistyövoima. Ammattilaisseurojen pitäisi 

myös pystyä maksamaan riittävät kasvattajakorvaukset niihin seuroihin, joiden lahjakkaat 
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nuoret urheilijat siirtyvät ammattilaisseuroihin. (Alaja 2000, 32) Tämä on toki melkoisessa 

ristiriidassa nykyisen tilanteen kanssa, kuten tutkielmassa myöhemmin selviää. 

 

1.3 Teoreettinen viitekehys, metodologia & aikaisemmat tutkimukset 

 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostuu osittain koripallo-organisaatioiden 

osaajien yhdistävistä tekijöistä ja mietteistä sekä osittain suomalaisen urheilun ja 

seuratoiminnan erityispiirteistä. Viitekehys muodostaa kokonaiskuvan siitä, millä tavalla ja 

työkaluilla menestys on koripallon ympärille rakennettu ja mikä sitä rajoittaa. Se antaa 

muille lajeille osviittaa siitä, millä tavalla omaa toimintaa on mahdollista viedä eteenpäin. 

Teoreettiseen viitekehykseen sisältyy myös kuva siitä, minkälaista urheilujohtaminen 

Suomessa käytännön tasolla on ja miten sitä toteutetaan. 

 

 

Kuvio 1. Teoreettinen viitekehys. 

 

Työssä käytetään pääsääntöisesti kvalitatiivista dataa, joka on kerätty puolistrukturoitujen 

haastatteluiden avulla koripallon kanssa vahvasti tekemisissä olevilta henkilöiltä eli 

seurajohtajilta, valmentajilta sekä koripalloliiton työntekijöiltä. Taloudellisen tilanteen 
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kartoittamiseksi myös kvantitatiivista dataa käytetään paikoin hyväksi ja tilinpäätöstietoja 

on saatu eri seuroilta suullisesti haastatteluiden yhteydessä. Kokonaiskuvan kannalta 

myös seurojen tulorahoitus sekä ylipäänsä suuripiirteinen kuva koripallon ympärillä 

pyörivästä rahamäärästä on äärimmäisen tärkeä. 

Aikaisempia tutkimuksia ja kirjallisuutta käytetään tämän työn teoreettisena pohjana 

mahdollisimman kattavasti. Tavoitteena on niiden perusteella luoda kuva siitä, millaista 

urheilujohtaminen nykyisin on ja miten urheilusponsoroinnin katsotaan tällä hetkellä 

parhaiten palvelevan tarkoitustaan. Myös esimerkiksi seuratoiminnan rooli ja huippu-

urheilun rooli maailmassa on tarkastelun kohteena. 

Suomessa tieteellisiä artikkeleita urheilun kentällä on tehty verrattain melko vähän ja 

koripallo lajina on jäänyt lähes kokonaan huomiotta. Koripallosta on löydettävissä 

käytännössä ainoastaan joitakin opinnäytetöitä ja pro gradu tutkimuksia. Muista lajeista ja 

varsinkin jääkiekosta sekä jalkapallosta tutkielmia on tehty paljon. Myös erityisesti 

Helsingin yleisurheilun vuoden 2005 MM-kisoista on löydettävissä paljonkin kirjallisuutta. 

Esimerkiksi Nylundin, Laakson & Ojajärven (2006) työstämä teos ”Urheilu, maine ja raha. 

Tutkimuksia vuoden 2005 yleisurheilun MM-kisoista” on erittäin kattava tutkimus 

tarkastellessa urheilun suurtapahtuman vaikutusta kansaan ja taloudellisia heijastuksia. 

Myös samasta tapahtumasta Kurjen ja Nylundin (2005) tekemä tutkimuskatsaus 

mediajulkisuudesta ennen Helsingin 2005 MM-kisoja on todella informatiivinen. 

Brunzellin ja Södermanin (2012) tekemä tutkimus skandinaavisen jalkapallon ja sen 

joukkueiden hallituksen työn tulosten monitoroinnista on myös hyvin mielenkiintoinen. 

Artikkelissa selviää, että Suomessa kolmestatoista tutkimukseen osallistuneesta 

jalkapalloseurasta ainoastaan kolmessa valvotaan hallituksen tekemisiä ja arvioidaan 

heidän työnsä tuloksia. (Brunzell & Söderman 2012, 221) Tästä hätäisempi voisi jo vetää 

osittaisia johtopäätöksiä siitä, miksi suomalainen jalkapallo on nykyisessä tilassaan. 

Sponsoroinnista löytyy useita hyviä artikkeleita, esimerkiksi Olkkonen et al. (2000) tekemä 

tutkimus jossa sponsorointia tarkastellaan nimenomaan suhteiden ja verkostoitumisen 

kautta. Siinä mainitaan, että sponsoroinnin ilmiö on laajentunut huomattavasti 1960- ja 

1970-lukujen vaihteesta ja siitä on muodostunut tärkeä viestintätapa yrityksille. Varsinkin 

yritykset jotka toimivat kuluttajamarkkinoilla, sekä niiden lisäksi teollisuusyritykset, ovat 

tunnistettuja aktiivisiksi sponsoroinnin kentällä. (Olkkonen et al. 2000, 12) Artikkelissa 

kuitenkin myös mainitaan, että tutkimusta sponsoroinnista ja sen vaikutuksesta on tehty 
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aivan liian vähän ja varsinkin sen yhteyttä markkinointiin ei ole selvitetty tarpeeksi 

kattavasti. 

Vihiniemen ja Modigin (2012) tekemä opinnäytetyö koripalloseura Salon Vilppaan 

urheilusponsoroinnista on mainitsemisen arvoinen juuri koripalloyhteyden takia. Ylipäänsä 

sponsoroinnista tehtyjä opinnäytetöitä on todella paljon, mikä osaltaan kertoo 

kiinnostuksesta aihetta ja urheilujohtamista kohtaan. Puronahon (2006) tutkimus 

liikuntaseurojen lasten ja nuorten liikunnan markkinoinnista on myös hyvin 

mielenkiintoinen. Esimerkiksi koripallon osalta yksi tutkimustuloksista oli sellainen, että 

valtaosa vastanneista piti harrastamisen kustannuksia joko sopivina tai edullisina. Jopa 80 

prosenttia harrasteliikkujista oli sitä mieltä ja kilpaurheilijoistakin 54 prosenttia. (Puronaho 

2006, 142) Tämä voi ollakin yksi syy siihen, että koripallon lisenssimäärät ovat olleet 

vahvassa nousussa. Kun seurojen välinen kilpailu nuorista harrastajista tiukkenee, on 

edullinen hinta todellinen kilpailuetu.  

Roiton (2013) tutkielma on hyvä myös mainita sen käsitellessä korisliigaseurojen 

taloudellista tilannetta. Valitettavasti kyseisessä tutkimuksessa seuroilta saatu empiirinen 

data jää hyvin suppeaksi ja työn tulokset perustuvat ainoastaan muutamiin saatuihin 

tilinpäätöksiin sekä koripalloliiton henkilökunnan haastatteluihin. Tutkimuksessa selviää, 

että jatkuvuus ja tulevaisuuden suunnitteleminen ovat korisliigaorganisaation toiminnassa 

tärkeää ja urheilujohtajuudelta vaaditaan enemmän, kuin mitä se pystyy tällä hetkellä 

seuroissa tarjoamaan. Myös toiminnan painopisteen siirtäminen taloudellisen puolen 

kehittämiseen nähdään erittäin tärkeänä. 

Arto Kuuluvaisen (2017) teos ”Urheiluseurojen sisäpiirissä. Tarinat tunteen takana” on 

myös keskeisessä roolissa, koska se käsittelee juuri suomalaista urheilukenttää ja sen 

onnistumisia sekä epäonnistumisia seurojen johtohahmojen näkökulmasta kerrottuna. 

Teos on myös hyvin ajankohtainen, koska se julkaistiin alkuvuodesta 2017. Kirjassa olevat 

eri seurojen urheilujohtajien haastattelut sekä neuvot toimivat tukena myös tässä 

tutkimuksessa. Kuuluvainen on myös yksi tätä tutkimusta varten haastatelluista 

henkilöistä. 

Kuten mainittua jääkiekosta sekä myöskin jalkapallosta löytyy lukuisia kotimaisia 

tutkimuksia ja tutkielmia, jotka osaltaan myös tukevat jo aiemmin esitettyjä väitteitä lajien 

dominoivasta asemasta Suomessa. Esimerkiksi Lähdesmäen (2014) tutkielma käsittelee 

jääkiekon SM-liigaorganisaatioiden kannattavuutta ja vakavaraisuutta. Sen tuloksena 
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vuosien 2000-2012 analyysin jälkeen voidaan sanoa suurimman osan liigaseuroista 

toimineen rahoituksellaan tuottamatta voittoa. Kuitenkin myös avokätiset toiminnan 

rahoittajat sekä hyvät suhteet velkojiin mainitaan tutkielman tuloksissa tärkeiksi 

yksityiskohdiksi. Aro (2010) tutki omassa Pro Gradu-tutkielmassaan taas naiskatsojien 

roolia ja motiiveja olla paikalla jääkiekon SM-liigan otteluissa. Tuloksena varsinkin 

sosiaalinen aspekti oli vahvasti mukana, mutta myös paikallisuus ja oma seura tai itse SM-

liiga tuotteena kiinnosti joitakin. 

Karhatsun (2003) tutkimuksessa tarkasteltiin taas joukkueurheiluorganisaation 

menestystekijöitä ja työtä varten haastateltiin suomalaisten jääkiekkojoukkueiden sekä 

jalkapallojoukkueiden toimitusjohtajia. Tuloksena yhtiöittäminen nousi yhteiseksi tekijäksi 

varsinkin taloudellisen kokoluokan kasvaessa. Myös tarkkaa taloudenpitoa ja maltillisuutta 

pidettiin erittäin tärkeänä samoin kuin johdon ammattitaitoa ja suunnitelmallisuutta. 

Mönkkösen (2011) tutkielmassa katse oli taas jalkapalloseurojen johtamisen haasteissa. 

Seurojen taloudellista tilannetta tutkimuksessa kuvataan heikoksi, samoin kuin 

mahdollisuutta tulevaisuudessa päästä kilpailemaan rahakkaille Euroopan kentille. 

Yleisömäärien ja sponsoritulojen kasvattaminen tunnistettiin suurimmaksi tulevaisuuden 

haasteeksi, joka olisi toimintaa kehittämällä ratkaistava. 

Myös Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n (SLU), joka toimii suomalaisten liikuntajärjestöjen 

kattojärjestönä, 2012 julkaisema raportti antaa hyvän kuvan urheiluseurojen viime vuosien 

kehittymisestä sekä myös tulevaisuuden näkymistä. Raportin johtopäätöksenä seurojen 

heterogeenisyyttä korostetaan ja todetaan, että kaikkien laittaminen yhteen muottiin ei ole 

mahdollista vaan jokaisen seuran on löydettävä oma identiteettinsä ja kehitysmallinsa. 

Esimerkiksi keskittyminen pelkästään huippu-urheiluun voi joissakin tapauksissa olla juuri 

se oikea tapa toimia. (Mäenpää & Korkatti 2012, 38) 

Samassa tutkimuksessa mainitaan, että seuratoiminnassa oli vuonna 2010 mukana jopa 

noin 1,1 miljoonaa ihmistä joka on noin 200 000 enemmän kuin aiemmassa vastaavassa 

tutkimuksessa vuonna 1995. Kasvu on siis ollut jatkuvaa jo vuosien ajan. Kysyntää 

urheiluseuroja kohtaan on riittävästi ja tulevaisuuden näkymät ovat myös erinomaiset, 

koska mahdollisuuksia kasvuun on ja monet seurat sekä melkein kaikki lajiliitot ovat 

ilmoittaneet tavoitteekseen harrastajamäärien kasvattamisen. (Mäenpää & Korkatti 2012, 

39) Alusta kasvulle on siis olemassa ja seurojen tulisi vastata haasteeseen. Hyvät 

harjoitteluolosuhteet sekä osaavat valmentajat nostavat varmasti seuran kiinnostusta ja 
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myös lajin kysyntää. Taloudelliseen puoleen panostaminen on nyt tärkeämpää kuin 

koskaan. 

 

1.4 Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkielma jakaantuu neljään kappaleeseen, johdantoon, teoriaosuuteen ja 

kirjallisuuskatsaukseen, empiiriseen osaan joka sisältää analyysin yhteenvedon muodossa 

ja viimeiseksi tuloksiin ja johtopäätöksiin sekä niistä keskusteluun ja kehitysehdotuksiin. 

Lopuksi esitetään lähdeluettelo, haastattelurunko sekä haastatteluun osallistuneet henkilöt 

ja viimeiseksi muut liitteet. 

Johdannossa selvitetään tarve tälle tutkimukselle sekä esitellään aihe suppeasti. 

Teoreettinen viitekehys sekä tavoitteet tulevat myös selväksi samoin kuin keskeiset 

käsitteet koripallomaailmasta sekä myöskin aiheesta aiemmin tehdyt tutkimukset. 

Tutkimusmetodologia sekä rajaukset ja tietenkin tutkimusongelma sekä 

tutkimuskysymykset käydään tarkasti läpi. 

Työn teoriaosuus on samalla kirjallisuuskatsaus aiheeseen laajemmin. Siinä käydään läpi 

muun muassa suomalaisen urheilujohtajuuden historiaa, koripallon historiaa ja kehitystä 

nykyhetkeen, huippu-urheilun ja kilpaurheilun ominaispiirteitä, ammattilaisurheilun 

lainalaisuuksia sekä urheiluseurojen ansaintalogiikkaa. Myös ammattilaisuuden käsitettä 

pohditaan samoin kuin mahdollisia vastaan tulevia tulevaisuuden trendejä. 

Empiirisessä osiossa esitellään laajasti tehdyt seurojen taustahenkilöiden haastattelut. 

Haastatteluiden avuilla pyritään löytämään ne menestystekijät, jotka koripalloa ovat 

eteenpäin ajaneet. Samalla kartoitetaan urheilujohtajan työnkuvaa ja seurojen sisältä 

löytyvää osaamista. Yhteistyö sidosryhmiä kohtaan ja sen hoitamisen erilaiset keinot ovat 

myös tarkan tutkinnan kohteena. 

Neljännessä kappaleessa esitetään haastattelutulokset ja pyritään löytämään vastaukset 

tutkimusongelmaan sekä tutkimuskysymyksiin. Johtopäätöksissä haastatteluaineisto 

nivotaan yhteen ja yritetään löytää yhteiset tekijät niiden väliltä, sekä yhdistää haastattelun 

keskeisimmät tulokset kirjallisuuskatsauksessa esitettyyn teoriaan. 

Kappaleessa myös keskustellaan saaduista tuloksista ja niiden mahdollisesta hyödystä 

suomalaiselle urheiluväelle kriittisesti. Myös kaikki haastateltavien kehitysehdotukset 
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nostetaan esille samoin kuin tutkimuksen omat arviot suurimmiksi kehityskohteiksi sekä 

keinoiksi niihin vastaamiseen. 
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2. Koripallo-organisaation johtaminen 
 

Yhtenä johtamisen alan ja sen tutkimisen pioneerina tunnettu ja nykyisin jo edesmennyt 

Warren Bennis kuvailee Burton Nanusin kanssa tekemässään teoksessa (1985) 

johtamisen alan tutkimusta toteamalla, että ”koskaan ei ole näin moni tehnyt näin paljon 

töitä sanoakseen näin vähän”. He kuvailevat johtamista myös kertomalla, että mikäli 

liiketoiminta tarvitsee rahaa, niin sitä on mahdollista lainata ja mikäli yrityksen sijainti on 

heikko, niin sen on mahdollista muuttaa parempaan, mutta mikäli organisaatiosta puuttuu 

taitoa johtaa, niin sillä on hyvin pienet mahdollisuudet selviytyä hengissä. (Bennis & Nanus 

1985, 4 – 20) 

Seuraavassa kappaleessa käsitellään laajasti urheilujohtamista eri konteksteissa sekä 

pohditaan ammattilaisuuden käsitettä sekä urheilun erityispiirteitä. Urheilujohtamista 

lähestytään myös suomalaisen koripallo-organisaation näkökulmasta, eli varsinkin 

vapaaehtoistyön johtaminen saa oman osionsa. Myös kilpaurheilun ja huippu-urheilun 

eroja pohditaan samoin kuin käydään läpi koripallon synty Suomessa lajina ja sen 

kehittyminen tähän päivään saakka. Isommassa mittakaavassa käydään läpi koko 

Suomen liikuntakulttuuria ja sitä, mitä lajeja harrastetaan eniten ja miten seuratoiminta 

normaalisti on organisoitu. Seurojen rahoitus ja tulonlähteet sekä kehitystrendit ovat 

kappaleen loppupuolella. 

 

2.1 Urheilujohtamisen synty sekä kehitys 

 

Urheilujohtamista voidaan määrittää monella tavalla. Esimerkiksi Pitts & Stotlar (2007, 7) 

määrittävät sen olevan tutkimusta ja käytännön ohjeita kaikelle liiketoiminnalle ja sen 

aktiviteeteille sekä ihmisille ja organisaatioille, jotka toimivat urheilutapahtuman tai -

tuotteen johtamisen, mainostamisen tai järjestämisen parissa. Tämä määritelmä kattaakin 

hyvin urheilun taustalla tarvittavan työn, toki urheilutapahtuman tai -tuotteen myyminen on 

niin iso osa liiketoimintaa nykypäivänä, että se kuuluisi myös olla määritelmässä erikseen. 

Urheilujohtamisen syntyhetkeä voidaan tarkastella selvittämällä kilpaurheilun historiaa. 

Kilpaurheilun juuret ovat 1800-luvun loppupuolella, kun aateliset alkoivat toteuttaa 

herrasmiesten idealismia organisoidun urheilun turvin. Samalla voidaan katsoa 

urheilujohtamisen syntyneen ja aloittaneen kehittymisen nykyhetkeen ja omaksi 
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johtamisen ulottuvuudekseen. Alkuvuodet kehittyminen oli kuitenkin todella hidasta. 

Kansainvälisen olympialiikkeen suunnannäyttäjä oli ranskalainen paroni Pierre de Coubert 

(1863-1937) ja hänen ohjauksessaan urheilu organisoitui harrastukseksi, jolle luotiin 

lajikohtaiset säännöt. Koska raha näytteli tuolloin vielä äärimmäisen pientä roolia 

urheilussa, niin oli urheiluorganisaatioiden hallintokin hyvin pienessä roolissa. 

Ensimmäiset viisi kansainvälisen olympiakomitean (KOK) puheenjohtajaa toimivatkin 

keskimäärin hyvin pitkillä toimikausilla vuosina 1894 – 1972. Näistä viimeisin kausi oli 

amerikkalaisen Avery Brundagen vuosina 1952 – 1972, jolloin hän vielä puolusti 

olympiaurheilua kaupallisuutta vastaan kaikin keinoin ja esti kehityksen 

urheilujohtamisenkin näkökulmasta. Vasta Juan Antonio Samaranchin kaudella 1980 – 

2001 KOK:sta tuli erittäin rikas järjestö erilaisten yhteistyösopimusten ja solmittujen 

televisio- ja sponsorisopimusten myötä. (Pelttari 2016, 102-103) Televisio- ja 

sponsorisopimukset ovatkin varmasti kaikista suurin tekijä urheilun taloudellisen 

vaikutuksen kasvussa ja ne ovat samalla vaikuttaneet urheilujohtamisen kehitykseen 

viimeisen 30 vuoden aikana paljon, kun urheilu on kaupallistunut ja sitä on täytynyt alkaa 

myymään vapaa-ajan kulutustuotteena aivan samalla tavalla, kuin vaikkapa 

tietokonepelejä kehitetään ja myydään. Esimerkiksi De Knop et al. (2004) tutkivat 

artikkelissaan urheiluseurojen laatujohtamista ja sen tärkeyttä. Koska kilpailu asiakkaista, 

eli tässä tapauksessa urheilun seuraajista, on kiristynyt ja ihmisten vapaa-ajasta ja heidän 

rahankäytöstään kilpailee koko ympäröivä yhteiskunta, niin urheiluseurojen on ollut pakko 

tehdä muutos toimintatavoissaan ja siirtyä aatteellisista yhdistyksistä kohti 

ammattilaistuneita palveluliiketoiminnallisia urheiluorganisaatioita. Tällaisissa 

organisaatioissa laatujohtaminen nähdään yhdeksi toiminnan tärkeimmistä osa-alueista ja 

siten se on iso osa urheilujohtamisen työstä ruohonjuuritasolla. (De Knop et al. 2004, 57 – 

58) 

Ylipäänsä artikkelissa pohditaan tälläkin hetkellä myös Suomessa hyvin ajankohtaista 

asiaa, kun voittoa tavoittelemattomia yhdistyksiä ja tässä tapauksessa perinteisiä 

aatteellisia urheiluseuroja verrataan liiketoiminnallisesti voittoa tavoitteleviin 

organisaatioihin. Perinteisesti urheiluseura on sosiaalisesti yhdistänyt saman 

arvomaailman omaavia ihmisiä, joilla on yhteinen kiinnostus tiettyä urheilulajia tai 

laajemmin urheiluseuraa kohtaan. Uusia harrastajia on säännöllisesti tullut mukaan 

toimintaan ilman suurempia panostuksia asiaan. Todellisuus on kuitenkin muuttunut, 

koska tarjonta on lisääntynyt merkittävästi. Nykyisin urheiluseura tarvitsee esimerkiksi 
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markkinointia ja mainontaa houkutellakseen uusia harrastajia mukaan toimintaansa. (De 

Knop et al. 2004, 58 – 66) Koko toiminnan lähtökohta on muuttunut, kun puhutaan 

ihmisten harrastustoiminnan järjestämisestä ja urheiluseuroista. Osaamista tarvitaan 

entistä enemmän jo pelkän junioritoiminnan ja harrastustoiminnan organisoimiseen ja 

menestyksekkääseen järjestämiseen. Samalla ero voittoa tavoittelemattoman yhdistyksen 

ja enemmän liiketoiminnallisen toiminnan välillä on supistunut, kun ammattitaitoista 

urheilujohtamista tarvitaan paljon jo yhdistystoiminnan tasolla. 

Girginov et al. (2006) huomauttavat, että urheilujohtaminen ja sen käytännöt poikkeavat 

toisistaan huomattavasti liikuttaessa kulttuurista ja maasta toiseen. Käytännön johtaminen 

urheiluorganisaatiossa on hyvin heterogeenista. Tutkimuksen tuloksissa mainitaankin, että 

maailman globalisoitumisen johdosta urheilujohtajan yksi isoimmista tulevaisuuden 

haasteista on ylittää oma kulttuurillinen viitekehys ja oppia arvostamaan muiden 

ajattelutapaa sekä kulttuurillisia malleja. Tällainen lähestymistapa johtamiseen 

urheilupiireissä opettaisi urheilujohtajia arvostamaan niitä asioita ja toimenpiteitä, joita 

toisissa kulttuureissa pidetään tärkeänä ja etenkin auttaisi heitä oppimaan tuntemaan 

itseään paremmin. (Girginov et al. 2006, 60 – 61) Toisessa hieman vastaavanlaisessa 

tutkimuksessa (Kahane et al. 2011) selvitettiin kulttuurillisten erojen vaikutusta 

menestykseen ja ryhmäkoheesioon jääkiekon huippusarjan NHL:n eri joukkueissa. 

Tulokset olivatkin hyvin mielenkiintoisia, sillä ne joukkueet missä oli eniten pelaajia 

Euroopasta, näyttivät suoriutuvan paremmin kuin muut. Kuitenkin, jos eurooppalaiset 

pelaajat tulivat monesta eri maasta sen sijaan, että heitä olisi useita aina yhdestä ja 

samasta maasta, niin tuloksien mukaan integraatiokustannukset sekä kulttuurilliset erot 

kielimuureineen alkoivat viedä mukanaan heidän tuoman diversiteetin etuja. (Kahane et al. 

2011, 27 – 28) 

Suomalaisen koripallo-organisaation johtamiseen kulttuurilliset erot huomioiva 

lähestymismalli voisi sopia hyvin, koska sekä valmentajina että pelaajina on usein 

erilaisista kulttuureista tulevia ihmisiä. Heidän käsitteleminen oikein ja kulttuurillisten erojen 

kunnioittaminen ja huomioiminen saattaisi tuoda mukanaan parempaa urheilullista 

menestystä. Lisäksi Kahane et al. (2011) tutkimukseen viitaten amerikkalaispelaajien 

rekrytointiin kannattaa keskittyä myös siinä näkökulmassa, että fokuksena on heidän lukio- 

ja yliopistotaustansa sekä aikaisempi ura ammattilaisena. Mitä kulttuurillisesti 

homogeenisemman amerikkalaisvahvistusten joukon saisi rekrytoitua joukkueeseen, niin 

sitä parempaa menestystä niiden avulla voisi olla mahdollista saavuttaa. Kuitenkin 
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diversiteetin tärkeys on hyvä pitää mielessä ja kaikki joukkueen pelaajat eivät 

arvopohjaltaan täysin samanlaisia voi ollakaan. 

Urheilumarkkinointi on urheilujohtamisen alalla nykyisin ehkä se kaikista yleisin 

tutkimuksen kohde. Urheilussa liikkuvan rahanmäärän kasvaessa kiinnostusta varsinkin 

sen keräämistä kohtaan on herännyt paljon. Case study – metodi on kaikista suosituin 

tapa tehdä tutkimuksia urheilumarkkinoinnista ja siinä markkinoinnin ja samalla 

urheilujohtamisen onnistumisia ja epäonnistumisia tarkastellaan esimerkkien sekä 

oikeiden tapahtumien avulla. Metodi tarjoaa mahdollisuuden tutkia viimeisimpiä ja kaikista 

innovatiivisimpia käytäntöjä ja malleja urheilumarkkinointiin ja niiden avulla pysyä kaiken 

aikaa ajan hermoilla. Urheilun alan kasvava koko, tärkeys ja potentiaali on myös 

markkinoinnissa otettava huomioon. Sponsorointi, tapahtumien johtaminen, 

urheilumarkkinoinnin koulutus, lisensointi, yhteistoiminnan markkinointi, mediasisällön 

tuottaminen ja lähetys, mainostaminen, tuotteiden- ja palveluiden myynninedistäminen ja 

kuluttajien käyttäytymisen tutkiminen ovat vain joitakin aihepiirejä, joita on yleisesti 

käsitelty ja uusia ilmestyy kaiken aikaa. Nopeasti muuttuvalla ja äärimmäisen kilpaillulla 

alalla vaatimukset urheiluorganisaatioita sekä niiden johtajia kohtaan kasvavat ja 

haastavat perinteiset tavat tehdä asioita. (Sanchis 2007, 7 – 9) 

 

2.1.1 Urheilujohtaminen maailmalla sekä sen määrittäminen 

 

Urheilusta on kehittynyt suuren luokan liiketoimintaa maailmalla. Varsinkin eri lajien 

huippusarjat Pohjois-Amerikassa vetävät merkittäviä yleisömääriä katsomoon ja vielä 

enemmän television katsojia vastaanottimien ääreen unohtamatta myöskään sosiaalista 

mediaa ja sen seuraajien voimaa. Tällaisia eri lajien ammattilaissarjoja ovat koripallon 

osalta NBA, jääkiekossa NHL, amerikkalaisessa jalkapallossa NFL sekä amerikkalaisen 

pesäpallon oma liiga MLB. Oma lukunsa Yhdysvalloissa on myös lukiourheilu sekä 

varsinkin yliopistourheilu ja sen pääsarja eri lajeissa nimeltään NCAA.  

Televisiosopimuksista saadut korvaukset ovatkin kasvaneet mammuttimaisiin mittoihin. 

Esimerkiksi NBA-liigan vuonna 2014 solmima 9-vuotinen televisiosopimus ESPN- ja TNT-

kanavien kanssa oli arvoltaan 24 miljardia dollaria. Sosiaalisen median kautta NBA:ta 

seuraakin reilusti yli miljardi ihmistä ja sen kiinnostavuus maailmanlaajuisesti on 

jättimäistä. (Sports Illustrated 2014, ESPN 2016, NBA 2016) Tietenkään esimerkiksi 

Euroopassa urheilun ympärillä pyörivä rahanmäärä ei tuollaisiin mittasuhteisiin 



20 

pääsääntöisesti yllä muuten kuin joidenkin jalkapalloseurojen osalta, mutta siitä huolimatta 

taloudellisen vaikutuksen kasvaessa myös urheiluorganisaatioiden rakenteet ovat 

kehittyneet kaikkialla ja aihepiiriä on myös alettu tutkimaan laajasti. 

Urheilujohtamisen asemasta maailmalla kertookin osittain kaikki erilaiset julkaisut, mitä 

siitä nykyisin tehdään. Näitä ovat muun muassa Journal of Sports Management, Sport 

Marketing Quarterly, Journal of Sport & Excercise Psychology, European Journal of Sport 

Management, Journal of Sport Behavior ja Journal of Sport and Social Issues. Suurin osa 

näiden julkaisujen artikkeleista koskevat eri urheilulajien ammattilaissarjoja, 

urheilutapahtumia ja niiden palveluita sekä erityisesti sponsorointia. (Desbordes 2001, 

125) Lisäksi useissa muissa julkaisuissa ja niiden yksittäisissä artikkeleissa käsitellään 

urheiluun ja urheilujohtamiseen liittyviä teemoja. Urheilujohtamista voidaankin hyvin 

kuvailla jo omaksi johtamisentieteen haaraksi ja sitä on tutkittu kansainvälisesti erittäin 

kattavasti. Ominaispiirteitä urheilujohtamisessa on paljon, aivan samalla tavoin, kun niitä 

on itse urheilussakin. Esimerkiksi urheilullisen ja taloudellisen menestyksen hakeminen 

samanaikaisesti voi olla hyvin haastavaa ja usein se koetaan jopa mahdottomaksi. 

Urheilujohtaminen on erittäin laaja käsite ja sitä on hyvin vaikea kuvailla 

kokonaisvaltaisesti. Tässä tutkielmassa urheilujohtamisen viitekehys rakennetaan 

seuraavalla tavalla asian selventämiseksi: 

 

 

Kuvio 2. Urheilujohtamisen viitekehys. 
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Viitekehyksessä urheilujohtaminen jaetaan kahteen osaan: 

1. Organisaation sisällä tapahtuva johtaminen, johon kuuluu kaikki toiminnot aina osaavan 

henkilökunnan palkkaamisesta ja toimintakulttuurin luomisesta henkilöstöjohtamiseen ja 

tehokkuuden mittaamiseen sekä jopa innovaatiotyöhön saakka. 

2. Sidosryhmien kanssa toimiva johtaminen, joka kattaa kaiken sponsorointi- ja muiden 

yhteistyösopimusten laadinnasta aina myynti- ja markkinointityöhön sekä brändikuvan 

rakentamiseen ja seuran faneista sekä muusta sidosryhmästä huolehtimiseen. Toinen osio 

koostuu suurilta osin urheilumarkkinoinnin eri osa-alueista. 

Urheilua voidaan ajatella myös laajemmin omana teollisuuden alana ja muun muassa sen 

innovaatiojohtamisesta on tehty useita tutkimuksia. Desbordes (2001) tarkastelee 

artikkelissaan Salomon hiihtomerkin tuotekehitystä ja hiihdon tulevaisuuden kehittymisen 

ennakointia sekä organisaation tekemiä toimia, jotka varmistivat kilpailuedun 

hiihtovälineiden tuotannossa ja myynnissä kuluttaja-asiakkaiden silmissä. Hyvän 

innovaatiotyön ansiosta Salomonin tuotantokyky verrattuna suurimpaan kilpailijaan 

Rossignoliin oli lähes 50 prosenttia paremmalla tasolla ja varsinkin automaatio 

tuotannossa oli iso syy tähän. (Desbordes 2001, 129 – 139) Myös koripallon ja sen lajiliiton 

kannattaisi miettiä miten esimerkiksi loppukesällä 2017 Helsingissä pidetyt EM-kisat sekä 

NBA:han varatun Lauri Markkasen suuren julkisuuden saisi hyödynnettyä maksimaalisella 

tavalla omaa lajia ja sen harrastajamäärän kasvua ajatellen. Tuossa innovaatiojohtaminen 

voisi olla oikea näkökulma asiaan. 

Onnistuneen markkinoinnin ja sen edellytysten luominen onkin merkityksellistä ja erittäin 

iso osa urheiluorganisaation onnistunutta johtamista. Shank (2004) mainitsee 

urheilumarkkinointia koskevassa teoksessaan, että urheilu on toimialana erittäin 

markkinaorientoitunutta. Hän listaa markkinoinnin päätavoitteiksi innoituksen 

synnyttämisen urheiluorganisaation seuraajiin ja kannattajiin, sen levittämisen 

mahdollisimman usealle ihmiselle ja niiden lisäksi vastaanottavaisuuden kulttuurin 

luomisen. Menestyksekäs toiminta pitää sisällään kuluttajan ymmärtämistä, joka vaikuttaa 

suoraan itse urheilutuotteen valmistukseen ja kehitykseen. Tällä tavalla on mahdollista 

vastata yleisön ja kannattajien tarpeisiin ja samalla tuoda omat tavoitteet niiden kanssa 

samalle viivalle. Tässä yhteydessä brändäys tunnistetaan isoksi urheilumarkkinoinnin 

osaksi ja sen määritelmänä toimii nimi, design sekä symboli tai näiden kaikkien 
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yhdistelmä. Lisäksi myynninedistäminen ja sen eri keinot, esimerkiksi mainostaminen ja 

Pr-toiminta, tuodaan teoksessa esille urheilumarkkinoinnin tärkeimpinä toimina, jotka 

edistävät organisaation toimintaa. (Shank 2004, 1 – 7) 

Koripallo-organisaatiossa joukkueen nimi ja logo ovat brändäyksen alku ja juuri. Kun 

brändiä kehitetään pidemmälle, voidaan esimerkiksi pelitapaa ja ottelutapahtumaa alkaa 

kehittämään tiettyyn suuntaan. Tästä loistavana esimerkkinä Suomen palloilukentiltä voi 

nostaa salibandyseura Happeen ja sen rakentaman brändin. Joukkuetta, pelitapaa ja sen 

ympärille rakennettua tuotetta kutsutaan ”Hirviteatteriksi” ja se on lajin piireissä ja jopa yli 

lajirajojen tunnettu ympäri Suomen. Myös Helsingin IFK ja sen faniryhmä ”Stadin Kingit” 

kuvastaa loistavaa brändin rakentamista sekä dialogia seurajohdon ja fanien välillä. 

Faniryhmä herättää tunteita, kun se matkustaa joukkueen mukana vieraspeleissä ja 

ryhmän hieman ylimielinen ja provosoiva nimi luovat otteluun jo lähtökohtaisesti kiihkeän 

tunnelman. (Kuuluvainen 2017, 155 – 170)  

Myös pelaajat voivat olla brändäyksen kohde ja siitä entinen NBA tähti Michael Jordan 

toimii erinomaisena esimerkkinä. Hän oli koripallokentällä dominoiva yksilö, joka omalla 

panoksellaan mahdollisti joukkueelleen mahdollisuuden voittaa mestaruuksia. Lisäksi hän 

on esiintynyt elokuvissa, mainoksissa ja muun muassa nykyisin omistaa oman NBA 

joukkueen ja kaikki nämä yhdessä luovat maailmaan tuotteen, joka tunnetaan nimellä 

Michael Jordan. 

Juuri NBA:n osalta pelaajien imagoa ja sen vaikutusta lajin suosioon on tutkittu 

Giannoulakisin & Drayerin (2009) toimesta. Tutkimuksessa todetaan, että nykyisin 

urheilutähdiltä odotetaan korkeaa moraalia ja asiallista käyttäytymistä. Media altistaa 

heidät arvostelun kohteeksi helposti, koska he ovat esillä julkisuudessa paljon ja kaikkea 

tekemistä tarkkaillaan suurennuslasin kanssa. On tutkittu, että jopa kaksi kolmasosaa 

kuluttajista on valmiina vaihtamaan käyttämäänsä tuotetta tai palvelua, jos jonkin 

korvaavan markkinointistrategia pystyy tuomaan esiin hyväntekeväisyyttä. Sen lisäksi jopa 

80 prosentilla amerikkalaisista on positiivisempi kuva organisaatioista, jotka yhdistetään 

hyväntekeväisyyteen. NBA-liigalla onkin useita erilaisia ohjelmia, jotka kiillottavat sekä 

pelaajien että sarjan imagoa. Näistä tärkein ja isoin on NBA Cares-ohjelma, jossa 

yhteiskuntavastuuta harjoitetaan maailmanlaajuisesti ja myös sarjan kaikista kirkkaimpien 

tähtipelaajien toimesta. Ohjelman tarkoituksena oli jo sen ensimmäisenä vuotena kerätä 

sata miljoonaa dollaria hyväntekeväisyyteen, tarjota tuhansia tunteja vapaaehtoistyötä 

sekä rakentaa yli sata kenttää ympäri maailman, missä lapset pääsevät urheilemaan ja 
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harjoittelemaan koripalloa. Tutkimuksen tuloksena kyseisen ohjelman nähtiin vahvistaneen 

sekä itse liigan, että pelaajien imagoa, mutta kuitenkaan mitään suoria taloudellisia 

vaikutuksia ei pystytty todentamaan. (Giannoulakis & Drayer 2009, 453 – 466) 

Erilaiset suuret urheilutapahtumat ja niiden järjestäminen on noussut erittäin halutuksi, 

koska mahdollisuus positiivisiin taloudellisiin vaikutuksiin kaikkialle tapahtuman 

ympäristöön ja sidosryhmiä kohtaan on aina olemassa. Tapahtumien johtamisesta onkin 

tullut merkittävä osa urheilujohtamista ja sitä on myös tutkittu laajasti. Suurimpina 

urheilutapahtumina tässä kontekstissa on toki olympialaiset ja vaikkapa jalkapallon MM-

kisojen järjestäminen, mutta niiden saaminen edellyttää miljardiluokan panostuksia ja 

esimerkiksi valtiojohdon vahvan osallistumisen hankkeeseen. Myös isoja riskejä on 

kyettävä ottamaan ja esimerkiksi Montrealin kesäolympialaiset Kanadassa vuonna 1976 

tuottivat jopa noin 600 miljoonan dollarin tappiot. (Solberg 2001, 300) Onkin hieman 

paradoksaalia, että urheilutapahtumien järjestäminen on niin suosittua, koska riskit 

taloudellisiin tappioihin ovat suuria, jos esimerkiksi sää on tapahtuman aikaan 

epäsuotuisa. Näin tapahtui esimerkiksi Helsingin yleisurheilun MM-kisoissa vuonna 2005 

ja vesisateiden vaikutukset lipunmyyntiin olivat katastrofaaliset. Onneksi kisojen budjetti oli 

rakennettu maltillisesti sen ollessa 28 miljoonaa euroa ja siitäkin summasta osa saatiin 

kerättyä sponsoreilta. (Nylund et al. 2006, 119) 

Tapahtumista voi hyötyä taloudellisesti varsinkin televisiointi- ja sponsorisopimusten 

kautta. Kuitenkin, vaikka nämä sopimukset olisivat kooltaan merkittäviä, iso osa tuotoista 

menee muualle kuin tapahtuman järjestäjille. Suurin osa paikalle saapuvista urheilun 

seuraajista käyttää valtaosan rahastaan tapahtumapaikan ulkopuolella ja vaikkakin 

lähiympäristön liike-elämä saa suurista urheilutapahtumista ja niiden järjestämisestä 

itselleen suoraa taloudellista hyötyä, eivät he ole valmiita osallistumaan sen järjestämisen 

kustannuksiin ollenkaan. Tästä syystä varsinkin urheilutapahtumien hinnoittelua on tutkittu 

paljon ja sitä on yritetty optimoida esimerkiksi myymällä lippupaketteja, jotka sitouttavat 

urheilun kuluttajat katsomoon useampaan kuin juuri heidän haluamaansa tapahtumaan. 

Myös kaikkeen oheistoimintaan alueella sekä sen palveluihin panostetaan huomattavia 

määriä ja kaikki kuluttajat pyritään pitämään aktivoituina nimenomaan tapahtuma-alueen 

sisällä. (Solberg 2001, 300 – 301) 

Usein urheilun parissa tapahtuvaan johtamiseen yritetään löytää toimivimmat keinot 

tarkkailemalla perinteisemmän liikemaailman johtamista ja kopioimalla ne sieltä. Varsinkin 

aihetta tutkivassa kirjallisuudessa on vaikea välttää löytämästä vertailuja näiden väliltä. 
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Kuitenkin, koska urheilusta on tullut alana merkittävä ja sen johtamisen erikoispiirteet ovat 

havaittavissa, asia on kääntynyt päälaelleen ja urheilujohtamisesta on myös yritetty löytää 

oppeja perinteiseen liike-elämään ja sen organisaatioihin. Kellett (1999) tutkii 

artikkelissaan urheilujoukkueiden valmentajien johtamista ja sitä, miten heidän 

käyttämiään käytännön johtamisen keinoja olisi mahdollista hyödyntää myös urheilun 

ulkopuolella. Tuloksena huomattiin, että valmentajilla on hyvin läheiset välit sekä 

apuvalmentajien että pelaajien kanssa ja valmentajat jakavat paljon vastuuta ja 

valtuuttavat pelaajia edistääkseen pelaajakehitystä. He eivät myöskään halunneet nähdä 

rooliaan johtamiseksi, tai itseään johtajiksi. Kun valmentajat kuvailivat pelaajiensa 

johtamistaitoja ja omaa rooliaan niiden kehityksessä he olivat hyvin tarkkoja sanoissaan. 

(Kellett 1999, 150 – 166) Artikkelin tulokset tukevat sitä suuntaa, mihin johtaminen on 

viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana liikkunut. Hierarkialle ei enää anneta valtaa, 

vaan valta on alaisten voimaannuttamisessa ja keskinäisessä luottamuksessa sekä 

merkityksen luomisessa. 

De Knop et al. (2004) tarjoavat laatujohtamista urheilussa koskevassa artikkelissaan 

seitsemän kohdan tarkastuslistan, jota jokaisen urheilujohtajan tulisi käyttää oman 

organisaationsa toimintaa arvioidessaan. Listan eri kohdat ovat; 1. Strateginen suunnittelu 

ja markkinoinnin johtaminen, 2. Organisaation sisäiset toiminnot ja systeemit, 3. Ulkoinen 

viestintä ja imagon rakentaminen, 4. Organisaatiokulttuuri ja ilmapiiri, 5. Johtamisen 

struktuuri ja luonne, 6. Henkilöstöjohtaminen & 7. Organisaation tehokkuus. Näitä kohtia 

tarkastelemalla voidaan urheiluorganisaation toimintaa arvioida ja pohtia, onko se 

liiketoiminnallisesti tarpeellisella tasolla. Tarkastuslista on tarkoitettu varsinkin 

reflektointityökaluksi oman toiminnan ja tehokkuuden arviointiin ja sitä kautta 

laatujohtamisen välineeksi. (De Knop et al. 2004, 67) Jokaisella urheiluorganisaatioilla 

Suomessa olisikin varmasti syytä tarkastella omaa toimintaa hieman analyyttisemmin ja 

kriittisesti. Liiketoiminnallisesti kehittyminen on avainasia, kun taloudellista alustaa hiotaan 

toimivaksi ja parempaan kuntoon. Tarkastuslista kattaa myös hyvin tutkielmassa esitetyn 

määritelmän ja teoreettisen viitekehyksen urheilujohtamisesta 

 

2.1.2 Urheilujohtaminen Suomessa 

 

Urheilujohtamisen alkuaikoina 1900-luvun alussa suomenruotsalaiset olivat vahvasti esillä. 

KOK:n ensimmäinen suomalainen edustaja oli Reinhold von Willebrand vuonna 1908, jo 
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ennen Suomen itsenäistymistä ja ennen kuin Suomen Olympiakomitea oli edes perustettu. 

Viktor Smeds puolestaan valittiin kansainvälisen nyrkkeilyliiton puheenjohtajaksi vuonna 

1929 ja hän on Peter Tallbergin lisäksi ainoa suomalainen, joka on päässyt toimimaan 

olympiaohjelmaan kuuluvan maailmanlaajuisen lajin johdossa. Tallberg johti kansainvälistä 

purjehdusliittoa. Näiden lisäksi keskeinen hahmo varhaisessa urheilujohtamisen 

historiassa on Carl-Olaf Homen, joka pitkän uransa aikana toimi muun muassa Suomen 

Olympiakomitean pääsihteerinä, Suomen Urheiluliiton puheenjohtajana sekä erilaisissa 

luottamustehtävissä Euroopan yleisurheiluliitossa aina 2000-luvun alkuun saakka. 

Homenilla oli myös poliittista taustaa ja kokemusta hallitustyöstä, kun hän vuosina 1974-

1975 toimi puolustusministerinä. (Pelttari 2016, 102 – 205) 

Litmasen (2008) kirjassa ”Urheilujohtamisen ooppera” urheilujohtamisen historiaa ja 

päätöksiin liittyviä poliittisia kädenvääntöjä kuvataan tarkasti ja haastatteluiden kautta. 

Haastatteluissa oman tilansa saavat esimerkiksi monet Veikkaus Oy:n entiset 

toimitusjohtajat, jotka nähdään kaikki keskeisinä urheilujohtamisen pioneereina ja 

poliittisen vaikuttamisen voimina urheilun ja kulttuurin hyväksi. Näistä tärkeimpinä tuodaan 

esille Jukka Uunila ja Matti Ahde sekä heidän ajatuksensa suomalaisen urheilujohtamisen 

historiasta. Myös useita poliitikkoja ja heidän suhdettaan urheiluun kuvataan tehtyjen 

päätösten kautta. Näistä keskeisimpänä voisi pitää Ilkka Kanervaa, joka vahvan poliittisen 

taustansa lisäksi on toiminut jo vuosikymmeniä erilaisissa luottamustoimissa urheilun 

parissa. Ylipäänsä teoksessa tuodaan esille kulisseissa tapahtuva poliittinen vääntö, joka 

johtaa suuripiirteisiin suunnanvetoihin, kun ajatellaan vaikkapa urheiluun suunnattua 

taloudellista tukea valtiolta tai kunnilta.  

Kokkosen ja Pyykkösen (2011) teoksessa mainitaan, että urheilujohtajuus on viimeisten 

vuosien aikana ammattimaistunut ja ammattilaistunut suuresti ja nykyisin urheilua johtavat 

yhä enemmän päätoimiset henkilöt. Carl-Olaf Homenin aloittaessa Olympiakomiteassa 

vuonna 1969 oli siellä töissä yksi päätoiminen työntekijä, kun vuonna 2011 oli niiden 

määrä kasvanut neljääntoista. Homenin mukaan suunta on ollut sama myös 

kansainvälisissä urheilujärjestöissä ja syynä kehitykseen on se, että vapaaehtoisten 

saaminen paikalle tekemään arkiset työt on muuttunut ja muuttuu edelleen vaikeammaksi. 

Kuitenkin erilaisiin projektiluontoisiin ad hoc – tilaisuuksiin, kuten esimerkiksi yleisurheilun 

MM-kisojen järjestelyihin, tullaan mielellään. Myös Matti Ahde omassa haastattelussaan oli 

Homenin kanssa samaa mieltä. Hänen mukaansa urheilun vetovoima yhteiskunnassa on 

merkittävästi vähentynyt. Ahde myös kuvaa urheilujohtamista kestävyyslajiksi, eikä 
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pikamatkaksi mitä monet sen toivovat olevan. Muutoksen aikaan saaminen varsinkin 

suuremmissa organisaatioissa vaatii pitkän aikavälin panostuksia. (Kokkonen & 

Pyykkönen 2011, 8) 

Sotiriadou (2011) ehdottaa tutkimuksessaan, että työssä oppiminen tukisi 

urheilujohtamiseen harjaantumista merkittävästi. Hän näkee tärkeänä, että jokaisessa 

urheilujohtamisen opintoja tarjoavassa oppilaitoksessa olisi yhtenä osa-alueena käytännön 

kokemuksen kerääminen. Laatukontrollin säilyttäminen olisi tuolloin tärkeimpiä yksittäisiä 

teemoja, koska johtamisen taso ja keinot eri organisaatioissa vaihtelevat niin merkittävästi. 

(Sotiriadou 2011, 527) Suomessa johtamisen opintoja nimenomaan urheilun puolella 

tarjoavat Itä-Suomen yliopisto ja heidän urheilujohtamisen sivuainekokonaisuus, Turun 

ammattikorkeakoulu, Haaga-Helian ammattikorkeakoulu ja Sports Business School 

Finland sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Kaikissa näissä opinnoissa pääpaino on 

kurssikuvausten sekä työn empiirisen osuuden haastatteluiden perusteella 

urheilumarkkinoinnissa. (mm. Haaga-Helia 2018, Itä-Suomen Yliopisto 2018, JAMK 2018, 

Sport Business School Finland 2018, Turku AMK 2018, Kuuluvainen 2018)  

Monet näistä opintokokonaisuuksista ovat kuitenkin suhteellisen suppeita ja työssä 

oppimisjaksot eivät ole kovin keskeisessä osassa. Suomessa urheilujohtajaksi 

harjaantuminen tulisi aloittaa omassa organisaatiossa ruohonjuuritasolta, koska 

kokonaisvaltaista kouluttautumista ei ole siihen mahdollista saada. Samalla motivaatio 

itsensä kehittämiseen juuri työn kautta tulisi säilyttää korkeana ja tiedon sekä parhaiden 

käytäntöjen etsiminen ja löytäminen esimerkiksi kansainvälisistä tutkimuksista olisi 

tärkeätä. Usein tällaiseen harjaantumiseen ei kuitenkaan ole mahdollisuutta, koska 

organisaatioilla ei ole mahdollisuutta pitää taustahenkilöiden määrää kovin suurena. 

Kun urheilujohtamisen ideologiaa ja vaikutuskeinoja pohtii Suomen kontekstissa, niin 

parhaan tiedon siihen löytää useista suomalaisten urheiluvaikuttajien elämäkerroista sekä 

heidän pohdinnoistaan. Oman menestymisen arviointi ja pääsyyt siihen sekä 

perisuomalainen ja kriittinen reflektio voisi melkein kuvata kaikkia teoksia, jotka on 

suomalaisesta urheilusta tehty. 

Juhani Tamminen on Suomessa tunnettu jääkiekkovalmentaja sekä urheiluvaikuttaja ja 

viimeisen vuosikymmenen ajan myös erittäin suosittu puhuja liike-elämässä. Hän on 

kirjoittanut useita teoksia, joissa hän käy läpi uraansa ja samalla suomalaista 

urheilukulttuuria. Tammisen mukaan kolme johtamisen perusasiaa ovat epäitsekkyys, 
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välittäminen ja myötätunto alaisia kohtaan ja kaikki menestyminen alkaa yhteisistä arvoista 

(Tamminen 2017, 10-17). Hän kuvailee jääkiekko-ottelua näytelmäksi, jossa on viisi 

oleellista roolia: kannattajat, media, valmentajat, pelaajat ja johto. Myös yritysmaailman 

hän nostaa 1990-luvulla mukaan tulleeksi ja suuresti vaikuttavaksi kumppaniksi 

jääkiekolle. Sponsoroinnin nykyisessä ja jalostetussa muodossa kyse on Tammisen 

mukaan yhteistoiminnasta, jossa seurat oppivat yrityksiltä ja yritykset seuroilta. 

Tärkeimpänä oppina on se, miten asiakkaista pidetään huolta ja kuinka tärkeää jokaiselle 

organisaatiolle jäsenten henkinen hyvinvointi on. (Tamminen 2007, 163) Kuitenkin itse 

urheilujohtajan rooli tulee teoksessa epäsuoraan erittäin selväksi, kun itse valmentajana 

toimiva Tamminen kertoo kaikista muista mainitsemistaan rooleista hyvin laajasti ja 

vuolaasti kehuen, kun taas viimeinen niistä eli johto saa hieman yli yhden sivun verran 

tilaa ja sekin on lähes pelkästään jääkiekkojoukkue Jokereiden taustavaikuttajan Hjallis 

Harkimon kehumista. (Tamminen 2007, 184 – 185) Tammisen teos kuvaakin erittäin hyvin 

käytännön johtamista suomalaisessa huippu-urheilussa. Johtajuutta pidetään usein 

joukkueen valmentajalle kuuluvana ominaisuutena ja se käsitetään helposti joukkueen 

ulkopuolelta tulevaksi käskemiseksi. Harvoin tunnistetaan sitä työtä, jota joukkueen 

taustoilla tehdään. Pelaajat kokevat usein myös olevansa reagoijien asemassa, jotka eivät 

pysty vaikuttamaan päätöksentekoon. (Frantzi & Palmunen 2000, 55) 

Seuran valmentajan ja urheilujohtajan roolien selkeys ja niiden sekoittuminen toistensa 

kanssa ovat arkipäivää. Lisäksi urheilujohtajan rooli tuntuu saavan julkisuudessa usein 

paljon negatiivisia kommentteja osakseen. Hänet nähdään usein hymyilevänä ja itseensä 

tyytyväisenä yksilönä, joka tuo itseään esille tarpeeksi hyvin menestyvien urheilijoiden 

mitalikahveilla. (Litmanen 2008, 10) 

Monissa organisaatioissa Suomessa urheilujohtajuus lankeaakin usein juuri valmentajan 

tehtäväksi laajemminkin. Sen lisäksi, että valmentaja vastaa oman joukkueensa 

toiminnasta, on hänen usein pystyttävä myös juoksevien asioiden hoitoon sekä esimerkiksi 

yhteydenpitoon sidosryhmien kanssa. (Rahnasto 2011, 26-27) Joka tapauksessa 

valmentaminen nähdään vahvasti johtamisena ja siitäkin on tehty paljon tutkimuksia. 

Kellett (1999) toteaa valmentamisen olevan johtamista, jolla on suuri merkitys 

suoritukseen ja joissakin tapauksissa myös yksilön kehitykseen. Hän mainitsee myös, että 

useissa tutkimuksissa valmentamista ja johtamista pidetään jopa synonyymeinä. (Kellett 

1999, 153) Sotiriadou & Shilbury (2009) taas mainitsevat tutkimuksessaan, että varsinkin 

huippu-urheilun puolella osaava valmentaja on kaiken toiminnan lähtökohta. Valmentajan 
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suora vaikutus varsinkin yksilön kehitykseen sekä onnistuneisiin huippusuorituksiin on niin 

suuri, että valmennukseen ja sen kehittämiseen tulisi ohjata paljon resursseja. (Sotiriadou 

& Shilbury 2009, 142) 

Saarikosken teoksessa Dettmann ja johtamisen taito (2015) käsitelläänkin paljon pelaajien 

valmennusta ja johtamista Suomen miesten koripallomaajoukkueen päävalmentajan 

Henrik Dettmannin näkökulmasta. Hän on Tammisen kanssa yhtä mieltä siitä, että kaikki 

lähtee empatiasta ja kyvystä ymmärtää toista ihmistä. Johtaja voikin onnistua ainoastaan 

alaistensa kautta, joten hänen on tiedettävä tässä tapauksessa pelaajiensa 

motivaationlähteet sekä toiveet ja suurimmat pelot. Esimerkillä johtamisen hän nostaa 

tässäkin tilanteessa toimivimmaksi konseptiksi. Teoksessa käsitellään myös muun muassa 

muutosjohtamista ja koripallo-ottelun johtamistakin. Jälkimmäisen osalta Dettmann kokee, 

että ottelun johtaminen on lähempänä taidetta kuin tiedettä ja ajattelu on pelin 

ymmärtämiseen liian hidas väline. Kaikki ratkaisut pelitilanteessa onkin tehtävä intuition 

avulla. (Saarikoski 2015, 110 - 197) 

Suomessa on tehty paljon johtamiskirjallisuutta viimeisen kymmenen vuoden aikana 

otsikolla ”Coaching” ja se on tarkoitettu nimenomaan perinteisen työelämän käyttöön. 

Henkilöstöjohtamisen puolella termi hyvin suosittu ja kuvaa sitä johtamistapaa, jota 

organisaatioissa odotetaan ja halutaan henkilöstöpuolella harjoitettavan. Urheilusta voi 

ottaa oppia myös liike-elämään ja saada sen implementoitua eri organisaatioihin, koska 

menestyvän joukkueen ja yrityksen johtamisessa voi noudattaa osin samoja pelisääntöjä. 

Johtajan kannattaakin pitää yritystä joukkueena jossa jokainen yksilö pelaa 

henkilökohtaisen voiton lisäksi myös joukkueen voitosta ja sen takia on halukas 

kantamaan vastuuta. Tanskalainen Claus Moller johti pitkään yritystään Time Manager 

Internationalia niillä opeilla, millä hän toimi myös jalkapallon Euroopan mestaruuden 

vuonna 1992 voittaneen Tanskan joukkueen henkisenä valmentajana. (Miettinen 1995, 21) 

 

2.1.3 Huippu-urheilun johtaminen 

 

Huippu-urheiluun ohjataan rahaa maailmalla aivan eri sfääreissä, kun Suomessa. 

Esimerkiksi Australiassa huippu-urheilun tukeminen on valtiojohtoisesti tehty päätös, jonka 

seurauksena vuodesta 1989 rahaa on ohjattu säännöllisesti neljän vuoden periodeissa 

urheilun kehittämiseen. Ensimmäisten vuosien summa oli 217 miljoonaa dollaria ja 
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vuodesta 1992 vuoteen 1996 summaa kasvatettiin 293 miljoonaan. Lisäksi, kun Sydney 

julkistettiin vuoden 2000 kesäolympialaisten isännäksi, valtiojohto ohjasi vielä lisävaroja 

135 miljoonaa dollaria olympiaurheilijoille tarkoitettuun ohjelmaan, joka helpotti heidän 

valmistautumistaan koko kuuden vuoden ajan ja olympialaisiin saakka. (Sotiriadou & 

Shilbury 2009, 139) 

 Australian urheilussa ja sen kehittämisessä käytetään filosofiaa, missä on kaksi tavoitetta: 

1. Kasvattaa jäsenmääriä eri urheilulajeissa, sekä naisissa että miehissä, erilaisten 

ohjelmien kautta. Nämä ohjelmat käsittävät junioripuolen lisäksi myös alkuperäiskansan, 

sekä vammaisurheilun tukemisen. 

2. Saavuttaa kansainvälistä menestystä huippu-urheilijoiden toimesta erinomaisten 

suoritusten kautta. Pohjana näille suorituksille on kehitetty omia ohjelmia, minne valitaan 

ainoastaan eliittiurheilijoita. (Sotiriadou & Shilbury 2009, 137 – 138) 

Australian urheilullinen menestys huipputasolla on malliesimerkki urheilun sisään 

rakennetusta systeemistä, joka auttaa lahjakkaita ja motivoituneita yksilöitä pääsemään 

oman potentiaalinsa huipulle. Tätä menestystä mitataan mitalien ja voitettujen 

maailmanmestaruuksien sekä olympiamitaleiden määrällä. Laajassa tutkimuksessa, jossa 

tarkasteltiin eri maiden urheilun rakennetta ja lähestymistä menestyksen saavuttamiseen, 

tultiin siihen tulokseen, että juuri Australia on pystynyt nostamaan tasoaan suhteessa 

parhaiten, kun tulosta mitataan olympiamitaleiden määrällä. Urheilullisen menestyksen 

mittaamisen ja siihen kuinka se pitäisi tehdä, on tietenkin useita mielipiteitä. Joillekin maille 

pelkkä olympialaisiin pääsy itsessään on saavutus, kun taas toisille ainoastaan 

mitalikorokkeelle pääsy on menestymisen merkki. Mitalien laskemista käytetään myös 

usein sekä politiikassa että median puolelta kansainvälisen menestyksen mittaamiseen ja 

vertaamiseen muita maita kohtaan. (Sotiriadou & Shilbury 2009, 138) 

Oakley & Green (2001) mainitsevatkin, että kansainvälisen urheilun aika on muuttumassa 

ja ei pelkästään kaupallistumisen takia. Urheilun merkitys ihmisille on kasvussa ja siitä 

syystä valtiojohto ohjaakin rahoitustaan urheilun tukemiseen. (Oakley & Green 2001, 84) 

On tutkittu, että urheilijan tai urheilujoukkueen kansainvälinen menestys riippuu hyvin 

paljon siitä, millaiset olosuhteet ja edellytykset kukin maa erilaisten ohjelmiensa kautta 

pystyy rakentamaan. Näiden ohjelmien tehokkuus ja kyky käyttää kaikkia mahdollisia 

resursseja huippu-urheilun tukemiseen helpottaa suuresti menestyksen 

aikaansaamisessa. (De Bosscher et al. 2006, 186) Australian taloudellisella panostuksella 
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huippu-urheiluun onkin ollut hintansa ja Hogan & Norton (2000) ottavat kantaa tähän 

tutkimuksessaan. Vuosina 1980 – 1996 Australia voitti 25 kultamitalia olympialaisissa ja 

kaiken kaikkiaan 115 mitalia. Yhdelle kultamitalille tuli hintaa noin 37 miljoonaa dollaria ja 

ylipäänsä yhdelle mitalille noin 8 miljoonaa dollaria. (Hogan & Norton 2000, 203 – 204) 

Voisi todeta, että joko resursseja pitäisi pystyä käyttämään paremmin hyödyksi tai sitten 

olympiakullan saavuttamiseen tarvittava taloudellinen panostus on todella merkittävä. 

Huippu-urheilun mahdollistamisessa myös junioritoiminta nostetaan esille, koska se luo 

pohjan kaikelle ammattilaisuudelle. Riittävän korkealaatuinen toiminta jokaisen lajin 

junioritoiminnassa on ehto ammattilaispelaajien kasvulle ja kehitykselle. Että lajiliitot 

pystyvät saavuttamaan ja vahvistamaan keskeistä asemaa urheilun kentällä, heidän täytyy 

rakentaa pohjalle toimiva ja vahva junioriohjelma. Vain sillä tavalla voidaan varmistua 

jatkuvasta pelaajakehityksestä, joka luo säännöllisesti huippu-urheilijoita ja jotka pystyvät 

kilpailemaan korkeimmalla kansainvälisellä tasolla. (Sotiriadou & Shilbury 2009, 143) 

Suomessa joukkuelajeista jääkiekossa ollaankin päästy jo ainakin lähelle tätä tasoa, koska 

lajin korkeimmalle huipulle ja NHL liigaan varataan suomalaispelaajia useita vuosittain. 

Samassa artikkelissa myös ammattitaitoinen urheilujohtaminen nostetaan huippu-urheilun 

edellytykseksi, koska vaikka valmentajat nähdäänkin onnistumisten katalyytteina, niin heitä 

tukeva ja esiripun takana työskentelevä henkilökunta niin huollon kuin johtamisenkin 

puolelta auttaa ylläpitämään ja parantamaan suorituskykyä. Esimerkiksi 

urheilupsykologien rooli sekä ammattitaitoinen joukkueenjohto nostetaan vahvasti esille. 

(Sotiriadou & Shilbury 2009, 143) 

Riittävän hyvien ja laadukkaiden harjoitteluolosuhteiden sekä ammattitaitoisten 

valmentajien lisäksi tutkimukset ovat osoittaneet, että huippu-urheilijan kehityksessä 

erittäin tärkeä yksityiskohta on kansallisesti hyvin järjestetyt kilpailut, jotka takaavat 

mahdollisuuden myös kilpailla kansainvälisesti. Etenkin korkeatasoisten ja kansainvälisten 

kilpailuiden rooli on erittäin keskeinen huippu-urheilijan kehityskaaressa. Tämä tarkoittaa 

sitä, että urheilujohtajan näkökulmasta kilpailukauden aikatauluttaminen sekä tasokkaiden 

kilpailujen järjestäminen urheilijoille on erittäin tärkeä yksityiskohta kokonaisuudessa. Jos 

huippu-urheilussa saavutetaan menestystä, on sillä monia välillisiä vaikutuksia kuten 

kiinnostuksen lisääntyminen sponsoriyhteistyön suhteen sekä urheilijoiden toimiminen 

roolimalleina lapsille ja sitä kautta lajin harrastavuuden kasvattaminen. Suoraa vaikutusta 

voi taas olla, mikäli menestyneet urheilijat toimivat valmentajina tai ottavat osaa klinikoihin, 

jotka aktivoivat urheilun parissa liikkuvia ihmisiä. Huippu-urheilun menestystä voi mitata 
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muullakin tavoin, kuin laskemalla voitettuja mitaleja tai tarkastelemalla muutoin kilpailuiden 

lopputuloksia. Huippu-urheilun kehitys ja siinä menestyminen voi olla monimuotoista ja 

menestyksen mittaaminen ei aina ole yksinkertaista tai helppoa. (Sotiriadou & Shilbury 

2009, 146) 

Suomalainen huippu-urheilujohtaminen perustuu vapaaehtoistyöhön ja vapaaehtoisuus 

näyttää olevan edelleen kaiken urheilukulttuurin elinehto (mm. Nylund et al. 2006, 13; 

Rahnasto 2011, 5). Rahnaston (2011) teoksessa huippu-urheilun johtamista käsitellään 

laajasti ja sen mukaan huippumenestys edellyttää, että lahjakkaita urheilijoita tuetaan 

mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Hyvät olosuhteet ja parhaat välineet harjoitteluun 

sekä osaava valmennus niiden tueksi luetellaan tärkeimmiksi menestyksen edellytyksiksi. 

Huippu-urheilun johtamisessa ei koskaan saa vaatia urheilijoita kompromisseihin, eikä 

johtamistapa saa perustua tekemisen rajoittamiseen tai urheilijoiden kritisointiin. 

Oikeanlaisen toimintakulttuurin luominen nähdäänkin tärkeäksi ja tavoitteiden asettaminen 

on kriittistä, että ihmiset haluavat olla toiminnassa mukana. Tämän luodun toimintatavan 

tuleekin heijastaa koko organisaation tavoitetasoa ja tutkimusten mukaan menestyvissä 

organisaatioissa positiivinen keskustelu hallitsee päivittäistä toimintaa ja kohdistuu eniten 

ulkoisiin haasteisiin. Kaiken keskustelun tulee olla kysymyksiin nojaavaa ja keskusteluissa 

tulee pyrkiä pois rahanpuutteesta tai olosuhteiden huonoudesta ja kohti positiivista 

lähestymistä ja esimerkiksi hyvän kehityksen huomioimista sekä maailmalla tapahtuvien 

kehitysaskelten seuraamista. Jatkuva uusien näkökulmien sekä toimintatapojen etsintä 

nähdään erittäin tärkeänä osana huippu-urheilun johtamista. Urheilujohtajan tehtävä onkin 

ohjata keskustelua positiiviseen suuntaan ja luoda ympärilleen oikeanlainen 

toimintakulttuuri ja ilmapiiri sekä asettaa tavoitteet korkealle. (Rahnasto 2011, 13 – 21) 

Kuitenkin huippu-urheilun johtamisen ylivoimaisesti tärkeimpänä tehtävänä on saada 

olosuhteet tarvittavalle tasolle. Huippu-urheilijoiden johtamisen erikoispiirteinä korostetaan 

usein urheilijoiden lahjakkuutta ja sen huomioimista sekä valmentajien osaamisen 

arvostamista. Kun asiaa kysytään menestyviltä urheilijoilta, monet heistä korostavat, että 

voivat tehdä huipputuloksia ainoastaan, jos olosuhteet harjoitteluun ovat kunnossa. Usein 

olosuhteet ovatkin heikot matkalla huipulle, mutta sinne päästyä ne saadaan taloudellisen 

tilanteen helpottuessa kuntoon. Rahoituksen järjestäminen jo hyvissä ajoin onkin 

keskeinen tehtävä ja pääasiallisia lähteitä sen saamiseen ovat julkisen puolen rahoitus, 

yhteistyökumppanuksiin perustuva rahoitus sekä urheilijoiden oma ja heidän 

taustaryhmiensä sekä seurojen rahoitus. Esimerkiksi pikaluistelun puolella vuosien 2011 – 
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2018 yhteenlaskettu huippu-urheilubudjetti on kolme miljoonaa euroa, josta jopa puolet on 

urheilijoiden omaa rahoitusta. 25 prosenttia tulee yhteistyökumppaneilta ja viimeiset 25 

prosenttia on julkista rahoitusta. Suomessa urheilijat joutuvat tulemaan toimeen itse 

keräämällään rahoituksella monissa lajeissa huipputasollakin hyvin pitkälle. Onkin 

olennaista ymmärtää, että Suomessa menestyvien ja osaavien valmentajien roolista jopa 

puolet on asioiden järjestelyä ja tärkeimpiin valmentajatehtäviin tulee valita vain hyvän 

järjestelykyvyn omaavia henkilöitä. (Rahnasto 2011, 26 – 27) 

 

2.1.4 Huippu-urheilu Suomessa 

 

Suomessa urheiluseurat ja yhdistysmuotoinen seuratyö on useimmiten huippu-urheilun 

toteuttajana sekä yksilölajeissa että joukkueurheilussakin. Jälkimmäisessä ainoastaan 

jääkiekko toimii poikkeavana esimerkkinä, kun maamme pääsarjan joukkueet ovat 

yhtiöityneet 2000-luvun vaihteessa. (mm. Lähdesmäki 2013, 15 & Karjalainen 2014, 11-

12) Huippu-urheilu on urheilu- ja liikuntakulttuurimme näkyvin osa mediassa ja se innostaa 

sekä seuroja että sinne aikaansa laittavia seura-aktiiveja. Heille on usein todella tärkeää, 

että edustusjoukkue tai edustusurheilijat menestyvät riittävän hyvin. Kuitenkin koko ajan 

syntyy enemmän seuroja, jotka rajaavat edustusurheilun pois omasta strategiastaan ja 

silloin seura-aktiiveille on löydyttävä muita motivaation lähteitä. Myös huippu-urheilun 

määrittämisen suhteen näkemyserot ovat maassamme isoja. Esimerkiksi jollekin pienelle 

seuralle ja paikkakunnalle sekä heidän sidosryhmälleen ykkösdivisioonan palloilu voi olla 

huippu-urheilua, mutta Olympiakomitean perspektiivistä huippu-urheilijoiksi luokittelu voi 

päätyä 500 urheilijaan. (Korkatti & Mäenpää 2012, 11) 

Suomessa onkin viimeisten vuosikymmenien aikana alkanut kehittyä huippu-

urheiluseuroja, jotka erottuvat strategiassaan muista tähtäämällä lajinsa huipulle 

harrastustoiminnan tarjoamisen sijaan. Jääkiekon SM-liigajoukkueet osakeyhtiöineen 

toimivat toki tästä hyvänä esimerkkinä, mutta myös muissa joukkuepalloilulajeissa on 

edustusjoukkueet organisoitu omaksi seuraksi ja joko yhdistysmuotoon vaikkapa koripallon 

erikoisseuraksi tai osakeyhtiöksi. Myös Suomen korisliigassa on tästä monta esimerkkiä ja 

ne esitellään seuraavassa kappaleessa. Tällaisia seuroja leimaavat päätoimiset työntekijät 

sekä kohtuullisen suuri liikevaihto ja ne kiinnostavat sekä yleisöä että 

yhteistyökumppaneita. Yksilöurheilussa tällaisia seuroja ei 1990-luvulla tapahtuneiden 

erilaisten yritysten jälkeen enää juurikaan ole, mutta esimerkiksi Vuokatti Ski-Team ry 
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toimii vieläkin ja siellä toiminta on järjestetty noin 10 urheilijan ympärille. Maassamme on 

tällä hetkellä arviolta noin 100 huippu-urheiluseuraa, vaikkakin 2000-luvulla osa seuroista 

on palannut takaisin isompien yleisseurojen malliin. Huippu-urheilun muutostyön 

yhteydessä onkin viime vuodet keskusteltu laajasti huippu-urheiluseurojen tulevaisuudesta 

ja pohdittu käsitteen laajentamista edustusurheilun lisäksi koskemaan myös junioriurheilua 

ja heidän valmennusta. (Korkatti & Mäenpää 2012, 18) 

Valmentajia ammattilaisina Suomessa taas toimi vuonna 2016 lähes 1700 kappaletta ja 

suurimpana työnantajana heille ovat urheiluseurat, jotka työllistävät 70 prosenttia koko 

määrästä. Bruttotulot valmentajilla olivat tutkimuksen mukaan pääsääntöisesti 2500-3000 

euroa kuukaudessa. (Puska, Lämsä & Potinkara 2016) 

Suomalaiset myös suhtautuvat pääsääntöisesti positiivisesti huippu-urheiluun ja sen 

parissa toimiviin urheilijoihin. Marraskuussa 2016 tehdyn väestökyselyn perusteella 

suomalainen arvokisamenestys saa yli 70 prosenttia kansasta hyvälle mielelle. Yli 60 

prosenttia vastaajista oli myös sitä mieltä, että menestys tuo maallemme kansainvälistä 

tunnustusta. Voittamisen ylikorostaminen huolestutti kuitenkin lähes 50 prosenttia 

vastaajista ja melkein yhtä suuri osa vastaajista pelkäsi huippu-urheilun edistämisen 

johtavan sellaiseen toimintaan, kuten doping aineiden käyttöön. (Kihu 2017) 

Green & Collins (2008) vertailevat tutkimuksessaan suomalaista ja australialaista 

urheilujärjestelmää. Kun Australiassa ja monissa muissa maissa yhteiskunta tukee ja 

panostaa merkittävästi huippu-urheilun kehittämiseen niin Suomessa järjestelmä on 

päinvastainen. Suomalainen urheilujärjestelmä keskittyy tukemaan niitä seuroja, joiden 

tavoite on liikuttaa mahdollisimman suurta massaa ihmisiä. Tavoitteena on saada 

mahdollisimman suuri määrä ihmisiä aktivoitua liikkumaan. (Green & Collins 2008, 236) 

Suomessa yhteisöllisyys ja ”kaikki pelaa” ajattelumaailma ajaakin varsinkin joukkuelajeissa 

usein parhaiden yksilöiden kehittämisen edelle. Esimerkiksi jalkapallossa palloliitto on 

tehnyt nuorille pelaajille omat ja kirjatut säännöt peluuttamista varten. (Palloliitto 2018) 

 

2.2 Urheilun erityispiirteet 

 

Monet ihmiset, jotka eivät urheilusta välitä voivat väheksyä sitä ja merkityksellisyyttä mitä 

urheilu parhaimmillaan voi sekä pelaajissa että yleisössä luoda. Monissa valtioissa 

urheilun arvostusta luodaan valtiojohdon toimesta ja urheilutapahtumia hankitaan 
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järjestettäväksi kustannuksista välittämättä. Urheilu sisältää lukuisia erikoispiirteitä, jotka 

tekevät sen kokemisesta ainutlaatuista. Alaja taas jakaa teoksessaan (2000) erikoispiirteet 

viiteen ryhmään, mitä urheilu tuotteena sisältää. Hänen tunnistamat erikoispiirteet ovat 

seuraavat: 

 

1- Henkilökohtaisuus ja elämyksellisyys  

Urheilu ja sen seuraaminen ovat aina katsojan henkilökohtainen kokemus ja urheilun 

kuluttaminen vetoaa ihmisen tunneperäisiin tekijöihin. Katsoja kokee urheilun aina 

subjektiivisesti omista lähtökohdistaan, olivatpa ne mitkä tahansa. 

 

2- Yllätyksellisyys 

Urheilutuotteet eli ottelut ja kilpailut, eivät juuri koskaan toteudu samanlaisina. Vaikka 

kaikki yksityiskohdat tuomareista pelipaikkaan ja pelaajista kannattajiin olisivat täysin 

samat kahdessa kuukauden välein pelattavassa koripallo-ottelussa, ovat ottelut tuotteina 

silti täysin erilaisia ja tulos arvoitus. Urheilu on täynnä tuhansia muuttujia, jotka vaikuttavat 

lopputulokseen ja sitä kautta yleisön viihtyvyyteen ja heidän tyytyväisyyteen tapahtumasta. 

3- Samanaikainen tuotos ja kulutus 

Urheilun seuraajat ja harrastajat paitsi kuluttavat urheilua tuotteena myös toimivat 

urheilutuottajina, koska kuluttaessaan tuotetta he myös luovat sitä samalla. Esimerkiksi 

sulkapalloa pelaamassa käyvä kuntourheilija muokkaa tarjottua palvelua oman mielensä 

mukaan. Katsojat taas antavat panoksellaan ilmeen ja tunnelman tapahtumalle. 

4- Sosiaalisuus 

Urheilua normaalisti harrastetaan ja kulutetaan ryhmissä ja muiden kanssa, oli kyseessä 

sitten yksilölaji tai joukkuelaji. Esimerkiksi katukoripallokentän sosiaalipalloilijat pelaavat 

yhdessä kesäisin luoden harjoitustapahtumasta mieleisensä.  

5- Kontrolloimattomuus 

Esimerkiksi kulutustavaroiden markkinoijat ja jopa myyjät pääsevät normaalisti nykyisin 

vaikuttamaan tuotteiden suunnitteluun ja sitä kautta tuotantoon. Tämä ei kuitenkaan usein 

ole mahdollista urheilumarkkinoinnissa. Harvoin joukkuetta kasataan vaikkapa tiettyä 
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identiteettiä ajatellen, vaan asia on nimenomaan päinvastoin. Kasattu joukkue luo 

organisaatiolle identiteetin ja urheilullisesta menestyksestä vastuussa olevat valmentajat 

harjoituttavat ja peluuttavat sitä oman näkemyksensä mukaan. (Alaja 2000, 28-29) 

Yllätyksellisyydestä ja kontrolloimattomuudesta mahtavana esimerkkinä voi myös pitää eri 

lajeissa olevia sääntöjä sekä niihin liittyvää tulkintaa ja samalla tuomaritoimintaa. Tähän 

liittyen niin sanottu ”Deflategate” voidaan mainita yhtenä viime vuosien suurimmista 

urheiluskandaaleista. Tammikuun 18. päivänä vuonna 2015 pelattiin amerikkalaisen 

jalkapallon NFL sarjan semifinaaliottelu New England Patriots vastaan Indianapolis Colts. 

Ottelusta ja sen lopputuloksesta tehtiin tutkimus, jotka kutsuttiin ”Wells raportiksi” ja 243 

sivuiseksi selvitykseksi ottelun kulusta ja varsinkin siitä, että ottelussa käytettyjen pallojen 

ilmanpainetta olisi sääntöjen vastaisesti vähennetty. Tutkimuksen tuloksena todettiin, että 

sääntöjä rikottiin Patriotsin toimesta tarkoituksella ja johdonmukaisesti. Pelinrakentaja Tom 

Brady sai seuraavan kauden alussa 6 ottelun pelikiellon, mutta joukkue voitti silti Super 

Bowlin eli sarjan mestaruuden ja tällä kertaa ilman säädettyjä pelivälineitä. 

Tapahtumasarjaa seurasi hurjat mittasuhteet saanut julkinen keskustelu, jota Rolling 

Stones lehti kutsui ”Deflagateksi” ja absurdeimmaksi urheiluskandaaliksi modernin 

urheilun historiassa. (Ferguson 2016, 133-135) 

Peters sekä Hardy (1985) esittävät mielenkiintoisia väitteitä urheilun ainutlaatuisuudesta 

viihdemaailmassa verrattuna muuhun liiketoimintaan. Heidän perusteet tälle 

ainutlaatuisuudelle ovat muun muassa seuraavat: 

1. Urheiluorganisaatioiden välinen kilpailu ja yhteistyö 

Urheilujoukkueet tarvitsevat toisia heidän kanssaan tasavertaisia joukkueita saadakseen 

mielenkiintoa otteluihin ja kilpailuihin. Sama pätee esimerkiksi kesäleireihin, koska mitä 

enemmän niille on tarjontaa, niin sitä suurempi on myös kysyntä. 

2. Kuluttajien asiantuntijarooli 

Yleisö pitää itseään urheilun asiantuntijana ja jopa osana joukkueen kokonaisuutta. On 

tutkittu, että yli puolet katsojista voisi kuvitella pelaavansa itse ammattilaisjoukkueissa, 

mikäli olisi vaan harjoitellut lajia tarpeeksi. 74% yleisöstä totesi pystyvänsä helposti 

parempaan tuomarityöskentelyyn kuin tuomarit keskimäärin ja 51% vakuuttaa 

kykenevänsä valmentamaan paremmin kuin keskivertovalmentaja. 

3. Kuluttajien vaatimusten voimakas vaihtelu 
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Urheilun suosio ja kulutus vaihtelevat arvaamattomasti kauden edetessä ja eri kausien 

välillä. Esimerkiksi pelikausi voi lähteä hyvin liikkeelle ja sitä kautta yleisön odotukset 

nousevat korkealle. Fanit ja kannattajat kääntävät kuitenkin nopeasti selkänsä 

vastoinkäymisten osuessa joukkueeseen. (Peters & Hardy 1985, 139-140) 

Myös urheilusosiologi Garry Crawfordin (2004) mukaan etenkin urheilutapahtumien luonne 

on muuttunut vuosien saatossa ja samalla katsojien suhde urheiluun. Yksi merkittävä 

ulottuvuus urheilutapahtumien muutoksessa on niiden kaupallistamisen tärkeyden 

korostaminen ja nykyisin kaikki urheilukatsomot suunnitellaan siten, että ne kannustavat 

kuluttamaan. Pelkkä stadionille tuleminen ei riitä urheilutapahtuman järjestäjille, vaan 

kulutusta on saatava kokonaisvaltaisesti esimerkiksi virvokkeiden ja fanituotteiden 

myynnin kautta. Urheilutapahtumat ovatkin verrattavissa muihin yleisötapahtumiin ja ne 

kilpailevat katsojista kaikkien muiden viihteen muotojen kanssa. (Crawford 2004, 10-82; 

Nylund 2005) 

Hieman tuoreempia pohdintoja urheilun erityispiirteistä tarjoaa Turun ammattikorkeakoulun 

teettämä tutkimus ”Arvonluonnin pelikirja” (2017). Siinä erityispiirteet on jaettu peräti 12 eri 

ryhmään ja ne ovat seuraavat: 

1. Tavoitteiden monimuotoisuus 

2. Intohimoinen ja irrationaalinen suhde urheiluun 

3. Kilpailullinen tasapaino toiminnan elinehtona 

4. Vaihteleva laatu 

5. Ei-kilpailullinen käyttäytyminen 

6. Vahva brändiuskollisuus 

7. Sijaisidentifikaatio 

8. Fanien sokea optimismi 

9. Rajattu saatavuus 

10. Harmonisen yhteistyön välttämättömyys 

11. Kehollisuuden intensiivisyys 

12. Luovuuden, intuitiivisuuden ja improvisoinnin vaatimus. (Jalonen et al. 2017, 21 – 23)  



37 

Myös tässä tutkimuksessa vahva subjektiivisuus yhdistää kaikkia tutkimustuloksia, koska 

jokainen kokee urheilun omanlaisena tuotteena ja se on täysin kontrolloimatonta. 

Rationaalisuuden puute ja vahvasti tunteella mukana toiminnassa oleminen on yksi 

suurimmista erityispiirteistä urheilussa. 

Saarikosken teoksessa (2015) pohditaan voittamisen tärkeyttä urheilussa ja Henrik 

Dettmann mainitsee, että vaikka mentäisiin kuinka syvälle etiikkaan, on urheileminen silti 

kilpailemista ja siinä pyritään aina voittoon. Kilpaileminen voitosta on juuri se yksityiskohta, 

mikä erottaa urheilun esimerkiksi taiteesta ja vaikka urheilija tai valmentaja ei itse 

arvostaisi voittamista paljoa, niin pitää muistaa, että menestys on usein joukkueen muulle 

sidosryhmälle tärkeää. Myös merkityksen tunne on yksi isoimmista asioista, mitä urheilu 

tuottaa eikä sitäkään saa väheksyä. Voitto on tietysti urheilun päämäärä, mutta siitä 

huolimatta se ei ole urheilun tärkein asia. Nämä asiat muodostavat keskenään paradoksin, 

jotka lisäävät urheilun merkityksellisyyttä. (Saarikoski 2015, 89-90) 

Korisliigaorganisaatioissa tekemisen tulee olla johdonmukaista ja riittävää menestystä 

tulee hakea pääasiallisena tavoitteena, että yleisön mielenkiintoa pystytään ylläpitämään. 

Kannattajien osallistaminen mukaan toimintaan tulisi olla tärkeimpiä tavoitteita 

päivittäisessä tekemisessä, että yhteys joukkueen ja sen kannattajien välillä saataisiin 

luotua. Myös kilpaileviin joukkueisiin täytyisi pyrkiä muodostamaan mielenkiintoa sekä jopa 

tunteita nostattava suhde keskinäisten otteluiden mielenkiinnon lisäämiseksi. 

Tästä hyvänä teoriana voi pitää alun perin Nealen (1964) esittämää Louis-Schmelling – 

paradoksia, jonka mukaan urheilussa halutaan voittaa kilpailijat sekä urheilullisesti että 

taloudellisesti, mutta urheilullista monopoliasemaa halutaan välttää, koska jokaiseen 

kilpailutilanteeseen tarvitaan uskottava vastustaja. Ilman sitä ei ole olemassa 

houkuttelevaa tuotetta ja paradoksi muodostuu tasaväkisen kilpailun ja samalla jatkuvan 

voittamisen tavoittelusta. Myös aiemmin esitetty arvonluonnin pelikirjan väite, jossa 

kilpailullinen tasapaino on toiminnan elinehtona, tukee paradoksia. (Bougheas & 

Downward 2003, 88) 

Urheilijoiden toimiminen roolimalleina on myös erittäin tutkittu aihe ja monet tutkimukset 

ovatkin osoittaneet, että menestyvillä urheilijoilla on suuri vaikutus varsinkin teini-ikäisten 

elämään. (mm. Giannoulakis & Drayer 2009, 456; Sotiriadou & Shilbury 2009, 144) 

Saksalaisesta jalkapallosta tehdyssä tutkimuksessa (Mutter & Pawlowski 2014) taas 

tarkasteltiin, että onko menestyksellä vaikutusta amatööriurheilun harrastavuuteen ja 
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tulokset tukivat sitä väitettä, että menestyminen ja huippu-urheilijoiden vaikutus 

roolimalleina tuo lisää ihmisiä kyseisen lajin pariin. Mikäli yleisöä saa katsomoon ja 

samalla sitoutettua joukkueen kannattajaksi, niin tulosten mukaan se vaikuttaa myös 

heidän urheilutottumuksiin ja varsinkin jo valmiiksi kyseisen lajin harrastajien aktiivisuuteen 

lajin parissa. Ihmisiä on katsomoon innostamalla mahdollista saada joukkueen 

kannattamisen lisäksi mukaan myös helpommin muuhun toimintaan, mitä urheiluseura 

tarjoaa tai mitä sen ainakin kannattaisi tarjota ja mainostaa.  (Mutter & Pawlowski 2014, 

324 - 327) 

Dohertyn (1998) tutkimuksessa selvitettiin organisaation käyttäytymistä urheilussa. 

Tutkimuksen tuloksissa painotettiin valmennuksen ja urheilujohdon hyvän koulutuksen 

tärkeyttä sekä työssä viihtyvyyteen panostamista. Kuitenkin työssä viihtymisen ja hyvän 

tuloksen välille ei löydetty yhteyttä ja tulokset jopa viittasivat siihen, että työntekijöiden 

paine- ja stressitila parantaa lopputulosta kilpailuissa. Kuitenkin stressitilassa 

työskenteleville on löydyttävä tukea muusta työyhteisöstä, tai vaikutus voi kääntyä 

negatiiviseksi. (Doherty 1998, 15 – 19)  

Myös ammattilaisuuden ja sitä kautta ammattiurheilun käsitteiden pohtiminen johtaa 

ainakin liiketaloudellisesti erikoispiirteisiin urheilussa ylipäänsä. Ammattilaisuus 

yritysmaailmassa voidaan määritellä seuraavalla tavalla: 

1. Tapa, jolla yksilö pyrkii korkean standardin kompetenssiin tarjotessaan ammattimaista 

palveluaan. 

2. Keinot, joilla yksilö kehittää ja ylläpitää taitojaan ammatissaan. 

3. Yksilön halukkuus tavoitella ammattilaisuutensa kehittämiseen johtavia mahdollisuuksia, 

jotka lopulta parantavat hänen taitoja työssään.  

4. Hyvien ideoiden tavoittelu, jotka johtavat laadukkuuteen. 

5. Yksilön ylpeyden tunne omasta ammatistaan. (Van Zandt 1990, 243 - 244) 

Ammattilaisurheilua voidaan puolestaan liiketoiminnallisesti määritellä siten, että se on 

urheilua, joka saa tulonsa ulkopuolisilta tekijöiltä ja tulee toimeen sillä tulorahoituksella. 

Näitä tuloja voi olla urheilutapahtumien lipunmyynti ja oheismyynti, yhteistyökumppanien 

kanssa tehdyt sponsorisopimukset sekä TV-oikeuksien myyminen. (Beech & Chadwick 

2004, 13) Halila (2012) määrittelee ammattilaisurheilun perustan siten, että kun 

urheilulajille syntyy aito maksavan asiakkaan eli yleisön luoma taloudellinen liiketoiminnan 
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pohja, niin voidaan puhua ammattilaistoiminnasta. Tuollaisen syntyminen tulisikin olla 

kaikilla seuroilla yhteisenä haasteena ja voimavaroja tulisi kohdistaa yleisön hyväksi. 

(Halila 2012, 47) 

Stewart & Smith (2009) taas toteavat tekemässään tutkimuksessa, että urheilumaailma 

koostuu kahdesta eri ääripäästä. Toisessa ääripäässä urheilu on tavallista liiketoimintaa, 

jota tulee johtaa normaaleilla yritysmaailman liiketoimintastrategioilla, kun taas toisessa se 

tulee ymmärtää tunteita herättävänä sosiaalisena toimintana ja kulttuurina, johon 

perinteiset liiketalouden mallit eivät päde. Urheilutaloutta on näiden ääripäiden takia vaikea 

määritellä tarkasti, koska ne voivat elää saman urheiluorganisaation sisälläkin. (Stewart & 

Smith 2009, 1 - 3) 

Ylen (2016) tekemä kyselytutkimus suomalaisten huippu-urheilijoiden taloudellisesta 

tilanteesta tukee näitä väitteitä. Kyselyyn vastasi 90 urheilijaa, joista valtaosa kilpaili 

olympia- tai arvokisatasolla. Tulosten perusteella urheilijoista 64 prosenttia sai 

kuukaudessa tuloja alle 1200 euroa, joka tiputtaa heidät määritelmällisesti köyhyysrajan 

alapuolelle. 15 prosenttia yltää kyselyn perusteella 1200 – 2000 euron kuukausituloihin ja 

ainoastaan 19 prosenttia pääsee 2000 – 3000 euroon. (YLE 2016) Liiketaloudellisesti 

urheilu on Suomessa ainakin yksilöurheilutasolla poikkeava ilmiö ja sitä harjoitetaan 

enemmänkin omasta kehittymisen sekä menestymisen halusta, koska taloudellisesti siitä 

saatavat tuotot eivät yllä kovin korkealle tasolle.  

 

2.3 Urheiluliiketoiminta 

 

Tulorahoituksen pääasiallisia lähteitä urheiluorganisaatiolla Suomessa ovat lipunmyynti 

urheilutapahtumiin, siellä tapahtuva oheismyynti sekä sponsorimyynti tai 

yhteistyökumppanimyynti. Joissakin lajeissa myös TV-oikeuksien myynnillä voi saada 

merkittävää tulorahoitusta. Toki poikkeuksia on ja esimerkiksi jalkapallossa pelaajien 

myyminen ulkomaille suurempiin seuroihin voi muodostua todella merkittäväksi tuloksi 

(Kuuluvainen 2017, 97). Myös jääkiekossa SM-liigan Oulun Kärpät, joka on 120-

kertaistanut liikevaihtonsa viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana, tuottaa rahaa 

lukuisilla eri tavoilla. Vuonna 2001 Oulun Kärpät Oy järjesti osakeannin, jonka avulla 

kerättiin jopa 4 miljoonaa markkaa uutta pääomaa ja samalla perustettiin Kärppä-säätiö, 

josta tuli Oulun Kärpät Oy:n suurin osakas. Tällä järjestelyllä omistajuus selkeytettiin ja 
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seurassa ei ole nähty sen jälkeen valtataisteluita, vaan toiminnassa on pystytty 

keskittymään vahvaan kasvustrategiaan. Kärpät on myös tehnyt paljon työtä oman 

brändinsä ja imagon kehittämiseksi yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa ja sen lisäksi on 

tehty laajoja kuluttajatutkimuksia, joiden avulla markkinointia nykyisin kohdennetaan. 

Jääkiekon lisäksi konserniin kuuluvat Kärppien ravintolatoiminta, henkilövuokraukseen 

erikoistunut Työtahti Oy, LED-näyttöjen mainoksista vastaava Jättinäytöt sekä Qstock Oy. 

(Kuuluvainen 2017, 309 – 318) Oulun Kärpät ovatkin loistava esimerkki siitä, että miten 

urheilun ympärille on mahdollista luoda Suomenkin mittapuussa voittoa tuottava 

liiketoimintaympäristö. 

Tässä kappaleessa kuitenkin keskitytään sponsorointiin, koska se on suurin osa 

tulorahoitusta korisliigaorganisaatioissa, kuten jäljempänä tulee ilmi. Sponsoroinnin juuret 

yltävät aina 1800-luvun loppupuolelle, kun vuonna 1861 australialainen Spiers & Pond 

kustansi englantilaisen krikettijoukkueen Australian turnauksen kustannukset. 

Nykyaikainen sponsorointi on syntynyt 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa, kun 

Yhdysvalloissa urheilu on alkanut television myötä kaupallistumaan. Euroopassa 

sponsorointi yleistyi yli vuosikymmenen viiveellä ja sama trendi tuntuu jatkuvan vieläkin. 

(Halila 2012, 103) 

 Sponsoroinnin tutkiminen on keskittynyt varsinkin kolmeen eri aihepiiriin: 

1. Sponsoroinnin määrittäminen, eli mitä termillä tarkoitetaan ja mitä se pitää 

määritelmällisesti sisällään. 

2. Yritysten markkinointiviestintä ja miten sponsorointia tuodaan siinä esille. Varsinkin 

vaikuttavuuden mittaaminen ja sponsoroinnin tehokkuus ovat monissa tutkimuksissa 

aiheena. 

3. Yritysmaailman motiivit sponsoroinnin käyttämiselle osana markkinointistrategiaa ja -

suunnitelmaa. (Olkkonen et al. 2000, 13) 

Sponsorointia voidaan kuvata vastikkeellisena toimintana ja yhteistyönä kahden tai 

useamman tahon välillä. Olennaisinta siinä on kuitenkin varsinkin toiminnan 

vastavuoroisuus ja yhteistyöstä saatujen hyötyjen implementoiminen käytäntöön ja sitä 

kautta tavoitteiden saavuttaminen. Liike-elämälle sponsorointi urheilussa on yksi tapa 

viestiä omalle sidosryhmälleen ja samalla se on urheilukohteen myönteisen mielikuvan 
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lainaamista. Sponsoroitavalle yhteistyö on puolestaan kilpailukykyä varsinkin 

taloudellisesti parantava kilpailukeino. (Alaja 2000, 105)  

Tuorin (1995) määritelmän mukaan sponsorointi on joko yksilön, ryhmän tai muun 

toiminnan tai tilaisuuden imagon vuokraamista ja sen hyödyntämistä erilaisiin 

markkinointiviestinnän tarpeisiin (Tuori 1995, 7). Yhteiskuntavastuun näkökulmaa tarjoaa 

taas Giannoulakisin & Drayerin (2009) tutkimus, jossa todetaan, että urheilulla on voimaa 

yhdistää yksilöitä eri yhteisöissä ja luoda ilmapiiri, missä pystytään lisäämään sosiaalista 

pääomaa. Samaan aikaan yritysmaailma voi tarjota resursseja, joista urheilussa on aina 

puute ja samalla harjoittaa yhteiskuntavastuuta ympäristössään. Kun nämä osapuolet 

kohtaavat ja muodostavat yhteistyösuhteen toistensa kanssa, se voi olla 

kokonaisvaltainen, nuorisotyötä auttava, positiivisesti terveysvaikutteinen, sosiaalisesti 

aktivoiva, ympäristöystävällinen ja kulttuurillisesti vapauttava sekä hauska. (Giannoulakis 

& Drayer 2009, 458) 

Hieman uudempi lähestymiskulma sponsoroinnin tutkimiseen on jaetun arvon käsite, jonka 

esittelivät ensimmäisinä Porter & Kramer (2011) artikkelissaan. Jaetun arvon ajatus alkaa 

siitä lähtökohdasta, että yritysmaailma nähdään nykyisin monien ongelmien 

syntypaikkana. Sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristöön liittyvät ongelmat liitetään yritysten 

lyhyen aikavälin tuottojen hankkimisen kustannuksiksi ja yritysmaailman nähdään 

kasvavan ympärillä olevan yhteisön resurssien avulla. Sen ei kuitenkaan tarvitse mennä 

näin ja yrityksiä kannustetaan jaetun arvon ajatusmaailman mukaan tuomaan liikemaailma 

ja ympäröivä yhteisö takaisin yhteen luomalla liiketoiminnallista arvoa samalla, kun 

vastataan haasteisiin, joita liiketoiminnasta yhteiskunnalla syntyy. (Porter & Kramer 2011, 

62 – 63) Turun ammattikorkeakoulun teettämässä tutkimuksessa Arvonluonnin pelikirja 

(2017) käsitellään nimenomaisesti urheilun ja liiketoiminnan rajapintaan keskittyvää 

toimintaa, jossa urheilusponsorointi on luonnollisesti merkittävässä roolissa. 

Tutkimuksessa esitellään tapauskohtaisesti erilaisia kulmia, miten urheilun olisi 

mahdollista tarjota alustaa yrityksen arvonluonnille.  

Arvonluonnin pelikirjan mukaan Suomessa ei kuitenkaan tällä hetkellä ole juurikaan 

esimerkkejä urheilun syvällisestä yhdistämisestä liiketoiminnan edistämiseen. Merkkejä 

muutoksesta on kuitenkin nähtävillä ja suunta on parempaan päin, mutta muutos on hyvin 

hidasta. Esimerkiksi ruotsalaisiin yrityksiin verrattuna ja huomioiden maiden väliset erot 

bruttokansantuotteissa, suomalaiset yritykset ovat investoineet koko 2010-luvun urheiluun 

yli kaksi kertaa vähemmän euroja. Lisäksi Suomessa käytetään Ruotsia huomattavasti 
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vähemmän resursseja sponsoroinnin jalkauttamiseen osaksi sidosryhmäviestintää. 

Suomessa sponsorointi ymmärretäänkin melko kapea-alaisesti ja yhteistyö on 

enemmänkin näkyvyyselementtien ostamiseen painottunutta yhteistyötä. (Jalonen et al. 

2017, 26) 

Jo johdannossa mainittu Modigin ja Vihiniemen (2012) opinnäytetyö korisliigajoukkue 

Salon Vilppaan urheilusponsoroinnista antaa kuitenkin hyvää kuvaa siitä, mikä tahtotila 

ainakin monilla urheiluorganisaatioilla on toiminnan kehittämiseksi. Opinnäytetyön toinen 

tekijöistä Marko Vihiniemi on myös haastateltuna tässä tutkielmassa hänen toimiessaan 

Vilpas Vikingsin toiminnanjohtajana kaudella 2017-2018. Opinnäytetyössä haastatellaan 

Vilppaan yhteistyökumppaneita ja kartoitetaan, minkä takia he haluavat toimintaa tukea ja 

mitä he odottavat saavansa siitä vastineeksi. Paikallisen näkyvyyden saaminen, lisäarvon 

tuottaminen omille työntekijöille sekä asiakkaille ja uusien asiakkaiden tavoittaminen nousi 

selkeästi esiin tuloksissa. (Modig & Vihiniemi 2012, 69) 

Suomessa oman erikoispiirteensä urheilusponsorointiin luo Veikkaus Oy ja sen 

monopoliasema rahapelialalla. Yrityksellä on yksinoikeus järjestää rahapelejä Suomessa 

ja sen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2017 oli noin 3,23 miljardia euroa ja tulos hieman 

yli 1,02 miljardia euroa. Veikkaus laskee itse, että sen taloudellinen kokonaisvaikutus ja 

tuotto yhteiskunnalle on jopa lähes 1,3 miljardia euroa. Veikkauksen peleihin kuuluu kaikki 

vedonlyöntitoiminta sekä rahapelit Suomessa ja kuvaavaa sen asemasta hyväksyttynä 

toimijana antaa suosituimman pelin Loton liikevaihto, joka vuonna 2017 oli peräti 344,8 

miljoonaa euroa. Kaiken vedonlyönnin osuus liikevaihdosta oli taas 15,2 prosenttia eli 

euromääräisesti hieman alle 500 miljoonaa. Opetus- ja kulttuuriministeriölle sekä sitä 

kautta urheilun ja liikuntakasvatustyön, nuorisotyön sekä taiteen edistämiseen Veikkaus 

tuloutti 537,8 miljoonaa euroa. Vuoden 2018 talousarviossa huippu-urheiluun ja liikuntaan 

siitä on varattu hieman yli 150 miljoonaa euroa ja esimerkiksi Suomen Koripalloliitto 

liikuntaa edistävänä järjestönä saa avustusta vuonna 2018 yhteensä 965 000 euroa. 

(Veikkauksen vuosiraportti 2017, OKM Liikunnan rahoitus 2018, OKM Myönnetyt 

avustukset 2018) 

Cunninghan & Kwon (2003) ovat tutkineet sitä, mikä saa ihmiset aktivoitumaan 

urheilutapahtumaan mukaan ja sitä kautta käyttämään rahaa urheiluorganisaatioon. 

Tuloksien mukaan tapahtumien sosiaalista ilmapiiriä tulisi korostaa esimerkiksi 

hinnoittelemalla liput eri kokoisille ryhmille erikseen sen sijaan, että kaikki ostavat liput 

erikseen ja myös istuinjärjestelyt ryhmille tulisi ottaa huomioon. Yhteisesti järjestetyt 
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tapaamiset kannattajien ja sidosryhmän kesken ennen ja jälkeen ottelutapahtumien tulisi 

olla toiminnan keskiössä. Myös asenteet joukkuetta ja urheilijoita kohtaan ovat 

avainasemassa, joten tapaamisia heidän ja kannattajien välille tulisi pyrkiä järjestämään 

mahdollisimman usein. (Cunninghan & Kwon 2003, 140 – 141) 

Lopuksi tässäkin kappaleessa on hyvä huomioida vapaaehtoiset ja heidän tärkeys 

urheiluorganisaation kokonaisuudessa. Vapaaehtoistyön arvo on korvaamaton ja sitä ei 

usein lasketa liiketoiminnalliseksi resurssiksi lainkaan. Mitä suuremmaksi vapaaehtoisten 

ja talkoolaisten kokonaismäärä seurassa saadaan kasvatettua, sitä varmemmalle pohjalle 

tulevaisuus perustetaan (Kuuluvainen 2017, 319). 

 

2.4 Koripallo Suomessa 

 

Tässä kappaleessa käsitellään koripallon historiaa ja nykytilaa nimenomaisesti Suomen 

kontekstissa. Kuten johdannossa mainittiin, suomalainen koripallo on menestynyt 

kansainvälisillä kentillä vähintäänkin hyvin niin aikuisten kuin nuorten tasollakin. Susi 

Training Center Lohjalla luo hyvän ympäristön maajoukkuetasolla laadukkaaseen 

harjoitteluun, joka tutkimusten perusteella on yksi tärkeimmistä perusedellytyksistä huippu-

urheilijoiden kehityksessä ja heidän tukemisessaan huippusuorituksiin (Sotiriadou & 

Shilbury 2009, 143). Ylipäänsä koripallosta on lajina tehty useita kansainvälisiä tutkimuksia 

ja esimerkiksi Sanches et al. (2007) ovat artikkelissaan jopa yrittäneet löytää koripallo-

otteluiden voittamiselle tuotantofunktiota tutkiessaan empiiristä dataa Espanjan 

koripalloliigan otteluista. Suurin kontribuutio tuloksista löytyi siitä, että kotijoukkueen etu 

ottelutapahtuman voiton todennäköisyyden kasvamisessa on löydettävissä ja se on 

prosentuaalisesti noin 4,5 luokkaa, jos joukkueet ovat muutoin samanlaisen potentiaalin 

omaavia. Tämä selittää sen, miksi vedonlyöntiyhtiöiden kertoimissa kotijoukkueen voitto 

saa usein pienemmän kertoimen, vaikka sarjataulukossa tilanne olisi päinvastainen. 

(Sanches et al. 2007, 296) 

 

2.4.1 Korisliiga ja siinä pelaavat joukkueet sekä korisliiga tuotteena 

 

Suomessa koripallon pääsarjaa on pelattu vuodesta 1939 saakka ja käytössä on ollut 

useita eri nimiä sarjalle joista nykyistä, eli korisliigaa on käytetty jo noin vuosikymmenen 
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ajan. Otteluiden määrä kaudessa joukkuetta kohden oli alkuvuosina 10 kappaleen 

luokkaa, mutta niistä ajoista ollaan kehitytty nykymalliin jossa jokainen joukkue pelaa 

kaudesta ja joukkuemäärästä riippuen noin 40-50 ottelua runkosarjakauden aikana. Tähän 

tulevat päälle vielä menestyksen mukaan joko pudotuspelit tai mahdolliset sarjan 

putoamiskarsinnat. Otteluita on todella paljon ja mikäli joukkue onnistuu kannattajiensa 

aktivoinnissa, voi lipputuloja ja ottelutapahtumien liikevaihtoa pitää merkittävänä 

tulonlähteenä. Eri joukkueita pääsarjassa on vuosien varrella ollut 69 kappaletta ja niistä 

perinteikkäin tilastoissa on Kotkan Työväen Palloilijat eli KTP, joka tälläkin kaudella ottaa 

osaa Suomen mestaruudesta kamppailemiseen. Mestaruus on jaettu historian saatossa 

kahdeksalletoista eri joukkueelle, joista menestyksekkäin on ollut Helsingin Pantterit 

neljällätoista mestaruusjuhlalla. (Korisliiga 2018a) 

Kaudella 2017-2018 Korisliigaan ottaa osaa 11 joukkuetta ja nämä joukkueet ovat BC 

Nokia, Espoo United, Helsinki Seagulls, Kataja Basket, Kauhajoen Karhu, Kouvolan 

Kouvot, KTP-Basket, Lapuan Kobrat, Salon Vilpas, Tampereen Pyrintö & Uudenkaupungin 

Korihait. Joukkueet pelaavat nelinkertaisen sarjan, joten jokaiselle tulee kaudessa 40 

runkosarjan ottelua. Runkosarjan jälkeen alkavat pudotuspelit, joissa kahdeksan parhaiten 

sijoittunutta selvittävät keskenään Suomen mestaruuden osoitteen. Korisliigan lisäksi 

Euroopan koripallosarjoja pelaa Joensuun Kataja Basket, joka osallistuu FIBA Europe 

Cuppiin. Kaudelle 2018-2019 Korisliigan joukkuemäärä on tavoite nostaa 12 joukkueeseen 

ja sen jälkeen pitää määrä ennallaan tulevina vuosina. Sama joukkuemäärä on tavoitteena 

myös Korisliigan alla toimivissa kilpasarjoissa eli miesten ykkösdivisioona A:ssa sekä 

B:ssä. Jos visio toteutuu, on Suomessa tulevalla syksyllä 2018 alkavalla pelikaudella 36 

vähintäänkin kilpakoripalloa pelaavaa joukkuetta. (Korisliiga 2018b) 

Joukkueiden budjeteissa on isoja eroja organisaatioiden välillä. Luvut ovat seurojen itse 

ilmoittamia, joten ne eivät välttämättä pidä täysin paikkaansa ja lopulliset kulut varmistuvat 

vasta kausien jälkeen. Tästä huolimatta suurimman budjetin ilmoittaa Joensuun Kataja 

Basket 750 000 eurolla, josta palkkakuluihin on laskettu menevän 455 000 euroa. Lapuan 

Kobrat operoivat toiminnassaan taas 310 000 euron budjetilla, josta palkkoihin menee 

ilmoituksen mukaan 200 000 euroa. (Korisliiga 2018c) Voidaankin miettiä tukevatko nämä 

luvut sitä, että korisliigaorganisaatioita halutaan pitää ammattilaisorganisaatioina ja kaikkia 

sen joukkueita huippu-urheilun piirissä toimivina. Joukkue pitää sisällään pelaajien ja 

valmentajien lisäksi myös ison taustaryhmän joukkueenjohtajasta huoltajiin ja 

fysioterapeutteihin. Aiheeseen palataan tutkielman kappaleissa 3 ja 4.  
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Myös joukkueen valmentajien ja muiden taustahenkilöiden rooleja ja merkitystä toiminnan 

menestyksekkäässä harjoittamisessa ei sovi aliarvioida, koska johtamista ja jopa 

strategista johtamista sekä osaamista niissä tarvitaan päivittäin. Maailmalla urheilusta 

näyttää tulleen merkittävä viihdeliiketoiminnan alue ja Suomen tilanne on pitkälti 

verrannollinen muun maailman kehitykseen. Paitsi että eri lajit kilpailevat keskenään, 

kilpailee urheilu myös vapaa-ajan ja viihteen kanssa markkinaosuuksista. Kilpailu TV-

kanavien välillä on taas lisännyt urheiluohjelmien kysyntää ja siten urheilun ja median 

välinen riippuvuussuhde on entisestään korostunut. Esimerkiksi Yhdysvalloissa tutkijat 

puhuvat urheilusta yhtenä teollisuushaarana ja nimittävät sitä urheiluteollisuudeksi. 

(Frantzi & Palmunen 2000, 138) 

 

2.4.2 Susijengi 

 

Suomen miesten koripallomaajoukkuetta on kutsuttu jo vuosia Susijengiksi. Nimityksen 

juurista ja alkuperästä on monia mielipiteitä ja tarinoita, mutta joka tapauksessa brändinä 

sen arvo on mittaamaton. Aivan samalla tavalla kuten jääkiekossa ovat Leijonat ja 

jalkapallossa Huuhkajat, on koripallon ollut tärkeä löytää identiteettinsä. Yhteisöllisyyttä ja 

ryhmässä piilevää voimaa korostava susilauma onkin ollut suomalaiselle koripalloperheelle 

korvaamaton ja luonut koko ajan kasvavan fanijoukon joukkueen ympärille. Myös naisten 

maajoukkueessa termi Susiladies on otettu käyttöön, samoin kun juniorimaajoukkueissa 

Pikkusudet. Susijengi-brändin kehittäminen on loistava esimerkki onnistuneesta 

tuotteistamisesta urheilumaailmassa, jonka taustalla on varmasti onnistunut 

benchmarkkaus. Joukkueesta on saatu luotua tarina, jonka tuntevat kaikki ja jonka kehitys 

jatkuu edelleen. (Susijengi 2018) 

Koripallomaajoukkue otti osaa arvokilpailuihin ensimmäisen kerran jo vuonna 1939, mutta 

silloin menestys jäi kaukaiseksi haaveeksi Suomen hävitessä kaikki ottelunsa selvin 

numeroin. 1950-luvulla oli taas ohjelmassa Helsingin Olympialaisten lisäksi peräti viidet 

EM-kilpailut, joista kaikkiin Suomi otti osaa. Niissä parhaimpana sijoituksena oli vuoden 

1955 kymmenes sija, joten voidaan todeta, että koripallon kehitys oli jo saanut 

alkutahtinsa. Vuoden 1964 Tokion olympialaisiin selviytymistä voidaan pitää yhtenä 

suurimmista saavutuksista suomalaisen koripallon historiassa ja kahdeksan parhaan 

joukkoon pääseminenkään ei ollut kaukana. Lopulta sijoitus oli yhdestoista, kun Suomi 

peittosi viimeisessä ottelussaan Meksikon. Vuonna 1967 oli ohjelmassa vielä EM-kotikisat, 
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jotka pelattiin Helsingissä ja Tampereella. Suomi jäi niukasti mitalipelien ulkopuolelle ja 

sijoittui lopulta kuudenneksi. Tämän jälkeen koripallon kehitys kuitenkin hidastui ja 

kansainvälistä menestystä ei saavutettu enää 1900-luvulla laisinkaan. (Basket 2018) 

Muiden lajien menestys ja varsinkin jääkiekon nousu ovat varmasti isoimmat syyt siihen, 

että koripallo jäi Suomessa pitkäksi aikaa muiden lajien varjoon. 

Henrik Dettmannin saaminen takaisin päävalmentajaksi vuonna 2004 aloitti nykyisen 

nousukierteen. Vuonna 2003 FIBA teki uudistuksen, jolla kaikki Euroopan maiden 

koripallomaajoukkueet jaettiin A- ja B-divisiooniin. Suomi putosikin heikkojen vuosiensa 

takia B-divisioonaan ja toiminnan kehittäminen jouduttiin aloittamaan pohjamudista. 

Vuonna 2004 ensimmäiset karsintapelit menivät vielä huonosti, mutta siitä huolimatta 

menestyksen perusainekset alkoivat olla kunnossa. Silloinen maajoukkueen 

apuvalmentaja Pekka Salminen toteaa, että perusteet toiminnassa olivat jo jokseenkin 

samat kuin nykyisin. Maajoukkuetoiminta oli tietenkin vielä lapsenkengissä ja toiminta 

hyvin pienimuotoista, mutta perusajatus millä asioita tehtiin, oli jo löydetty. Nykyisin 

joukkueen valmennuksesta vastaakin kymmenen miestä ja taustavoimat tukevat hyvin, 

kun taas silloin valmentajia oli kaksi ja fysioterapeutteja yksi. Ajan kuluessa toiminta on 

ammattimaistunut niin, että pelaajilla on edellytykset antaa itsestään enemmän. (Wickströn 

& Taatila 2014, 34-35) 

Vuonna 2007 nousu A-divisioonaan sinetöityi selkeällä voitolla Romaniasta ja 

ensimmäinen tavoite oli saavutettu. EM-kilpailut vuonna 2009 jäivät vielä haaveeksi, mutta 

vuodeksi 2011 FIBA kasvatti kilpailuihin osallistuvien maiden määrää ja sitä kautta Suomi 

sai mahdollisuuden osallistumiseen jatkokarsintojen kautta. Karsinnat menivätkin 

täydellisesti ja Suomi saavutti paikan Liettuassa järjestettyihin EM-kilpailuihin, joissa jopa 

puolivälieräpaikka oli lähellä ja sijoitus lopulta yhdeksäs. Joukkue saavutti myös vuonna 

2013 EM-kisapaikan ja sijoituskin pysyi samana kuin kaksi vuotta aiemmin. (Susijengi 

2018) 

Suomi haki hienosti menneiden EM-kisojen jälkeen villiä korttia Espanjan Bilbaossa 

järjestettyihin koripallon MM-kisoihin. Hakemuksessa olivat mukana vahvasti julkisuudessa 

näkynyt Rovio ja siten Angry Birds tuotemerkin arvokas tuki. Suomi saikin paikan 

turnaukseen ja Dettmann jakaa kiitosta hakemuksesta ja sen onnistumisesta laajalti 

kaikille projektiin osallistuneille. MM-kisapaikka ja kaksi hyvin mennyttä EM-lopputurnausta 

kohensivat suomalaisen koripallon asemia yleisön silmissä ja koripallo nousi 

Taloustutkimuksen tekemässä Sponsorointi & urheilun arvomaailma – tutkimuksessa 
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maan kymmenen arvostetuimman urheilulajin joukkoon. Kansainvälisestä arvostuksesta 

taas kertoi Koripalloliiton ja Microsoft Devicesin solmima monivuotinen sopimus. 

(Wickström & Taatila 2014, 183) 

MM-kisoissa menestystä ei tiukoista otteluista huolimatta saavutettu, mutta ilmiö 

joukkueen ympärillä oli valtaisa. Eri arvioiden mukaan jopa 10 000 suomalaista 

koripallofania matkusti Bilbaoon joukkueen tueksi. Ranskan EM-kisoissa 2015 Suomi 

pääsi jälleen alkulohkosta jatkoon, mutta Serbia oli liian vahva neljännesvälierissä ja tie 

katkesi siihen. (Yle 2014, Susijengi 2018) 

Vuoden 2017 koripallon EM-kisat jaettiin neljän maan kesken ja yhtenä kisaisäntänä toimi 

Suomi ja pelipaikkana Helsingin Hartwall Arena. Alkulohko menikin jälleen mallikkaasti 

Suomen voittaessa kaikki muut ottelunsa, paitsi tulevan Euroopan mestarin Slovenian. 

Pudotuspelien siirtyessä Istanbuliin ja Suomen kohdatessa neljännesvälierissä Italian tuli 

jälleen seinä vastaan ja Suomi jäi neljännen kerran putkeen juuri puolivälierävaiheen 

ulkopuolelle. Taloudellisesti kisat olivat menestystarina koripalloliitolle ja tulokseksi 

ilmoitettiin 600 000 euroa. Lisäksi FIBA:n toimeksiannosta EM-kisojen vaikuttavuuslukuja 

tutkinut kansainvälinen konsulttiyritys PwC julkisti kisojen jälkeen, että taloudellinen 

vaikutus pelkästään Helsingin alueella oli yli 40 miljoonaa euroa. (Eurobasket 2017, M&M 

2018) 

 

2.4.3 Koripallojohtamisen haasteet ja kulmakivet 

 

Shank (2004) mainitsee urheilumarkkinointia koskevassa teoksessaan, että resurssien 

ollessa rajalliset täytyy organisaatioiden johdon tehdä päätös niiden käytöstä ja kohdentaa 

niitä urheilullisen menestyksen, markkinoinnin tai voiton jaon välillä. Kaikki tällaiset 

päätökset tulee tehdä organisaatioiden strategisten päämäärien mukaisesti. (Shank 2004, 

65 – 66) Suomalaisessa koripallojohtamisessa tuosta olisi mahdollista ottaa oppia 

organisaatioiden taloudellisen tilanteen ollessa pääosin vähintäänkin haasteellinen. 

Seurojen ympärillä pyörivä euromäärä on hyvin maltillinen ja kuitenkin ympärillä oleva 

kilpailu pakottaa kaiken aikaa toiminnan suuntaamista ammattilaisempaan suuntaan. 

Resurssien kohdentaminen ja hyväksi käyttäminen sekä selkeän strategian rakentaminen 

niiden ympärille tulisi olla kaikissa organisaatioissa prioriteettina.  



48 

Vapaaehtoisten johtamista ja siihen liittyviä yksityiskohtia ei myöskään sovi unohtaa. 

Puronaho (2006, 43) mainitsee tutkimuksessaan, että vapaaehtoistyö on ollut 

vuosikymmeniä suomalaisen liikuntaseuratoiminnan keskeisin resurssi. Tämä koskee 

käytännössä kaikkea toimintaa aina juniorijoukkueiden pyörittämisestä 

korisliigaorganisaatioihin ja jopa arvokisojen järjestämiseen saakka. Kun Helsingissä 2017 

järjestettyjen koripallon EM-kisojen taloudelliset tulokset tulivat ilmi, niin kisojen pääsihteeri 

Ari Tammivaara painotti niiden 400 vapaaehtoisen työpanoksen tärkeyttä positiivisen 

tuloksen saavuttamisessa. (Susijengi 2018) Kuuluvaisen (2017) teoksessa haastateltu 

Joensuun Kataja Basketin manageri Jarkko Miinin taas toteaa, että kun hänet valittiin 

Pohjois-Karjalan maakunnan kehittäjäksi vuonna 2015 hän ei kokenut saavansa palkintoa 

itse, vaan se oli arvostuksen osoitus kaikille seuran puolesta vapaaehtoistyötä tekeville. 

Myös Kataja Basketin puheenjohtaja Paavo Vatanen on samoilla linjoilla ja hän muistuttaa, 

että urheilujohtaja on vain yksi isosta porukasta ja hänen tulee antaa arvostusta kaikille 

muille mukana oleville. Vahvan ja sitoutuneen tukiryhmän rakentaminen organisaation 

ympärille on yksi tärkeimmistä tehtävistä. (Kuuluvainen 2017, 247-252)  

Korkatti & Mäenpää (2012) toteavat, että urheiluseuroissa päätoimisten työntekijöiden 

kasvun on arvioitu olevan vauhdikasta ja jopa 5-10 prosenttia vuodessa. Vapaaehtoisia 

aikuisia taas toimii urheiluseuroissa vuosittain noin 500 000. Yhdeksi isoimmista 

haasteista seuratoiminnassa kuitenkin mainitaan vapaaehtoisen työvoiman löytäminen ja 

aktivointi, koska yhteisöllisyyden luominen on vaikeampaa vuosi vuodelta ja hyvän 

ilmapiirin luominen haasteellista. (Korkatti & Mäenpää 2012, 9-24) Vapaaehtoisten 

johtaminen ja heidän aktivoiminen mukaan toimintaan ovatkin suurimpia ja tärkeimpiä 

haasteita korisliigaorganisaatiossa sekä sen urheilujohdossa. KTP on varoittava esimerkki 

siitä, mitä toiminta voi olla, jos vapaaehtoisia ei saada aktivoitua mukaan. Monella muulla 

korisliigapaikkakunnalla esimerkiksi ottelutapahtumissa on laajasti vapaaehtoisia 

auttamassa, mutta KTP Basket joutuu maksamaan korvauksen kaikille mukana oleville. 

(Kuuluvainen 2017, 261) 

Vapaaehtoistyön ja kaiken siihen liittyvien erityispiirteiden merkitystä ei ole mahdollista 

ylikorostaa. Koko suomalainen urheilujärjestelmä perustuu merkittäviltä osin 

vapaaehtoistoimintaan ja vapaaehtoistyö ei ole pelkästään suomalainen erityispiirre, sillä 

myös suuret urheilutapahtumat maailmalla aina olympialaisia ja eri lajien MM-kisoja 

myöten rekrytoivat tuhansia vapaaehtoisia. Halu auttaa ja merkityksellisyyden tunteen 

kokeminen ovat suurimpia motivaation lähteitä vapaaehtoisuuteen. (Jalonen et al 2017, 
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72) Koripallojohtamisessa toimiminen vapaaehtoisten kanssa on osa päivittäistä työtä ja 

heidän kohtaaminen tärkeää. 

Suomessa korisliigaorganisaatioiden pienuus tuo oman haasteensa toimintaan. 

Esimerkiksi Kotkassa toiminnanjohtaja Jyrki Lindström hoitaa lähes yksin kaiken 

operatiivisen toiminnan joukkueen ympärillä. (Kuuluvainen 2017, 261) Myös 

yhdistysmuotoisena operoiminen luo haasteita toimintaan, koska usein kaikesta vastuussa 

olevalla henkilöllä eli yhdistyksen puheenjohtajalla ei ole päivittäistä roolia organisaatiossa. 

Valmentajan merkitystä on myös tutkittu laajasti ja valmennuksen suora vaikutus huippu-

urheilijoiden kehitykseen ja suorituksiin vahvistavat merkityksen tunnetta suuresti. 

Valmennuksen nähdäänkin olevan yksi keskeisimmistä menestykseen vaikuttavista 

voimista ja huippu-urheilussa parhaat valmentajat usein nähdään erottavina tekijöinä 

voittamisen ja häviämisen välillä. Esimerkiksi Australian menestys koripallossa 1990-luvun 

loppupuolella eri arvokisoissa laitettiin pääosin hyvän valmennuksen aikaansaannokseksi. 

(Sotiriadou & Shilbury 2009, 142)  

Isona haasteena ylipäänsä minkä tahansa urheiluorganisaation johtamisessa voidaan 

pitää urheilun lyhyttä historiaa liiketoimintana. Doherty (1998) tutki 

organisaatiokäyttäytymistä urheilussa ja sen eri organisaatioissa ja varsinkin niiden 

henkilöstöjohtamisen tasoa ja keinoja. Kaksi vuosikymmentä sitten tehty tutkimus oli yksi 

ensimmäisistä, joka käsittelee organisaatiokäyttäytymistä nimenomaan 

urheiluorganisaatioissa. (Doherty 1998, 15 – 16) Urheilujohtajuuden ala on vielä niin nuori 

maailmallakin, että se luo omia ominaispiirteitä liiketoimintaan ja tapoihin harjoittaa sitä. 

Puhumattakaan suomalaisessa huippukoripallossa pääosin vallitsevasta mallista, jossa 

korisliigajoukkueita pyöritetään yhdistyspohjalla siten, että viime kädessä vastuussa 

toiminnasta on yhdistyksen puheenjohtaja, joka toimii yhdistyksessä monissa tilanteissa 

vapaaehtoispohjalta. Aiheeseen palataan seuraavissa kappaleissa. 

 

2.5 Fanit 

 

Uskollisen ja mahdollisimman suuren kannattajakunnan luominen on varmasti yksi 

jokaisen ammattilaisjoukkueen tärkeimmistä tavoitteista. Organisaation fokuksen tulisikin 

olla vahvan fanipohjan luomisessa, ylläpitämisessä ja huoltamisessa (Mauws et al. 2003, 

145). Kannattajat kuitenkin loppupeleissä maksavat ison osan urheilukulutuksesta ja he 
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myös luovat ympäristön, missä urheilijat pääsevät esiintymään. Fanit ovat usein myös 

erittäin optimistisia oman joukkueensa mahdollisesta menestyksestä, vaikka realiteetit 

eivät välttämättä sitä optimismia tukisi. Urheilussa brändiuskollisuus on myös erittäin 

vahvaa verrattuna mihin tahansa muuhun liiketoimintaan, koska fanit eivät välttämättä 

vaihda kannattamaansa joukkuetta, vaikka urheilullisesti tai taloudellisesti menisi kuinka 

huonosti. Tämä urheilun erikoispiirre brändiuskollisuuden suhteen on myös osittain 

haitallista, koska uusien fanien saaminen joukkueen kannattajiksi voi olla todella 

haasteellista. Erityisen ongelmallista se on, jos uusi seura perustetaan kaupunkiin, jossa 

on jo valmiiksi muita suosittuja urheiluseuroja. (Stewart & Smith 1999, 87-90) 

Crawford (2004) painottaa tutkimuksessaan urheilun kulutuksen tärkeyttä sosiaalisesti. 

Hän argumentoi, että urheilukulutusta ei tulisi nähdä lopputuotteena, vaan aktiivisena 

prosessina joka voi luoda merkityksiä, myöhemmin nautittavia tuotoksia esimerkiksi 

median välityksellä ja jolla voi olla merkittävä rooli kuluttajan identiteetin 

muodostumisessa. (Crawford 2004, 124) 

Faneilla on erikoislaatuinen suhde joukkueeseen ja sen pelaajiin ja heidän välilleen 

muodostuu siteitä, jotka vaikuttavat tulevaisuuden kulutuskäyttäytymiseen. On tutkittu, että 

sekä joukkueen identiteetillä ja myös fanien uskollisuuden tunteella on positiivista 

vaikutusta kuluttajien käyttäytymiseen ja ne vahvistuvat, jos pelaajien ja fanien suhdetta 

saadaan syvennettyä. Fanien uskollisuuden tunteeseen on tutkittu vaikuttavan seuraavien 

muuttujien: 

1. Joukkueen pelaajat ja valmentajat. 

2. Emotionaalinen yhteys kotikaupunkiin. 

3. Olemalla osa isoa faniryhmää ja sitä kautta tapahtumien sosiaalinen luonne. 

4. Ottelutapahtumiin osallistuminen ja niiden ilmapiirin kokeminen. 

5. Joukkueen isällinen hahmo, koska monet valitsevat kannattamansa joukkueen hyvin 

nuorena ja ennen 15-vuoden ikää. (Drayer et al. 2010, 129 – 130) 

Fanien uskollisuuden tunteen vaaliminen onkin välttämätöntä urheiluorganisaation 

menestykselle. Mahony et al. (2000) tunnistivat kaksi pääasiallista syytä, miksi kannattaa 

luoda uskollisuuden tunnetta fanien ja joukkueen välille. Ensimmäisenä he huomasivat, 

että uskolliset fanit seuraavat joukkuetta joko paikan päällä tai median välityksellä koko 

kauden ajan huolimatta siitä, millaista menestys on ollut urheilullisesti. Sitä kautta 
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joukkueet pystyvät veloittamaan faneilta samoin kuin yritysasiakkailtakin hintapreemion 

ilman vaikutusta kulutuskäyttäytymiseen. Toiseksi, uskolliset fanit kuluttavat rahaa 

muuhunkin, kuin pelkästään ottelutapahtumiin ja sekin luo lisää tulorahoitusta 

organisaatiolle. Esimerkiksi lisensoidut tuotteet ja muu fanimyynti voi olla merkittäväkin 

osa liikevaihtoa. (Mahony et al. 2000, 15 – 17) Fanien saaminen mukaan toimintaan on 

tärkeää ottelutapahtumien tunnelman luomisen lisäksi myös liiketaloudellisesti, sillä ne 

luovat merkittävää lisäarvoa organisaatioille.  

Kuluttajien motivaatioita osallistua urheilutapahtumiin on tutkittu laajasti ja niitä on 

tunnistettu paljon. Urheilutapahtumiin tullaan muun muassa vähentämään stressiä, 

riskinoton takia, aggression purkamiseen, itsetunnon kohottamiseen, kilpailemaan muita 

vastaan ja saavuttamaan jotakin. Myös sosiaalinen ulottuvuus tapahtumissa ja perheen 

sekä ystävien näkeminen ja oleminen osana isompaa ryhmää toistuu tutkimuksissa usein. 

Jokaisen yksilön motiivit ovat erilaiset ja ne saattavat myös vaihtua ajan kuluessa ja 

tilanteista toiseen. (Tsuji et al. 2011, 350 – 351) Tapahtumien sosiaalista luonnetta olisi 

saatava kehitettyä oikeaan suuntaan ja yhteisöllisyyden tunteen luominen tulisi olla kaikilla 

urheiluorganisaatioilla toiminnan strategisessa keskiössä. 

Guenther et al. (2009) kävivät läpi tutkimuksessaan 50 vuoden ajanjakson NBA liigan 

osalta ja keräsivät dataa sen pudotuspeliotteluista sekä siitä, että onko kotijoukkueella 

urheilullista etua otteluissa vai onko pudotuspelisarjoissa havaittavissa tietynlaista henkistä 

haittaa kotiotteluiden osalta. Tutkimuksen tuloksissa minkäänlaista haittaa ei ollut 

löydettävissä, vaan havaittiin selkeää kilpailullista etua kotijoukkueelle ja isona selittävänä 

tekijänä sille pidetään kotijoukkueen kannattajien luomaa tunnelmaa ja tukea 

ottelutapahtumissa. (Guenther et al. 2009, 148) 

Fanikulttuurin kehittämiselle urheiluorganisaation ympärille on siis löydettävissä useita 

erilaisia syitä aina taloudellisen edun luomisesta kilpailulliseen etuun saakka. Hyvän 

fanikunnan omaavalla kotijoukkueella on aina kilpailullinen etu ottelussa ja se luo tilanteita, 

missä urheilullisesti altavastaajan asemassa olevan on mahdollista haastaa 

ennakkosuosikkia. Se onkin varmasti yksi isoimmista yksittäisistä asioista, mikä ihmisiä 

urheilussa kiehtoo, koska lopputulosta ei voi koskaan tietää etukäteen varmaksi. 
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3. Analyysi suomalaisen koripallojoukkueen urheilujohtamisesta 
 

Tässä osiossa käydään läpi ensin yhteenveto haastattelun tuloksista ja sen jälkeen 

joukkue kerrallaan kaikista seuroista tehdyt haastattelut ja niissä esiintyneet yksityiskohdat 

sekä erityispiirteet. Sen jälkeen esitellään asiantuntijahaastatteluissa esiin nousseet 

ajatukset suomalaisesta huippu-urheilusta ja viimeiseksi koripalloliiton keskeisen 

henkilökunnan mietteet aiheista. Viimeisessä osiossa on mukana pohtimassa 

tutkimusongelmia sekä joukkueiden haastatteluissa esiin nousseita teemoja myös 

Susijengin päävalmentaja ja tällä hetkellä laajasti suomalaisen koripallon isänä pidetty 

Henrik Dettmann.  

 

3.1 Analyysi ja toimijoiden näkökulmia koripallojohtamiseen 

 

Organisaatioiden haastatteluissa löytyi paljon hyviä erikoispiirteitä mitä kukin tekee 

vapaaehtoisten saamisessa mukaan toimintaan. Yhteisöllisen tunnelman luominen, heidän 

työpanoksen arvostaminen, merkityksen rakentaminen sekä kiittäminen kaikissa eri 

muodoissa ovat keskeisimmät haastatteluissa esiin nousseet yksityiskohdat. Myös 

vapaaehtoistyön hyvä suunnittelu sekä sen tekeminen tavoitteelliseksi ovat hyvä 

lähtökohtia ihmisten aktivoimiseen. Korisliigajoukkueen ympärillä olevan junioritoiminnan 

saaminen ottelutapahtumiin paikalle myös talkootyön muodossa koetaan monissa 

kaupungeissa tärkeäksi ja vastavuoroisesti joukkueen pelaajat sekä valmentajat lisäävät 

yhteisöllisyyttä esimerkiksi osallistumalla heidän harjoituksiin. Esimerkiksi Topon Rookies-

toiminta, missä vapaaehtoisille järjestetään erilaisia tapahtumia ja ohjattuja 

harjoitteluvuoroja ja missä pääsee pelaamaan koripalloa ja muita lajeja, on erittäin hyvä 

esimerkki aktivointiin. Kuten mm. Koski & Heikkala (1998, 43); Nylund et al. (2006, 13) 

sekä Rahnasto (2011, 5) mainitsevat, on vapaaehtoistoiminta suomalaisessa huippu-

urheilussa elinehto ja ilman sitä toiminnan jatkuvuus olisi mahdotonta. Tämä pätee täysin 

myös suomalaiseen koripalloon ja organisaatioiden ympärillä toimivat vapaaehtoiset 

mahdollistavat esimerkiksi korisliigan pelaamisen sarjana. 

Toimintamallina haastatelluista 16 organisaatiosta kaikkiaan 12 toimii yhdistysmuotoisesti 

ja kaikki neljä osakeyhtiömuodolla toimintaa harjoittavaa ovat korisliigan joukkueita. Niistä 

Espoo United teki konkurssin, joten jäljellä ovat Helsinki Seagulls ja Helsingin 
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Koripalloseura Oy, Nokian Näädät Oy sekä Kotka ja KTP Basket Oy. Kotkassa 

toiminnassa on myös vahvasti mukana yhdistys, mutta koska sekin on hakeutunut 

verovelvolliseksi, niin molemmat toimintamallit sopivat hyvin yhteen. Haastattelematta 

jäänyt Lapuan Kobra-Basket toimii yhdistysmuotoisena. (Kobra-Basket ry 2018) Alajan 

(2000, 32) väite siitä, että ammattilaisurheilua tulisi aina harjoittaa osakeyhtiömuodossa ei 

siis korisliigan osalta täyty laisinkaan, eikä muutoksia ole lähivuosina tulossa. 

Yhdistysmuotoisesti korisliigassa toimiminen on kuitenkin lain mukaan hieman 

kyseenalaista ja saman voisi todeta myös ykkösdivisioona A:n kärkijoukkueista, mikäli he 

haluavat kehittää toimintansa liigakelpoiseksi. Yhdistyslain kohdassa 1:5 mainitaan, että 

yhdistys saa harjoittaa vaan sellaista toimintaa, mitä voidaan pitää taloudellisesti 

vähäarvoisena tai mikä välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen (Yhdistyslaki 

2018). Pelikaudesta riippuen 400 000 euron ja 1 000 000 euron välimaastossa olevat 

korisliigaseurojen liikevaihdot eivät enää ole taloudellisesti vähäarvoisia jo senkin takia, 

että niistä saavat toimeentulonsa ainakin osittain määrällisesti kymmenestä 

kolmeenkymmeneen henkeä joukkueesta riippuen.  

Yhdistysmuotoa voidaan perustella sitä käyttävissä organisaatioissa saman lakipykälän 

jälkimmäisellä maininnalla, jossa yhdistyksessä on mahdollista harjoittaa taloudellista 

toimintaa, mikä välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen, vaikkakin on kyse 

huippu-urheilusta ja perustelu on hieman ristiriidassa taloudellisen vähäarvoisuuden 

kanssa. Varmasti myös se, että yhdistysmuodossa pysyttelevät seurat eivät tavoittele 

taloudellista voittoa on heille iso perustelu sen varjolla toimimiselle. (Yhdistyslaki 2018) 

Mikäli yhdistyslain jättää huomiotta, niin varsinkin isoille yleisseuroille, kuten Joensuun 

Katajalle ja Tampereen Pyrinnölle yhdistysmuotoisena toimiminen tuo huomattavaa etua 

verrattuna koripallon erikoisseuroihin, koska he saavat todella paljon esimerkiksi 

hallinnollista tukea yleisseuran puolelta ja Pyrinnön osalta myös suoraa taloudellista tukea 

toiminta-avustuksen muodossa. He pystyvät myös pelkällä seuran sisäisellä 

markkinoinnilla tavoittamaan todella ison määrän ihmisiä, jotka ovat jo jollakin tapaa 

yhteisössä mukana ja sitä kautta sitoutuneita toimintaan. 

Ammattilaisena koripallokentällä organisaatioissa nähdään poikkeuksetta päävalmentaja, 

joka tekee jokaisessa korisliigajoukkueessa valmennusta päätyönään. Ykkösdivisioona 

A:n kärkijoukkueista kahdella oli päätoiminen valmentaja ja kolmella osa-aikainen ja 

pelaajien osalta varsinaisia suomalaisia ammattilaispelaajia ei ollut laisinkaan, vaan 
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pelaajat olivat joko amatöörejä tai osa-aikaisia. Kuitenkin amerikkalaisvahvistusten osalta 

he ovat ammattilaisia jokaisessa joukkueessa korisliigassa sekä ykkösdivisioonassa ja 

heidän osuus palkkakuluista on merkittävä. Haastatteluissa tuli myös ilmi selkeästi se, että 

amerikkalaisvahvistukset ovat hinta- ja laatusuhteeltaan huomattavasti suomalaisia 

pelaajia urheilullisesti parempia ja heitä on mahdollista rekrytoida osittaisen verovapauden 

vuoksi hyvinkin maltillisilla kokonaismenoilla, jos summaa vertaa suomalaiseen 

profiilipelaajaan. 

Suomalaisten huippupelaajien osalta markkinat ovat hyvin kapeat ja kaikki seurat 

kilpailevat heidän saamisestaan omiin riveihin, joka nostaa heidän palkkatoiveitaan 

entisestään. Kaikki korisliigaorganisaatiot ovatkin asiassa vaikeiden kysymysten äärellä. 

Toisaalta nuoria pelaajia haluttaisiin kehittää heitä peluuttamalla, mutta sen 

kustannuksena nähdään taas vahvasti siitä mahdollisesti osittain johtuva heikko pelillinen 

menestys, joka taas johtaa kiinnostuksen ja katsojamäärien vähentymiseen. Myös 

vanhempia suomalaisia pelaajia haluttaisiin rekrytoida joukkueiden riveihin, mutta heidän 

palkkakulunsa ovat amerikkalaispelaajia isompia. Amerikkalaispelaajien avulla on myös 

mahdollista saavuttaa parempaa menestystä, joten syntyy tilanne, missä sekä 

taloudellinen että kilpailullinen realiteetti pakottaa investoimaan heihin. 

Myös HBA:n kokonaisvaikutus nähdään nuorten pelaajien osalta merkittävänä, kun suurin 

osa korisliigakelpoisista nuorista pelaajista on joko kilpailemassa heidän riveissään 

ykkösdivisioonassa tai Yhdysvalloissa yliopistokoripallon eri sarjoissa ja sitä kautta poissa 

korisliigaseurojen riveistä. Kysymys, tuleeko pelaajat takaisin Suomeen ja mahdollisesti 

korisliigaan yliopistouransa jälkeen, alkaa realisoitumaan lähivuosien aikana. Juuri tällä 

hetkellä kysymykseen on kuitenkin mahdotonta saada vastausta. 

Ylipäänsä korisliigaorganisaatioissa pelaaville suomalaisille, joilla ei ole suurta pelillistä 

vaikutusta menestykseen, joukkueet pyrkivät pysymään kausikustannuksissa alle 11 200 

eurossa, eli kuten seurat sen itse sanovat, ”alle Pohjola-rajan.” Se liittyy lakiin urheilijan 

tapaturma- ja eläketurvasta ja lain mukaan kyseisen euromäärän ansainnan ylittäminen 

pelikaudessa johtaa yksilön määrittelemiseen urheilijaksi, joka toisi organisaatioille 

merkittävästi lisää velvollisuuksia häntä kohtaan. (Laki urheilijan tapaturma- ja 

eläketurvasta 2018) 

Lipunmyynnin ja kaiken oheismyynnin osuus kokonaisuudesta on suhteessa pieni ja 

monilla paikkakunnilla varaa kasvuun ei juuri ole. Koska katsojakapasiteetti on jo nyt lähes 
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saavutettu, lyhyen aikavälin kehityksessä sponsoreiden aktivointi, heille tarjotut 

yhteistyökumppanuuksien muodot ja kaikenlaisen vastineen tarjoaminen sekä näihin 

panostaminen on elinehto, mikäli taloudelliseen tilanteeseen halutaan kehitystä ja kasvua. 

Sponsorointia ja sen aktivointia tulisi kehittää siihen suuntaan, että se on koripallon jälkeen 

jokaisessa organisaatiossa tärkein yksittäinen asia mihin voimavaroja ohjataan. 

Kaikenlaiset tyhy-päivät, seminaarit, VIP-tilaisuudet ottelutapahtumissa, pelaajien 

vieminen yhteistyökumppaneiden tapahtumiin ja markkinointitilaisuuksiin tulee olla 

toiminnassa painopisteenä. 

 

”Yks meidän tuote on firmapaketti, jossa ensin pääsee pelaamaan korista joko oman 

firman kanssa tai firmojen välillä ja sit mennään saunomaan ja pelaaja tai valmentaja tulee 

vähän kertomaan pelistä tai luennoimaan jostaki muusta asiasta. Noita kyl menee, mut 

vois mennä vieläkin enemmän, et mun mielestä ei oo vielä tajuttu sitä potentiaalii, mitä 

noissa on.” (Toni Leppänen) 

 

Yleisömäärä korisliigassa kaudella 2017– 2018 on pienentynyt seuroilta sekä 

koripalloliitolta saamien tietojen mukaan eikä kukaan ei ole päässyt vielä selvyyteen sen 

syystä. Salossa katsojakeskiarvo on kuitenkin todella korkea ja jopa yli 1600 ihmistä 

otteluissa ja se luo jo hyvän pohjan organisaation talouteen. Kuitenkin kolikon toinen puoli 

ja Espoo United, Uudenkaupungin Korihait, BC Nokia ja Lapuan Kobrat esiintyvät 

otteluissaan keskimäärin noin 500 – 600 ihmisen katsojamäärälle, joka on auttamatta liian 

vähäinen. Koripalloliiton vahvasti esiin nostama olosuhdeohjelma onkin pitkällä 

aikajänteellä kaikista tärkein yksittäinen tekijä, millä sarjan taloudellista vaikuttavuutta olisi 

mahdollista nostaa paremmalle liiketoiminnalliselle tasolle. 
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Kuvio 3. Korisliigan yleisökeskiarvo kaudella 2017-2018. (Vesa Wallden 2018) 

 

Halliprojekteja onkin valmisteilla Uudenkaupungin uuden koulukeskuksen yhteyteen 

samoin kuin Nokialle. Joensuussa hankkeessa on mukana taas useampi taho ja myös 

Tampereelle työstetään uutta monitoimihallia. Helsingissä taas Helsinki Garden on iso 

projekti, jonka rakennustyöt mahdollisesti alkavat jo vuonna 2019 ja lisäksi Helsinkiin on 

tekeillä Pirkkolan Urheilupuistoon oma monitoimihalli ja myös Mäkelänrinteen lukion 

yhteyteen urhean työstämä harjoittelukeskus. Näiden hankkeiden realisoituminen ja 

olosuhteiden parantuminen on elinehto koripallon hyvinvoinnille tulevaisuudessa. 

Yhteenvetona menestyksen tärkeys, riittävän katsojakunnan saaminen aktivoitua, 

yhteistyökumppaneiden merkittävä rooli sekä hyvien olosuhteiden synnyttäminen nousivat 

selvinä haasteina esiin jokaisessa organisaatiossa. Tällä hetkellä keskeisimmässä roolissa 

korisliigassa ovat yhteistyökumppanit sekä erilaiset projektit pelihallien rakentamiseen. 
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Kuvio 4. Urheiluorganisaation taloudellinen tasapaino. (mukaillen Hamil & Chadwick 2010, 

146) 

 

Hamilin & Chadwickin (2010, 146) mukaan onkin tunnistettavissa selkeästi erillisiä 

toimenpiteitä, mitkä jokaisen urheiluorganisaation on saavutettava, jos ne toivovat 

saavuttavansa tasapainoisen taloudellisen tilanteen. Ensimmäisenä mainitaan riittävä 

kilpailullinen menestys ja toisena mahdollisimman laajan kannattajakunnan saaminen 

joukkueen ympärille. Kolmantena tulee hyvän suhteen ylläpitäminen kaikkiin 

yhteistyökumppaneihin ja heidän kanssaan molempia hyödyttävien sopimusten 

rakentaminen. Neljäntenä tärkeänä asiana tunnistetaan sellaisen kotiareenan omistaminen 

tai hallinnointi, joka on kaikilta vaatimuksiltaan nykyaikainen ja täyttää vaativankin katsojan 

toiveet ja muun muassa tarjoaa kaikille istumapaikan. 

Sekä korisliigassa että ykkösdivisioonassa joukkueen ulkopuolella palkkaa nostavia 

työntekijöitä ei ole välttämättä laisinkaan ja sellainen tilanne on esimerkiksi Korihaissa, 

Kotkassa ja Kauhajoella. Isoin taustaorganisaatio löytyy Helsinki Seagullseilta, joilla on 

riveissään joukkueen, sen valmennuksen ja muun huoltojoukon lisäksi toimistolla neljä 

päätoimista työntekijää ja aktiivinen hallitus mukaan laskettuna ryhmän koko on jopa 30 

henkilöä. Myös isoilla yleisseuroilla on vahva hallinnollinen tuki joukkueen ympärillä 
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samoin kuin Salon Vilpas Koripallo ry:llä, joka työllistää useita henkilöitä toiminnanjohtajan 

lisäksi ja joiden työpanosta korisliigajoukkueen asioihin menee. Kuten Sotiriadou & 

Shilbury (2009, 143) mainitsevat, on joukkueen taustaryhmällä ja esimerkiksi 

ammattitaitoisella joukkueenjohdolla vahva vaikutus kaikkeen toimintaan. Myös 

urheilupsykologien tärkeä rooli urheilijoiden tukena nostetaan tutkimuksessa esille, mitä ei 

Suomessa vielä ainakaan koripallo-organisaatioissa ole osattu käyttää hyödyksi. Henkisen 

valmennuksen tulisi kulkea urheilijan mukana aina junioreista aikuisuuteen saakka. 

Yhteenvetona joukkueen palkkakuluista ja ammattilaisuudesta voidaan todeta, että 

valmennukseen panostetaan merkittävästi ja useilla joukkueilla on päävalmentajan lisäksi 

myös päätoiminen tai vähintäänkin osa-aikainen apuvalmentaja. Valmennus 

tunnistetaankin laajalti yhdeksi urheiluorganisaation tärkeimmistä menestystekijöistä 

kaikkialla maailmalla ja siihen resurssien kohdistaminen on erittäin järkevää. (mm. 

Sotiriadou & Shilbury 2009, 143; Korkatti & Mäenpää 2012, 25)  

Amerikkalaispelaajien rekrytoimisessa onnistuminen on erittäin tärkeää pelillisen 

menestyksen kannalta ja sillä on iso vaikutus taloudelliseen kokonaiskuvaan. Parhaiden 

suomalaispelaajien osalta kysyntä on kovaa. Ne riveihinsä saavat joutuvat maksamaan 

selkeää hintapreemiota siitä, mutta toisaalta menestysmahdollisuudet urheilullisesti 

nousevat samalla merkittävästi. 

Kokonaisbudjetti organisaatioissa on seuroilta saatujen suullisten tietojen perusteella noin 

350 000 euron ja 750 000 euron välillä ja kaikkien haastateltujen korisliigaseurojen 

yhteenlaskettu liikevaihto kaudella 2017–2018 on noin 5,5 miljoonaa euroa. 

Rakenteellisesti tulorahoituksessa huolestuttavan suuri osuus koostuu sponsoreilta 

saaduista tuloista ja esimerkiksi Joensuun Katajalla 750 000 euron budjetista lähes 

600 000 euroa on yhteistyökumppanuuksista saatuja tuloja.  

Menorahoituksen suhteen palkkakustannukset vievät suurimman osan joukkueiden 

taloudesta ja se on realiteetti, joka täytyy hyväksyä. Mikäli korisliigan tarkoitus on yrittää 

tulevaisuudessa olla huippu-urheilijoita täynnä oleva ammattilaissarja, niin ei voi olettaa, 

että urheilijat työskentelevät ilman kunnollista taloudellista korvausta. Mikäli palkkakuluja 

halutaan maltillisemmaksi, niin on ensin lähdettävä miettimään koko korisliigan funktiota ja 

sen roolia, koska jos korisliiga olisikin pelkästään kasvattajasarja tai siinä tähdättäisiin 

puoliammattilaisuuteen, niin silloin koko yhtälö muuttuisi. Kaikki muut kulut on monien 
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organisaatioiden osalta tiputettu minimiin ja se on toiminnan kehityksen kannalta 

huolestuttavaa. 

”Kyllä me ollaan kuluja saatu karsittua niin minimiin jo… hierontalasku on kolmen ja viiden 

tuhannen välis, sit meidän bussimatkat maksaa sen 18 tuhatta euroo, meil on lääkärikulut 

muutaman tuhannen euroo. Nää on niinku hyvin hyvin hyvin minimaalisia. Vuokrat on mitä 

on ja ne on jokaikiselle pelaajalle, niissäkin ollaan saatu säästettyä. Palkat on suurinpiirtein 

300 000 euroa. Vuokrakulut on 25 000 euron luokkaa, kaupungille maksetaan salivuoroja 

semmonen 15 000 euroa. Muita kuluja on suurinpiirtein se sata tonnia, pientä sälää.  Jos 

jostakin pitää säästää, niin palkoista voi säästää.  Mut urheilu on kuitenkin tulosurheilua, ni 

jos sä et ole siinä määrätyssä topissa, ni sitten tappiot on isompia.” (Vesa Ojala) 

 

Korisliigan ja ykkösdivisioonan välinen ero niin taloudellisesti kuin urheilullisesti on tällä 

hetkellä todella suuri. Ykkösdivisioonan budjetit liikkuvat 20 000 euron ja 200 000 euron 

välillä ja lähes kaikki pelaajat ovat amerikkalaisia lukuun ottamatta puoliammattilaisia tai 

amatöörejä. Myös ykkösdivisioonan seurojen taustaryhmät ovat todella pieniä ja toimintaa 

pyörittää muutamat seura-aktiivit. Kaarinan Ura nousee kaudeksi 2018-2019 korisliigaan ja 

onkin mielenkiintoista nähdä, että miten organisaatio saa toimintaansa kehitettyä niin 

taloudellisesti kuin urheilullisesti ennen kauden alkua, että katastrofilta vältytään. 

 

Organisaatioiden isoina haasteina jokapäiväisessä toiminnassa tunnistetaan toiminnan 

jatkuva kehittäminen sekä urheilujohtajan näkökulmasta suunnitelmallisuus tulevaisuutta 

varten. Junioritoiminnan osalta valmennuksen laadun takaaminen ja ylipäänsä koko 

seuran mittapuussa yhteisöllisyyden luominen koko yhteisöön on lähes kaikilla toiminnan 

keskiössä. Korkatti ja Mäenpää (2012) tunnistivatkin neljän kohdan listan, mitkä ovat 

seurojen suurimmat haasteet ja samalla menestyksen kannalta merkittävimmät 

yksityiskohdat. Ne olivat heidän tutkimuksessaan 1. Seuran johtaminen ja kehittäminen, 2. 

Yhteisöllisyys ja hyvä ilmapiiri, 3. Seurojen valmennuslinja ja -järjestelmä sekä 4. 

Realistiset tavoitteet ja hyvä hallintotapa. 
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Kuvio 5. Urheiluseuran menestystekijät. (mukaillen Korkatti & Mäenpää 2012, 22-25) 

 

Helsingissä 2017 järjestettyjen koripallon EM-kisojen vaikutukset koettiin kaikissa 

organisaatioissa hyvin pieniksi. Esimerkiksi sponsoreiden kiinnostavuuteen tai korisliigan 

katsojamääriin kisoilla ei ole ollut minkäänlaista positiivista vaikutusta. Kun Helsingissä 

järjestettiin yleisurheilun MM-kilpailut vuonna 2005, tutki Nylund (2005) niiden vaikutusta 

eri tekijöihin. Kävi ilmi, että suurimmat positiiviset vaikutukset olivat kilpaurheilusta 

kiinnostuneiden määrän kasvu sekä vapaaehtoistyöntekijöiden tietotaidon kohentuminen. 

Myös yleisurheilun julkisuuskuvan nähtiin parantuneen, vaikka seurojen talouteen sillä ei 

koettu olevan vaikutusta. Kuitenkin vaikutus Helsingin seudun yritysten liikevaihtoon ja 

arvonlisäykseen sekä työllisyyteen oli vahvasti myönteinen. (Nylund 2005, 54-97) 

Vaikutukset olivat siis myös yleisurheilun puolella hieman yli 10 vuotta sitten 

samansuuntaisia ja seuroissa sekä lajiliitoissa ei olla löydetty keinoja, millä kisojen tuoman 

positiivisen julkisuuskuvan saisi implementoitua seuratasolle. 
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3.2 Korisliigajoukkueet 

 

Kappaleessa organisaatiot esitellään aakkosjärjestyksessä, haastattelut toteutettiin 

puolistrukturoidusti ja keskustelu sekä pohdinta aiheista olivat erittäin keskeisessä 

roolissa. Kauden 2017 – 2018 korisliigan joukkueista ainoastaan Lapuan Korikobrat eivät 

vastanneet haastattelupyyntöihin useista yhteydenotto yrityksistä huolimatta. 

 

3.2.1 Espoo United, Reetta Piipari urheilutoimenjohtaja 

 

Espoo United on organisaatioina uusi tuttavuus pääsarjakartalla ja kausi 2017-2018 on 

joukkueen ensimmäinen korisliigassa. Kuitenkin se yhdistetään vahvasti Tapiolan 

Honkaan, jonka liigalisenssillä he sarjaa pelaavat ja joka on hyvin perinteinen 

koripalloseura Suomessa. (Basket 2018) 

Espoo United on osakeyhtiö, jonka omistajana on julkisuudessa paljon näkyvä liikemies 

Jussi Salonoja. Osakeyhtiöön kuuluu koripallojoukkueen lisäksi myös jääkiekon 

kakkostasolla Mestiksessä kilpaileva jääkiekkojoukkue. Espoo United on myös ollut paljon 

julkisuudessa kesästä 2016 saakka erilaisten ongelmien takia. (Yle 2016b, Asiakastieto 

2018, Kauppalehti 2018a) Urheilutoimenjohtaja Reetta Piiparin kanssa käydyn 

haastattelun aikana varsinkin meneillään oleviin mediakriiseihin palataan useita kertoja ja 

sen vaikutus joukkueen taloudellisiin edellytyksiin kuvataan suurena. 

”Vaikeeta on ollut. Kylhän tää on alueena vaikee vaikka paljon on yrityksiä… mut niit on 

niin vaikee saada toimintaan mukaan. Nyt ehkä tekee tää tilanne vielä omalla tavallaan 

sen vaikeemmaks. Mutta kun tää kuvio tästä selvenee, ni kyl me sit aletaan tekee extra 

kovaa duunii ens kaudeks.” (Reetta Piipari) 

Pelaajista Piipari näkee ammattilaisiksi kuusi kappaletta ja valmennuksesta sekä 

päävalmentajan että apuvalmentajan. Lisäksi hän saa työssään paljon tukea päivittäisissä 

asioissa Tapiolan Honka Ry:n työntekijöiltä, joihin kuuluu myös jo mainittu apuvalmentaja. 

Kauden 2017-2018 budjetiksi hän arvioi noin 500 000 euroa ja suurin osa siitä saadaan 

kasaan omistajan henkilösuhteiden avulla. 

”Kylhän meil suurin osa tulee muusta toiminnasta, et siel on niinku…. vähän koko ton 

tilanteen takia, se on ollu hankala. Kylhän meil varmaan pitkälti niinku Jussin suhteilla…. 
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en osaa tarkkaa suhdetta sanoa. Se kesä oli kaikenpuolin niin vaikee tilanne…. et… täs on 

muutenki niin vaikee saada porukkaa mukaan ni se ei kyl helpottanu.” (Reetta Piipari) 

Yleisömäärä on ollut otteluissa Piiparin mukaan noin 500 henkilöä keskimäärin ja siinä ei 

olla päästy tavoitteeseen. Tapiolan Urheiluhalliin mahtuisi 1200 henkilöä ja vieressä 

olevalle Metro Areenalle huomattavasti paljon enemmän. Alustan puolesta toiminta on 

kunnossa ja organisaatiossa mietitäänkin tarkasti, että miten esimerkiksi Aalto-yliopiston 

opiskelijat saataisiin innostettua ottelutapahtumiin mukaan. Myös vieressä oleva 

Honkahalli sekä taustalla oleva junioriseura Tapiolan Honka ry luovat hyvät puitteet 

toiminnalle. Junioriseurana Honka on lisenssimäärää laskettaessa Suomen suurin. 

Vapaaehtoisia organisaatiossa ei kuitenkaan ole paljoa ja yksi ottelutapahtuma pyörii noin 

20 henkilön voimin, joista osa saa pientä korvausta työstään. Aktiivisia kannattajia Piipari 

näkee seuralla olevan junioreiden lisäksi noin 150 ja sen verran on myös myyty 

kausikortteja. Kriittisen massan saaminen liikkeelle koetaan yhtenä suurimmista haasteista 

tulevaisuudessa. Myös seuran rakenteiden kuntoon saattaminen sekä mediakriiseistä 

ylipääseminen luetellaan tulevaisuuden haasteiksi.  

Ylipäänsä Espoo Unitedin tilanne on erittäin haastava ja isosta talousalueesta huolimatta 

joukkue ei ole saanut tukea sen enempää yleisöltä kuin yritysmaailmaltakaan. Negatiivisen 

julkisuuden vaikutus ainakin tässä tapauksessa on ollut musertava. Haastattelun jälkeen 

Espoo United hakeutuikin konkurssiin ja sen toiminta lopetetaan. (Kauppalehti 2018b) 

Tsuji et al. (2011) tutkimuksessa otetaan kantaa mediakriisien vaikutukseen urheilussa ja 

ne on todettu vaikutuksiltaan erittäin merkittäviksi. Vedonlyöntiin ja otteluiden 

lopputulosten sopimiseen, dopingiin tai talousvaikeuksiin ajautuvilla seuroilla on 

huomattavia vaikeuksia saada fanien uskollisuutta enää puolelleen, joka taas johtaa 

selkeään kilpailuedun menetykseen sekä taloudellisesti että myöskin ottelutapahtumissa 

urheilullisesti. (Tsuji et al. 2011, 357) Tästä Espoo United ja sitä edeltänyt Tapiolan 

Hongan korisliigatoiminta useilla konkursseilla viime vuosikymmenen aikana on oiva 

esimerkki. Kun fanien luottamuksen menettää kerran, on se äärimmäisen vaikeaa 

rakentaa uudestaan ja toimintaympäristö muuttuu todella haasteelliseksi.  
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3.2.2 Helsinki Seagulls, Toni Leppänen urheilutoimenjohtaja 

 

Helsinki Seagulls pelaa neljättä kauttaan korisliigaa ja tuloksellinen menestys on 

parantunut kausi kaudelta huipentuen sekä kauden 2016 – 2017, että kuluvankin 2017 - 

2018 kauden kolmanteen sijaan ja pronssimitaliin. Joukkue toimii osakeyhtiönä, jonka 

isoimmat omistajat ovat Janne ja Sinikka Kulvik. He maksavatkin tällä hetkellä ison osan 

organisaation pyörittämiseen liittyvistä kuluista. (Basket 2018, HS 2018) 

Urheilutoimenjohtaja Toni Leppänen näkee organisaation kehittyneen paljon 

toimintavuosiensa aikana. 

”Kyl hommat on menny koko ajan eteenpäin. Varsinki organisaation puolesta, kun meil on 

ollu tää ryhmä pitkään kasassa ni alkaa olla monet hommat jo hallussa…. pelaajat pystyy 

pelaamaan ja valmentajat valmentamaan, ni siinä on menty koko ajan eteenpäin. Jos 

puhutaan ammattilaisorganisaatiosta, ni tottakai joukkuetta kehitetään, mut kyl myös 

toimiston pitää koko ajan kehittyy. Pelaajia on 13, staffii on 7, sit meillä on tässä toimistolla 

4 ja sit omistajat…. semmonen vajaa 30. Näistä saa palkkaa, oikeestaan vois sanoo 

kaikki. Joukkueesta muutama opiskelee samalla, mutta heillekin maksetaan palkkaa 

jonkun verran. Valmentajat on meillä ammattilaisii. Muu staffi tekee myös muita töitä mut 

saa myös meiltä palkkaa.” (Toni Leppänen) 

Omaa junioritoimintaa joukkueella ei ole, mutta he näkevät tärkeänä, että helsinkiläisellä 

junioripelaajalla on polku omassa kaupungissaan aina korisliigaan saakka. Joukkueen 

kauden 2017-2018 budjetiksi Leppänen kertoo noin 700 000 euroja ja suurin osa siitä 

saadaan yhteistyökumppaneilta ja sen jälkeen suurin tuloerä on lipunmyynti. 

Yhteistyökumppaneilta saadun rahan ja kaiken muun tulon suhde on hyvin lähellä 70/30 

tasoa. Palkat ovat kulueränä suurin ja kaupungille maksettavat vuokrat myös 

merkittävässä osassa. Katsojamäärä otteluissa on noin tuhannessa keskiarvona ja siinä 

ollaan sekä lähellä tavoitetta että myöskin optimitilannetta. Uusi hallihanke on myös 

suunnitteilla. 

”Meillä on jonkun verran alle 1000 tällä hetkellä. Vähän olis varaa parantaa mut ei paljoo. 

Kyl ne Kisiksen seinät tulee jossakin vaiheessa vastaan. Me puhutaan aina myydyistä 

lipuista, koska jos me annettas ilmasii lippuja ni sit meillä ei ois yhtään maksavaa katsojaa, 

kun kaikki toimiston tyypitkin on korisihmisii ja kyselijöitä on paljon. Meidän omistajaporras 

on mukana Helsinki Garden hankkeessa ja tällä hetkellä se on aikataulussaan. Vielä ei oo 

tullut isompia takapakkeja. Siihen tulee siis IFK:in ja Seagullsin hallit vierekkäin et me 
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saatas siihen oma palloiluhalli. Emmä usko et Suomessa voi korista pelata vielä sillonkaan 

kun toi Garden valmistuu ni 10-15 tuhannen ihmisen hallissa mut toi 2-4 tuhatta vois olla 

toimiva. Kylhän perheiden saaminen tapahtumiin on se et siel on oltava fasiliteetit 

kunnossa ja vähän muutakin tapahtumaa… on oltava nimenomaan tapahtuma. Jos menee 

kuin elokuvissa niin aikasintaan 2022 on Garden valmis.” 

Ottelutapahtumien järjestämiseen Seagulls panostaakin resursseja merkittävästi ja siitä 

varmasti muutkin joukkueet voisivat ottaa mallia. Jokaiseen otteluun tehdään oma 

markkinointisuunnitelma ja siinä mietitään tulokulmat vastustajan ja ajankohdan mukaan. 

Vapaaehtoisten saaminen mukaan toimintaan on haastavaa ja siinä tulee vastaan nuoren 

organisaation ongelma, kun perinteitä ja seurauskollisuutta sekä -identiteettiä ei ole vielä 

täysin saatu luotua. Seurauskollisuutta ja vakiokannattajia ei myöskään ole vielä massaksi 

asti ja suurin osa katsojista onkin satunnaisia kuluttajia sekä yritysvieraita. Yksi 

erikoispiirre Helsinki Seagullsin kaikissa ottelutapahtumissa kuitenkin katsojien puolesta 

on. 

”Meil on se meidän gigantti-katsomo. Se mahdollistaa eri pk-seudun seurojen junnujen 

tulemisen ilmaiseksi katsomoon. Meille on tärkeetä et me vieraillaan seuroissa ja samoin 

kouluissa ja toi on hyvä tapa saada pikkujunnuja katsomoon. Me halutaan tuoda heille 

elämyksii ja toimintaa. Ja me myös luodaan sitä polkuu, et ois joku uskottava ja järkevä 

polku päästä pelaamaan korisliigaan.” 

 

3.2.3 Joensuu Kataja Basket, Riku Tapio toiminnanjohtaja 

 

Kataja Basketilla on takana jo yli kaksikymmentä pelikautta korisliigassa ja sen 

edeltäjässä. Viimeisen kymmenen liigakauden aikana joukkue on saavuttanut seitsemän 

mitalia, joista kaksi kultaista. Joensuun Kataja ry on vuonna 1900 perustettu yleisseura, 

jonka yksi jaosto on koripallo ja sen miesten edustusjoukkueena toimii Kataja Basket. 

(Basket 2018, Joensuunkataja 2018) Tällä hetkellä joukkue toimii yleisseuran alla ja sitä 

kautta yhdistysmuotoisesti. Toiminnanjohtaja Riku Tapion mukaan siirtymistä 

osakeyhtiömuotoon on kuitenkin pohdittu. 

”On sitä mietitty, riippuu aikajänteestä mutta kyllä tuo tulee jollakin aikavälillä 

tapahtumaan. Ei ehkä meillä tai kaikilla seuroilla, mutta joillakin.” (Riku Tapio) 
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Ammattilaisia Tapio näkee joukkueessa olevan 12 pelaajaa sekä 2 valmentajaa, hän itse 

on osa-aikainen työntekijä. Tuki- ja taustaryhmän sekä vapaaehtoiset joukkueen ympärillä 

hän kokee erittäin tärkeiksi. 

”Vapaaehtoispuolelta löytyy osaamista, tahtoa ja halua. Ja siinähän tässä koko homman 

ytimessä ollaan, että jos Suomesta vapaaehtoisuus urheiluseurojen tai ylipäätään 

yhdistysten ympäriltä loppuis, ni täähän loppuis tää koko leikki…. tai se muuttas ainakin 

muotoo. Jos tarvii jeesiä, niin kyllä sen jeesin lähtökohtaisesti saa.” (Riku Tapio) 

Omia junioripelaajia korisliigajoukkueessa on kuluvalla kaudella yksi kappale ja Kataja 

Basket onkin tehnyt tietoisen ratkaisun sen suhteen, että korisliigajoukkuetta pyöritetään 

ilman paineita omien kasvattien sinne saamisesta. Sitä ei koeta organisaatiossa 

ongelmaksi, vaan realismiksi ja jopa strategiseksi päätökseksi. Kauden budjetiksi Tapio 

ilmoitti 750 000 euroa ja hän avasi tulorahoituksen rakenteen tarkasti. 

Yhteistyökumppanuuksista Kataja Basket nettoaa noin 560 000 euroa, lipunmyynnistä 

noin 100 000 euroa, julkaisuista 40 000 euroa, muusta varainhankinnasta 15 000 euroa, 

muusta myynnistä noin 15 000 euroa ja korisliiga tason kumppanuuksista noin 20 000 

euroa.  

Menorahoitus koostuu 550 000 euron henkilöstökuluista, joista 310 000 euroa on 

pelaajapalkkojen osuus, tapahtuma- ja harjoittelukulut ovat noin 95 000 euroa, 

markkinointi ja mainontakulut noin 25 000 euroa, matkustamisen kustannukset noin 

30 000 euroa, toimitilakulut noin 10 000 euroa, kilpailukulut noin 35 000 euroa ja muihin 

juokseviin kuluihin menee noin 5000 euroa. Tämä antaakin erittäin hyvän kuvan 

suomalaisen korisliigajoukkueen tulo- ja menorahoituksesta.  

Katsojien suhteen Katajan tavoite on olla keskimäärin tuhannen katsojan paremmalla 

puolella, mutta Tapio on huolestunut kauden 2017-2018 katsojamääristä, jotka ovat olleet 

laskusuunnassa. Tulevaksi pelikaudeksi keinojen keksiminen katsojien aktivoimiseksi 

nähdään isona tavoitteena ja Joensuu Areena luo siihen hyvät puitteet. Kuitenkin seuran 

vahva taustaryhmä tekee koko ajan töitä ja puolesta puhumista uuden ja nimenomaan 

palloiluun tarkoitetun hallin saamiseksi Joensuuhun. Tapio näkeekin sen isossa kuvassa 

erittäin tärkeäksi koripallon tulevaisuudelle Suomessa. 

”Kaikki liittyy olennaisesti rahaan. Yks isoimpia tekijöitä eli infra ja se mitä jääkiekolle 

tapahtu 80-luvulla, niin sen pitäis tapahtua nyt korikselle.” (Riku Tapio) 
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Ylipäänsä yhteiskunnalta ja kaupungilta Katajan saama yhteistyötuki on hyvin maltillista ja 

siihen Tapio toivoo muutosta. 

”Kyllähän me varmasti ollaan yhteisölle ylpeydenaihe. On ostettu tutkimus myynnin tueksi, 

jossa selvitetty kansallisesti Katajaan liittyvää kuvaa… mitä asioita Joensuusta tunnetaan. 

Kataja oli tutkimuksessa ykkönen ja Ilosaarirock kakkonen, muut kaukana perässä. 

Kyllähän tuon pitäisi muuttua. Kateellisena kuunnellaan Kouvolan lukemia.” (Riku Tapio) 

 

3.2.4 Kauhajoen Karhu Basket, Vesa Ojala Karhubasket ry puheenjohtaja 

 

Karhu Basket on viimeisen vuosikymmenen aikana kehittynyt yhdeksi kestomenestyjistä 

koripallon pääsarjassamme. Vaikka huippumenestys onkin karttanut joukkuetta, on 

seäässyt viimeisen viiden pelikauden aikana välierävaiheeseen kolme kertaa. Kuluvalla 

kaudella 2017-2018 organisaatio saavutti kruunun menestykselleen voittamalla 

ensimmäisen mitalinsa ja samalla heti Suomen mestaruuden. Karhu Basket ry on 

perustettu vuonna 2017 alla ja samalla koko koripallotoiminta siirrettiin Kauhajoen Karhu 

ry:n yleisseurasta uuden yhdistyksen alle, joka nykyisin on pelkästään koripalloon 

tarkoitettu erikoisseura. Samalla kaikki historia seurasi joukkuetta uuteen yhdistykseen ja 

samoin kävi junioritoiminnan kanssa. (Kauhajoenkarhu 2018) 

Seuran puheenjohtajan Vesa Ojalan mukaan myös osakeyhtiön perustamista mietittiin 

siirtymävaiheessa, mutta lopulta yhdistysmuoto vei voiton. 

”Persaukisten ei kannata olla osakeyhtiö. Jos me siihen lähdettäs, niin meillä pitäs olla 

jonkinnäkönen mesenaatti taustalla. Nyt yritämme paikata taloutta isommalla joukolla.” 

(Vesa Ojala) 

Seurassa maksua menee ainoastaan pelaajille ja valmentajille, joten Ojala näkee 

joukkueen itsessään olevan pelikentällä ammattimainen, mutta organisaatiossa hallinnon 

ja rakenteiden suhteen mennään vapaaehtoisvoimin. Ojala haluaakin erottaa niin sanotun 

urheiluliiketoiminnan muusta liiketoiminnasta sen erikoispiirteiden vuoksi. 

”Tässä urheilubisneksessä pitäs pystyy pitämään semmonen määrätynlainen 

poikamaisuus tai tyttömäisyys mukana. Esimerkiks urheilubisneksen ainainen ongelma on 

se, että jos sulla on 500 000 euron laskut ja palkat maksettavana, ni sä tarttet siihen 
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600 000 euroa rahaa, että sä pystyt sen 500 000 euroa maksamahan. Mä en tiedä mihinkä 

se 100 000 häviää, mut näin se on. Se on ihme juttu.” (Vesa Ojala) 

Junioritoiminnan Ojala näkee keskeisenä koko toiminnalle, mutta lähtökohtaisesti hän 

painottaa koripallon merkitystä harrastuksena. Strategisesti hän ei tarkastele asiaa sillä 

näkökulmalla, että oman junioritoiminnan tavoite olisi kehittää omia kasvatteja korisliigaan. 

Yleisömäärät ovat Kauhajoella laskussa ja keskiarvo on noin 900 henkeä, mikä on 

puheenjohtajalle hyvin huolestuttavaa. Kannattajien osalta Ojala näkee vakiokannattajia 

olevan noin 80 prosenttia ja satunnaisten katsojien määrän lisääminen onkin yhtenä 

haasteista. Kauhajoen liikuntahalliin mahtuisi noin 1500 henkeä ja se tulee olemaan Karhu 

Basketin kotiluola ainakin lähitulevaisuuden. Budjetti on 500 000 euron luokkaa, mutta 

pudotuspeleissä eteneminen mitalipeleihin ja sarjojen venyminen sekä kotipelien 

lisääntyminen voi nostaa toteutuman jopa 700 000 euroon. 

”Mulle ei oo oikein valjennu se, että mistä se johtuu koko Suomessa katsojamäärien 

lasku… yks syy voi olla se, että vuodesta toiseen vedetään samalla tavalla. Se homma ei 

vaan kehity. Heti kun me tehdään sellasia juttuja, et me käydään tuossa naapurikunnassa 

ja pelaajat käy vetää englanninkielistä kurssia ja jakaa siellä pääsylippuja otteluun, niin 

heti se alkaa rullaamaan, heti meillä on uusia ihmisiä.. tätä pitäs tehä! Se lapsi kun se saa 

sen pääsylipun ja se on puhunu amerikkalaisen pelaajan kans kuule ni se on iso juttu sille 

lapselle joka kuule jossain tuolla Teuvan perällä asuu… siel on vaan pieni jumppasali 

jonne tulee 210 pitkä amerikkalainen joka puhuu vierasta kieltä ja jolle se uskaltaa puhua 

jotakin… ni sehän kotona sanoo et nyt isä ja äiti mennään kattoo peliä, mul on tää lippu! 

Meille tuli kaks linja-autoo sieltä Teuvalta tänne Kauhajoelle heti seuraavaan peliin. Ja sielt 

on jääny sit kymmeniä ihmisiä koukkuun, kun ne kävi ekan kerran.” (Vesa Ojala) 

Vapaaehtoisten ja talkootyön merkitys Kauhajoella on korvaamaton ja siitä muodostuu 

organisaation epävirallinen rakenne kentän ulkopuolelle. Ojalan mukaan joukkueen lähellä 

olevan taustaryhmän koko on noin 20 henkeä ja sillä toiminta mahdollistetaan. Kun 

ottelutapahtumien talkooväen ottaa laskelmiin mukaan, on ryhmän koko yli 100 henkeä. 

”Yhteisöllisyys on vielä voimissaan täällä, ne ketkä on aktiivisia, on aktiivisia kaikkialla. 

Onneksi on halukkuutta tulla. Me joudutaan vähän sanomaan, että ei tartte tulla. 

Kiitokseksi kauden jälkeen pidetään niiden kaa yks ilta… vähän pitsaa ja kaljaa ja jutellaan 

kaudesta. Heti kauden loputtua käydään läpi kaikki ja kuunnellaan niitä ja kehutaan, 

kuinka hyvin on menny. Meitähän pyydetään järkkäämään eri tapahtumia kaupungilla. On 
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niin hyvä tuo vapaaehtoisryhmä. Se homma toimii. Tavallaan arvostus on se isoin kiitos 

niille.” (Vesa Ojala) 

 

3.2.5 KTP Basket Kotka, Jyrki Lindström KTP Basket ry puheenjohtaja 

 

KTP on pelannut ylimmällä sarjatasolla yhtä kautta lukuun ottamatta yhtäjaksoisesti 

vuodesta 1957 lähtien ja se onkin samalla yksi menestyneimmistä koripalloseuroista 

Suomessa. SM mitaleita on kaikkiaan 24 kappaletta ja niistä kuusi on kultaisia, lisäksi 

Suomen Cup voittoja on kertynyt peräti yhdeksän kappaletta. Viime vuosina menestys on 

kuitenkin ollut heikompaa ja viimeisin kultamitali on vuodelta 1994. Mitaleita viimeisen 10 

vuoden aikana on kuitenkin tullut kaikkiaan kolme kappaletta. (Basket 2018) 

Palkansaajia organisaatiossa löytyy ainoastaan joukkueen piiristä pelaajien ja 

päävalmentajan muodossa. Kaikista joukkueen pelaajista kaudella 2017-2018 kymmenen 

sai rahallista korvausta ja suurimmalla osalla sopimus oli pelikauden mittainen. 

Vapaaehtoisia joukkueen ympärillä ei ole kuin yhdistyksen hallitus ja taustaryhmä, joita on 

yhteensä hieman alle 10 henkilöä. Otteluissa paikalla on noin 40 henkilöä, mutta kaikille 

heistä pitää maksaa korvausta siitä. KTP Basket toimii sekä yhdistyksenä että osakeyhtiön 

muodossa ja molemmilla on omat roolinsa. 

”Meillä on molemmat. Sillon, kun oli talousvaikeuksia, niin tehtiin se anti, jolla kerättiin 

rahaa kassaan 55-60 tonnii. Kannatusosakkeet maksoi 90 euroa kappale. Nykyisin tuon 

osakeyhtiön funktio on kerätä kaikki meidän rahat, kaikki yhteistyökumppanuudet tulee sen 

kautta. Osakeyhtiö tekee kaikki meidän yhteistyösopimukset ja sitten siirtää ne rahat Ry:n 

puolelle, josta maksetaan palkat ja niin edelleen. Ja me ei olla yleishyödyllisiä, eli ALV 

pitää maksaa joka tapauksessa ja sitä kautta ne sopii yhteen hyvin. Yksi tavoitteista on se, 

että saatas palkattuu henkilökuntaa vähän jollain aikajänteellä ja on mietinnässä myös 

koko touhun yhtiöittäminen.” (Jyrki Lindström) 

Joukkueen budjetti kaudella 2017-2018 on noin 400 000 euroa ja siitä jopa 350 000 euroa 

tulee yhteistyökumppanuuksien kautta. Isossa osassa yhteistyökumppanuuksia 

yrityskausikortit kuuluvat pakettiin, mutta haastattelussa Lindström ei niitä lähtenyt 

kuitenkaan lipunmyynnin osuuteen liittämään. Lipunmyynnin kautta kaudessa tulee 

ainoastaan noin 30 000 euroa ja loput tulot ovat satunnaisia, esimerkiksi key-motionin 

avulla hankittuja tuloeriä. Menoista suurin on palkkakulut, joihin menee reilusti yli puolet 
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budjetista. Omien junioreiden rooli seurassa on tärkeä ja juniorityöhön panostetaan 

voimavaroja niin paljon kuin mahdollista. 

”Ehdottomasti juniorityö on strategisessa keskiössä. Just pidettiin hallituksella ”KTP Basket 

2025” - juttutuokio ja kaikilta tuli se sama viesti. Valmennus on kotkalaisen juniorikoripallon 

suurin ongelma tällä hetkellä. Sanotaanko näin, että valmentajia ei ole liikaa. Omien 

kasvattien pelaaminen korisliigassa on tärkeetä, se on selkeästi yleisölleki ylpeydenaihe, 

jos omia pelaajia on kentällä. Isommassa kuvassa kotikylän pojilla pelaaminen ei vaan oo 

enää nykypäivää, et se ei enää toimi. Korisliiga ei oo oikein junioripelaajille. Se on divari A 

tai divari B, jossa kasvatetaan sitten pelaajia. Nykyään nuoret liikkuu. Joku lähtee 

tyttöystävän perässä, joku valmennuksen, joku rahan, joku peliajan… kuka minkäkin. Ei oo 

enää sitä mentaliteettia, että tässä vaan oma kylän pojat ja tytöt pelailee. Enkä mie sitä 

liikkumista kato pahalla.” (Jyrki Lindström) 

Yleisömäärä Kotkassa on tippunut ja keskiarvo on noin 900 ottelussa. Tavoitetta ei ole 

tarkasti kirjattu, mutta puheenjohtajan mukaan enemmän pitäisi olla. Vakiokannattajien 

osuus otteluissa on jopa yli 90 prosentin luokkaa ja myös se on huolestuttavaa. 

”Kaikkee yritetään vähän sinne tänne ja tonne, mut Kotkassa on oikeesti vaan yks keino ja 

se on se, että sä voitat. Fanseat on myös osunu meiän nilkkaan aika pahasti. Mie pystyn 

heti sanomaan sata henkilöä nimeltä, jotka ei tuu koskaan peleihin vaan kattoo kotona 

7,95e hinnalla. Ei oikein mikään oo toiminu paitsi ilmaseks lippujen jakaminen, eikä oikein 

sekään. Ammattikorkeakoulun kanssa on viritelty…. viimeks pääs haalarit päällä ilmaseks 

peliin ja tuli kymmenen opiskelijaa. Meidän katsojaprofiili.. nehän on eläkeläisii. Meiltä 

puuttuu esimerkiks nuori nainen ainakin ihan totaalisesti ja nuori aikuinen myös. Ja 

seuraava ongelma on se, että meidän omat junioritkaan ei käy otteluissa ja se on aika 

hälyttävää. Ei oo sellasta tiiätkö buumia tällä hetkellä, mitä oli esimerkiks viis vuotta sitten. 

Parhaassa pelissä on myyty 170 kappaletta lippuja.” (Jyrki Lindström) 

Parhaimpana esimerkkinä KTP:n toiminnassa on yrityskumppanien aktivointi ja niiden 

kokonaismäärä sekä historia, sillä lähes 400 yritystä on toiminnassa mukana ja 

Lindströmin mukaan osa aina 1980-luvulta saakka. Suurin vastine kumppanuudelle on 

yrityskausikortti, mutta myös paljon erilaisia tapahtumia sekä muita pieniä innovaatioita 

yritetään aina toteuttaa. 
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3.2.6 Kouvolan Kouvot, Eero Lehtinen toiminnanjohtaja Kouvot ry 

 

Kouvot on vuonna 1964 perustettu koripallon erikoisseura ja kausi 2017 – 2018 on 

seuralle järjestyksessä koripallon pääsarjassa kahdeskymmenes viides. Menestystä on 

tullut historian saatossa neljän Suomen mestaruuden ja yhteensä kahdeksan mitalin 

muodossa. Viimeisin mestaruus tuli kaudella 2015 – 2016 ja paikka pudotuspeleihin on 

lunastettu viimeisen 10 vuoden aikana lähes jokaisella kaudella. (Kouvot ry) 

Ammattilaisia Lehtinen näkee Kouvoissa olevan päävalmentajan ja 

amerikkalaisvahvistusten sekä kahden suomalaisen pelaajan lisäksi myös seuran 

toimistossa, jossa on resursseja viiden työntekijän muodossa. He hoitavat koko seuran 

pyörittämisen, josta junioritoiminta vie paljon resursseja. Vapaaehtoisia organisaation 

ympärillä on todella iso määrä ja esimerkiksi seuran järjestämän junioriturnauksen 

kiitosillalliselle kutsun saa lähes 300 talkoolaista. Myöskään ottelutapahtumiin ei ole vaikea 

saada ihmisiä aktivoitua ja kenellekään ei tarvitse siitä maksaa. Kouvot toimii 

yhdistyksenä, mutta myös osakeyhtiötä on mietitty. 

”Verottajan kanssa jumppaaminen on kyl vähän vaikeeta aina, et niin kauan, kun me 

toimitaan yhdistyksenä, ni on aina näitä kysymyksiä… et millon toiminta muuttuu 

liiketoiminnalliseksi. Jos me myydään huppareita otteluissa, niin se menee, mut jos ne 

menee myyntiin tohon veturiin, ni sit ne on veronalaisia. Pitäisi yhdistää rivit et luodaan 

seuroille edellytykset toimia, että ne ei oo joka kylässä konkurssin partaalla. Jos lajiliitto 

kantais asioita meidän puolesta ni ois helpompaa… mut nythän se menee niin et liitto 

puuhaa ton Susijengin ympärillä ja seurat tekee mitä tekee. On siis mietitty yhtiöittämistä, 

mut ei siihen oo käytännön syistäkään halua lähteä. Ehkä jos erotettais edustustoiminta 

junioritoiminnasta.” (Eero Lehtinen) 

Junioritoiminta on Kouvojen strategian keskiössä ja sitä halutaan tarjota aina 

pikkujuniorista seniori-ikään saakka. Myös omien kasvattien pelaaminen 

edustusjoukkueessa nähdään tärkeäksi ja sitä tunnetta ollaan vahvistamassa rekrytoimalla 

ainoastaan kolme amerikkalaisvahvistusta kaudelle 2018 – 2019. Koko Kouvojen 

edustuskoripallon, johon kuuluu miesten ja naisten korisliigajoukkueet sekä miesten 

ykkösdivisioonassa pelaava Korikouvot, yhteenlaskettu budjetti on noin miljoonan luokkaa 

ja siitä miesten korisliiga vie 70 prosenttia. Yhteistyökumppanien suhteen tavoitteena on 

aina kerätä 500 000 euroa ja se kuvastaa Lehtisen mukaan suhteellisen tarkasti tämän 
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kauden kokonaismäärää. Pelaajapalkat ovat Kouvoille selkeästi suurin yksittäinen 

menoerä, muut eivät yllä lähellekään sille tasolle. 

”Ei se sponsoroinnin ja lipunmyynnin suhde nyt hirveen kaukana oo 70/30 mallista. 

Kyllähän se lipputulojen suhde kokonaisuuteen on säälittävän pieni ja se on semmonen, 

jos puhutaan taas nyt siitä mahdollisuudesta tehdä ammattilaistasolla tätä hommaa, ni niin 

kauan kun se on noin luokaton, sen osuus, ni sillon ollaan tekemättömän paikan edessä. 

Et se pitäs saada vähintäänkin tuplattuu ja mielellään kolmin- nelinkertaistettuu.” (Eero 

Lehtinen) 

Yleisöä Kouvolassa käy hieman yli 1000 henkilöä keskimäärin ja siihen ollaan isossa 

kuvassa tyytyväisiä. Mansikka-ahon hallista on Lehtisen mukaan otettu irti kaikki, mikä 

vaan on mahdollista. Vaihtuvuus otteluissa on hyvin pientä ja tuttuja kasvoja näkee 

pääsääntöisesti jokaisessa ottelussa ikärakenteen ollessa senioripitoinen. Syitä siihen on 

pyritty löytämään muun muassa opiskelijoiden tekemillä kyselytutkimuksilla, mutta vielä ei 

ole löytynyt selvyyttä siihen miksi satunnaisten katsojien osuutta ei saada kasvatettua. 

Parhaimmiksi käytännöiksi Kouvojen toiminnassa tunnistetaan hallin hyväksi käyttäminen 

ottelutapahtumissa sekä yhteistyökumppaneille tarjotun vastineen kehittäminen. 

”Kyllä tuo meidän halli on hyvä esimerkki. Toki kaupungin suostumuksella me ollaan otettu 

tosta irti kaikki mahdollinen. On brändättyy vippitilaa ja kahvilaa ja niin edelleen. Kyllä me 

ollaan kovasti mietitty, et voidaan esimerkiks mennä itse yhteistyökumppanin palavereihin 

luennoimaan ja käydään kuluttajatilaisuuksissa olemassa esillä ja näkyvillä. Tarjotaan 

yrityksille tämmösiä erilaisia vaihtoehtoja ja sit on järjestetty TyHy tapahtumia. On tuotu 

meidän valmentajien opastuksella pelaamaan koripalloa ja pidetty luentoja hyvinvoinnista 

ja niin edelleen. Ollaan pystytty konseptoimaan näitä silleen et ne on ollu tarpeeks kepeitä 

et ei tartte viikkoo miettii et mitä niissä tehdään. Yhden sähköfiman kanssa oli tossa 

keskellä talvee semmonen ”Virtaa palloon” tapahtuma ja siel oli vaikka mitä oheishommaa 

ja siel oli väkee kun pipoo… lapset pääs ottaa kuvii jenkkien kanssa ja pelaamaan vähän 

jne jne. Meil alkaa olla aika täys toi tappi et ei oikeen oo enää mitään myytävää, mut sitten 

noi otteluisännyydet ja vippivierailut ja niiden monipuolistaminen. Niiden räätälöinti on 

tärkeetä. Moneen suuntaan täs näitä kaikkia venytellään!” (Eero Lehtinen) 
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3.2.7 BC Nokia, Henri Hirvikoski toiminnanjohtaja BC Nokia ry 

 

BC Nokia on uudempi tuttavuus koripallokartalla ja historiaa löytyy 20 vuoden ajalta. 

Korisliigassa joukkue on pelannut viimeiset kaudet ja suurimpana saavutuksena on 

kauden 2015 – 2016 kolmas sija ja pronssimitali. (Basket 2018) Koripallotoiminta koostuu 

sekä osakeyhtiöstä että yhdistyksestä ja Näädät Oy on perustettu pelkästään 

edustusjoukkuekoripalloa varten, kun yhdistys taas hoitaa kaiken muun. Sillä näytetään 

yhteisölle, että junioritoiminta pyörii omalla rahoituksella ja edustusjoukkuetoiminta omalla 

ilman junioreiden taloudellista tukea. Pelaajista kymmenen on täysin ammattilaisia ja 

samoin on päävalmentajan sekä apuvalmentajan osalta. Seuran toimistossa työntekijöitä 

on toiminnanjohtajan lisäksi yksi ja heidän lisäkseen korisliigajoukkueen taustaryhmään 

kuuluu aktiivisia vapaaehtoisia neljä henkilöä. Kaudella 2017 – 2018 Hirvikoski toimi 

tuplaroolissa ja hän oli BC Nokia ry:n toiminnanjohtaja sekä korisliigajoukkueen pelaaja. 

Ylipäänsä vapaaehtoisia organisaatiossa on riittävästi ja he tekevät tehtäviä laidasta 

laitaan. 

”Yksi myyjä meillä on provisiopalkalla. Myy mainospaikkoja ja solmii yhteistyökumppaneita 

ja niin edelleen. Brändiä ja sosiaalista mediaa tekee kaksi ihmistä omasta halustaan, he 

eivät saa siitä palkkiota. Seuran sisällä markkinointia tehdään paljon, mutta ulospäin 

lähinnä sosiaalisessa mediassa. Minun mielestä vapaaehtoisten ryhmä on aika iso, 

järjestyksenvalvojat ja kioskimyyjät ynnä muut.. kymmenen ja kahdenkymmenen välillä 

aina per ottelu. Tosi sitoutuneita, ei tartte tehdä duunia heidän paikalle saamisen suhteen. 

Ottelutapahtumissa on osioitu vapaaehtoiset ja heidän roolinsa tarkasti, lipunmyynti ja 

toimitsijat jne. Kauden aikana jonkin verran järjestetään toimintaa kiitokseksi ja kauden 

jälkeen on sitten kaikenlaista, nyt esimerkiksi he ovat kunniavieraina meidän seuran 

syntymäpäiväjuhlissa.” (Henri Hirvikoski) 

Junioritoiminta on BC Nokialle todella tärkeää ja siinä Hirvikoski näkee varsinkin 

kasvatuksellisen ulottuvuuden. Kuitenkin myös pelaajapolku aina mikroikäisestä 

korisliigaan saakka nähdään tärkeäksi ja yhdeksi toiminnan tavoitteeksi. Omat kasvatit 

luovat kiinnostavuutta ja lisäävät katsojien määrää peleissä. Yleisöä Nokialla käy hieman 

yli 600 henkeä ottelussa ja siinä ollaan tällä hetkellä tavoitteessa. Seurauskollisuus on 

vahvaa ja satunnaisia katsojia näkee enemmän ainoastaan keväisin. Uusi halli on Nokialle 

tulossa ja sen Hirvikoski näkee isona mahdollisuutena tulevaisuudessa. 
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”Uusi halli on tulossa. Kaikella todennäköisyydellä tänne rakennetaan uusi yläkoulu ja lukio 

ja sitten niiden viereen yksityisellä rahalla liikuntahalli, josta kaupunki on sitoutunut 

vuokraamaan liikuntatunteja päivällä. Projektissa on mukana BC Nokia sekä Nokian KRP 

(salibandyliiga). Tulee iso ja mitat täyttävä halli, jossa voi pelata kaikenlaisia pelejä sitten. 

Halli tulee, jos saa kaupungin vahvistuksen siitä, että koulu rakennetaan. Mahdollisesti 

tuleva kausi olisi viimeinen BC Nokian kausi nykyisessä liikuntahallissa.” (Henri Hirvikoski) 

Budjetti on noin 400 000 euroa ja siitä valtaosa kerätään yhteistyökumppaneilta. 

Menoeränä palkkakulut ovat suurimmat. Yhteistyö ja erilaiset tapahtumat Nokialaisten 

yritysten kanssa on selkeästi organisaation vahvuus ja niiden suunnitteluun ja 

toteutukseen toiminnanjohtaja käyttää paljon aikaa. 

”Paikallisen K-kauppiaan kanssa on tehty yhteistyötä ja rakennettu sellainen konsepti, että 

kaikki korisliigajoukkueen buffet tuotteet tulee hänen kauttaan pienellä alennuksella ja 

sitten joukkue järjestää kauppaan erilaisia tapahtumia. Ollut yksi tapahtuma, jossa kuittia 

vastaan pääsi mukaan arvontaan jossa palkintoja oli Susijengin peliin lippu. Tuleva 

tapahtuma on sellainen, että Varalan urheiluopistolta tulee ravintoeksperttejä, jotka tulevat 

kauppaan esittelemään erilaisia aamupaloja, lounaita ja päivällisiä ja kertomaan mikä on 

hyvää ravintoa ja mikä ei. Kohderyhmänä on silloin sekä nuoret että vanhat. Toivottavasti 

sinne tulisi silloin ainakin 100 ihmistä ylimääräistä ja kauppias olisi tyytyväinen.” (Henri 

Hirvikoski) 

 

3.2.8 Vilpas Vikings Salo, Marko Vihiniemi toiminnanjohtaja Salon Vilpas koripallo ry 

 

Vilpas nousi ensimmäistä kertaa liigakartalle vuonna 1996 ja samalla isosta yleisseurasta 

eriytettiin koripallo ja sille perustettiin oma yhdistys. Vilpas Vikings on noussut viimeisen 

kolmen pelikauden aikana isoimmaksi tarinaksi suomalaisessa liigakoripallossa varsinkin 

sen aktiivisen faniryhmän Vilpas Ultrasin ansiosta. Toiminta on kasvanut sekä 

taloudellisesti että pelillisesti ja seuran ensimmäinen mitalisijoitus näki päivänvalon 

kaudella 2016 – 2017, kun Vilpas pelasi korisliigan finaaleissa Joensuun Kataja Basketia 

vastaan. Silloin oli tyytyminen hopeamitaliin ja samaan lopputulokseen päädyttiin 

kuluvallakin kaudella, kun Kauhajoen Karhu vei kultaiset mitalit loppuotteluissa. (Basket 

2018, Vilpas 2018) 
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Vihiniemi näkee koko joukkueen olevan ammattilaisia aina valmentajia ja pelaajia myöten 

ja kaikilla pääpaino on koripallossa. Osa pelaajista myös opiskelee koripallon ohella ja 

nuorimmat pelaajat ovat taloudellisesti hieman pienemmillä sopimuksilla sidottuja. Lisäksi 

toimiston puolella löytyy toiminnanjohtajan lisäksi seurasihteeri sekä myyntijohtaja, jotka 

hoitavat kaikki käytännön asiat. Vapaaehtoisia organisaation taustalla on taas 

toiminnanjohtajan mielestä erittäin suuri määrä ja he auttavat kaikessa. 

”Ydinryhmässä meillä ei oo yhtään mesenaattia ja se on meidän vahvuus et mikään ei ole 

yhdestä miehestä kiinni. Hallituksessa on 8 jäsentä ja kaikki auttaa varainkeruussa, 

vaikkakin heistä puolet on vaan aktiivisia. Viiden hengen talkoolaisryhmä pitkälti pyörittää 

joukkuetta. Kentän ulkopuolella palkattua väkeä on 7 henkilöä, joilla kaikilla oma 

päätehtävä seurassa ja lisäksi tietysti töitä riittää liigajengin ympärillä. Tammikuun lopussa 

meillä oli tilaisuus, jonne oli kutsuttu kaikki vapaaehtoiset ja muistaakseni sinne lähti 

127:lle kutsut. Se on se meidän voimavara, ei meillä toimistossa riittäis voimavarat siihen, 

että me järjestettäisiin viikoittain 1800 ihmisen tapahtuma. Jokaisessa ottelussa on 50 

talkoolaista helposti kerrallaan hommissa. Jotkut sitoutuneimmat painaa siellä hallilla koko 

päivän ottelupäivänä. Näitä ihmisiä onneksi on ja heitä täytyy arvostaa.” (Marko Vihiniemi) 

Toimintamallina Vilppaalla on yhdistys ja sitä pidetään isossa arvossa yhteisöllisyydenkin 

luomisessa. Osakeyhtiömuoto on säännöllinen puheenaihe hallituksen kokouksissa, mutta 

vielä siihen ei haluta lähteä. Junioritoiminta halutaan pitää mahdollisimman lähellä 

korisliigajoukkuetta ja läpinäkyvyys on äärimmäisen tärkeää. Omien junioreiden merkitys 

kasvaa koko ajan ja junioritoimintaan ohjataan resursseja enemmän vuosittain. 

Katsojakeskiarvo Salossa on yli 1600 ottelussa ja se on täysin ylivoimaisella tasolla muihin 

seuroihin nähden. Fanitoiminnan merkitys toiminnassa onkin todella keskeinen ja se on 

luonut Saloon kulttuurin, joka ohjaa ihmisiä halliin pelipäivänä. Budjetti on noin 600 000 

euroa ja siitä noin 55 – 60 prosenttia tulee yhteistyökumppanimyynnistä, loput 

lipunmyynnistä ja oheismyynnistä. Palkat ja vakuutukset ovat Salossa ylivoimaisesti isoin 

kuluerä. 

”Tuohon vaikuttaa tosi paljon menestys ja jos mennään finaaleihin asti ni se lipunmyynnin 

osuus sit koko ajan kasvaa. Pudotuspelit on sadonkorjuun aikaa lipunmyynnin puolella, 

toki meillä on ollu hyviä katsojamääriä myös runkosarjan osalta. Ja kun mä puhun 

lipunmyynnistä, ni mä tarkotan sitä koko myyntiä ottelutapahtumassa et oheismyyntiä 

kanssa. Fanien osalta seura seminaarissa keväällä 2015 kerättiin tietoa, että mikä heidän 

mielestään eniten mättää ottelutapahtumassa ja kyl siitä tuli selkeesti ilmi että tunnelma on 
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kun kirkossa istuis. Meil oli yks koutsi, kenen oma poika oli junioreissa ja niiden 

kaveripiireissä oli paljon maahanmuuttajataustaisia kundeja ja niille laitettiin viestiä, että 

saatasko sinne joku rytmiryhmä paikalle. Tietosesti istuttiin alas muutaman kanssa, että 

miten homma saatas laitettuu kuntoon, ja siit se lähti sit menemään eteenpäin. Kysyntä ja 

kiinnostus oli jo, mutta totta kai menestys ja Nenosen Juhon rooli oli sitten merkittävä. 

Juho oli niiden fanien kanssa tekemisissä viikoittain ja se oli tärkee linkki siinä.  Osa niistä 

keskeisistä faneista ei enää edes asu Salossa, mut ne on niin sitoutuneita et ne matkustaa 

usein otteluihin silti vaikka asuu stadissa ja Turussa ja muualla. Ne on moni vanhoja 

junioreita ja kasvanu kiinni tähän seuraan.” (Marko Vihiniemi) 

Salohalli on alustana yksi niistä pelipaikoista Suomessa, missä on mahdollista 

ottelutapahtumia isommin järjestää korisliigan osalta. Katsojia sinne mahtuu noin 2500 ja 

vaikka ottelutapahtumat täytyy usein rakentaa täysin nollasta, pitää Vihiniemi hallia 

Vilppaan yhtenä menestystekijänä. 

”Käytännössä kyl me se alusta asti ottelutapahtuma rakennetaan. Salohalli luo loistavat 

edellytykset, mut kyl se tietysti vaatii aikaa ja resursseja, että saadaan noi tapahtumat 

järkättyä. Kun me avataan hallin ovet reilua tuntia ennen peliä, niin ulkona on aina jono ja 

meil on semmonen lähtökohta, et se ensimmäinen hallille tulija saa samat palvelut kun 

viimenenkin. Salohalli on valmistunut vuonna 1998 ja suurin tekijä et se on valmistunut ni 

varmasti Nokian oleminen sillon Salossa ja veroeurojen määrä. Silloinen 

liikuntatoimenjohtaja otti sen asiakseen ja me oltiin sillon just noustu liigaan ja lentopallolla 

oli jo vahvat perinteet. Se on vahvalla käytöllä ympäri vuorokauden ja kaikenikäiset 

pääsee siellä liikkumaan. Se halli on meidän buumin olennaisin osa, et ilman sitä meil ei 

oikeen vois olla tätä. Et kyl mä oon sitä mieltä et olosuhteista kaikki lähtee. Pitää olla 

oheistuotteet kunnossa ja oma istuin mistä näkee hyvin kentälle.” (Marko Vihiniemi) 

 

3.2.9 Tampereen Pyrintö, Elisa Hakanen urheilutoimenjohtaja Tampereen Pyrintö ry 

 

Tampereen Pyrintö on iso vuonna 1896 perustettu yleisseura ja sen koripallojaos on ollut 

toiminnassa mukana 1940-luvulta lähtien. Viimeisen kymmenen vuoden aikana 

menestystä on miesten korisliigassa tullut kuuden mitalin muodossa, joista peräti kolme on 

ollut kultaisia. (Basket 2018, Pyrintö 2018) Pyrinnön liiketoimintamallina on yhdistys ja sitä 

ei olla muuttamassa mihinkään suuntaan. Taustalla oleva iso yleisseura luo rakenteet, 
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mistä hyötyy vahvasti myös koripallo. Pyrinnön kymmenestä sopimuspelaajasta yhdeksän 

on täysammattilaisia ja heidän lisäksi myös valmennus tekee koripalloa työkseen. 

Taustoilla Hakasen lisäksi toimistosihteeri auttaa juoksevien asioiden hoidossa ja sen 

lisäksi esimerkiksi hallinnollinen apu tulee yleisseuran puolesta. Vapaaehtoisia joukkueen 

ympärillä on reilusti ja varsinkin taustaryhmä on isossa roolissa. Päätöksenteko on 

käytännön asioissa joukkueella, mutta isoimpiin päätöksiin täytyy hakea koko seuran 

hallituksen lupa. 

”Meillä menee sillai, et Tampereen Pyrintö ry koostuu kahdeksasta eri aktiivisesta lajista ja 

kaikilla on oma jaosto. Ne vastaa kaikki omasta taloudestaan. Pääkädessä jos tulee jotain, 

ni se on sit aina koko seuran hallitus mikä päättää. Jaostoilla on toki kanssa omat 

hallituksensa. Pyrinnön korisliigajengi ei kuitenkaan ole osa koripallojaostoa, vaan se on 

ikään kuin oma ja yhdeksäs jaostonsa. Osaamisen puolesta miesten jengin taustaryhmän 

kanssa on jaettu vastuuta ja esimerkiksi mainonnan ja markkinoinnin puolesta meillä on 

kumppanuus mainostoimiston kanssa. Sitten meillä on erikseen ihminen, joka tekee 

somee. Miesten taustaryhmä auttaa, sparraa ja avaa ovii ennen kaikkee myynnillisissä 

asioissa, eli on se rahankeruu rukkanen. Yhden pelitapahtuman pyörittämiseen vaaditaan 

30-40 henkee, niistä 20 on vakkaritalkoolaisia, joiden korvaus on kausikortti. Sit niil on 

Pyrinnön tekstiilei ja järkätään pari kertaa vuodessa pelaajien kanssa yhteistä illanviettoa. 

Loput 15 -20, ni jokaiseen kotiotteluun on nimetty joku junnujengi, joka ihan pyyteettömästi 

tulee talkoilee sinne. Siitä koostuu se meidän ottelutapahtuman talkoojengi. 

Vastavuoroisesti me annetaan tommonen 600 kausikorttia junnuille, et ne ei maksa siitä. 

Vanhemmille meil on Pyrintö Family alennukset, joil on mahdollista ostaa kausikortit. Jos 

junnut ei olis noin aktiivisesti mukana, ni mä en usko et tässä seurassa olis 

edustusjoukkuetta.” (Elisa Hakanen) 

Budjetti on ilman hallinnollisia kuluja noin 400 000 euroa ja se koostuu avustuksesta 

pääseuralta sekä avustuksesta kaupungilta ja niiden lisäksi yhteistyömyynnistä sekä 

lipunmyynnistä ja oheismyynnistä. Menopuolella palkkakulut ovat isoimmat ja sen lisäksi 

vieraspelibussit ja liigalisenssi vievät rahaa. Yleisöä otteluissa käy keskimäärin noin 900 ja 

maksimikapasiteetti olisi 1200. Vakiokannattajia Hakanen arvioi olevan noin puolet 

kävijämäärästä ja satunnaisten katsojien osuus on sitä kautta melko suuri. Kauden 2017 – 

2018 joukkue koostuu suomalaisten pelaajien osalta täysin omista kasvateista ja 

korisliigajoukkueen lisäksi Pyrinnöltä löytyy myös kasvattajajoukkue miesten 

ykkösdivisioonasta. Junioritoiminta on Pyrinnön strategiassa se kaikkein tärkein 
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yksityiskohta ja koko toimintaa pyöritetään junioreiden takia. Parhaimpina käytäntöinä 

toiminnassa on ottelutapahtumien oheismyynti sekä niiden kehittämisen halu. 

”Ottelutapahtumassa semmonen mikä on uus hauska juttu, se lähti meidän faneilta, idea 

et voisko siellä Pyynikillä myydä muutakin kun makkaraa. No me sit tuotiin sinne 

semmonen Food Corner, eli tuodaan semmosta fancya ruokaa Pyynikille ja nyt meillä on 

mukana vaikka esimerkiksi Hook eli siipiravintola. Kaikki nää firmat mitkä on mukana tässä 

konseptissa ni ne lahjottaa kahteen peliin 100 annosta, mitä me myydään 5e hintaan, eli 

se annos maksaa aina 5 euroo. Kun sä lahjotat kahteen matsiin kauden aikana ni se on 

oikeesti aika kohtuullinen… ja kun tää food corner on puoliajalla, ni siel on oikeesti jonoa.. 

millon siel on sushia ja millon pizza sliceä, erilaisia hampurilaisia ja Fafasilta pitaleipää jne. 

Niil ravintoloilla on taas X-määrä lippuja meidän peleihin ja lisäks sit sillä viikolla me ollaan 

viety meidän pelaajia syömään sinne ja laitettu siitä vähän sisältöö someen ym. Eniten 

mua kiinnostaakin bencmarkata. kun Katajan Riku Tapion kanssa on juteltu ja ne on 

Joensuussa saanu tosi hyvin aktivoitua opiskelijoita. Meil on Tampereella 38 000 

opiskelijaa, ni opiskelijoiden aktivointi oli yks meidän tavote tänä vuonna. Mut me ei 

löydetty siihen oikeen juttuja. Toinen asia mitä me ollaan haluttu kehittää, on se 

ottelutapahtuman käsikirjoitus. Tapahtumamaisuuden kehittämistä.” (Elisa Hakanen) 

 

3.2.10 Uudenkaupungin Korihait, Kalle Klotz toiminnanjohtaja UU-Korihait ry 

 

Korihait on ottanut osaa korisliigaan eri nimillä aina 1980-luvulta saakka ja sen 

menestyksen vuodet olivat 1990-luvun vaihteessa, jolloin seura saavutti jopa yhden 

Suomen mestaruuden. Viimeisen 10 vuoden aikana menestys on kuitenkin ollut maltillista 

ja joukkue on käynyt ykkösdivisioonankin puolella. Kausi 2017 – 2018 oli myös 

haasteellinen Korihaiden jäädessä toiseksi viimeiseksi. (Basket 2018, Korihait 2018) 

Korihait toimivat yhdistyksenä ja koko koripallotoiminta on siinä yhdessä, yhtiöitymistä on 

mietitty, mutta sitä ei pidetä tällä hetkellä järkevänä vaihtoehtona tai edes 

mahdollisuutena. Ammattilaisia organisaatiossa on osa pelaajista sekä valmennus myös 

osittain. Omaa positiota Klotz hoitaa vapaaehtoisena ja myös muu korisliigajoukkueen 

taustaryhmä on hekin vapaaehtoisina erittäin keskeisessä roolissa organisaatiossa. 

”Taustaryhmä joukkueen takana on kaikki vapaaehtoisia ja koostuu viidestä-kuudesta 

hengestä, päähomma saada raha kerättyä toimintaan. Ottelutapahtumassa lisäksi noin 20 
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vapaaehtoista, kaikki on ilman korvausta. Me kiitetään niitä silleen, et on kauden avajaiset 

ja kauden päättäjäiset. On risteilyy, pitsaa, illanviettoo, vähän aina riippuu. Kaikki on 

perinteisii seura-aktiivei… junioreiden kautta seuraan tulleita ja sitten sinne jämähtäneitä.” 

(Kalle Klotz) 

Katsojakeskiarvo on noin 550 henkeä ottelussa ja pitkän aikavälin tavoite on nostaa se 

tuhanteen. Joukkueen kotisaliin Pohitulliin mahtuisi maksimissaan 1300 katsojaa. Jopa 90 

prosenttia kannattajista on vakiokasvoja ja Korihaissa on kovasti mietitty sitä, miten 

satunnaiskatsojien määrää olisi mahdollista kasvattaa. 

”Meillä on yritys myydä kausikorttei 69 euroa kappale ja jos niitä tilauksia tulee 600 

kappaletta kasaan, niin sitten se realisoituu. Kohtuullisen hyvin tilauksia on jo tullu ja uusia 

nimiä paljon listassa, se on positiivista. Tällä kaudella kuluttajille myytiin 100 kausaria, iso 

harppaus täytys tulla siihen. Hinnasta ei jää kiinni.” (Kalle Klotz) 

Budjetti on 350 000 euroa ja siitä 80 prosenttia kerätään yhteistyökumppaneilta, 

lipunmyynnin osuus jää siis varsin marginaaliseksi. Paikallisia yrityksiä on mukana 

toiminnassa peräti noin 200 kappaletta ja niistä 15 on isompia pääyhteistyökumppaneita. 

Menojen puolesta palkkoihin menee suurin osa rahasta ja samoin pelaajien asunnot ovat 

iso kuluerä. Omaan junioritoimintaan myös panostetaan paljon. 

”Sehän on kaiken A ja O. Me voidaan pyörittää junioritoimintaa ilman edustusjoukkuetta, 

mut me ei voida pyörittää edustusjoukkuetta ilman junioreita. Joka vuosi tarvitaan joku 

sinne liigajoukkueeseen, ei siinä oikeen muuten mitään järkeä ole. On tärkeetä meille ja on 

tärkeetä yleisölle. Kun oma kaveri siellä onnistuu niin yleisö herää ihan eri tavalla.” (Kalle 

Klotz) 

Korihailla on tällä hetkellä taloudellisesti äärimmäisen hankala tilanne ja velkoja tulisi 

lyhentää joka vuosi, että toimintaa voidaan jatkaa tulevaisuudessakin. Uusi mahdollinen 

halli voisi kuitenkin helpottaa ongelmissa ja tarjota kunnollisen alustan toiminnalle. 

”Tos oli pohjakosketus, et käytiin niin lähellä konkurssia, kun voi käydä ja nyt sit on edessä 

6-7 vuoden taaperrus et yritetään maksaa velat pois. Uudet koulut on rakenteilla 

seuraavan kolmen vuoden sisään ja monitoimihalli sit samalla. Ollaan päästy hyvin 

vaikuttamaan suunnitteluun ja mukaan otettu myös lajiliiton näkökulma. Toivotaan et tuo 

realisoituisi.” (Kalle Klotz) 
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3.3 Miesten ykkösdivisioonan kärkijoukkueet kaudella 2017 – 2018 

 

Seuraavaksi vuoron saavat aakkosjärjestyksessä miesten ykkösdivisioona A:n kauden 

2017 – 2018 joukkueet, jotka ovat ilmoittaneet halukkuutensa nousta korisliigaan ainakin 

jollakin aikataululla HBA:ta lukuunottamatta. Heidän haastatteluistaan saa hyvän kuvan 

siitä, että millainen ero toiminnassa on korisliigan ja ykkösdivisioonan välillä. 

 

3.3.1 Helsinki Basketball Academy, Antti Koskelainen päävalmentaja HBA 

 

Miesten ykkösdivisioona A:ssa pelaava HBA poikkeaa merkittävästi muista divisioonan 

kärkijoukkueista sen ollessa lukioikäisistä pojista koostuva joukkue. Joukkue kasataan 

rekrytoimalla nuoria sekä lahjakkaita pelaajia ympäri Suomen ja he muuttavat mielellään 

perheineen pääkaupunkiseudulle ja pelaaja siirtyy samalla Mäkelänrinteen koulun lukioon. 

Joukkueen ideointi on alkanut jo yli 10 vuotta sitten. 

”Kyl suurimmat mallit HBA:n toimintaan on haettu Ranskasta ja Pariisista ja siellä 

toimivasta Insep:istä. Tästä heidän urheiluvalmennuskeskuksesta. Meillä kävi 

Tammivaaran Ari siellä vierailulla 2007 ja sen jälkeen kirjotettiin ensimmäiset draftit 

työnimellä Helsinki Basketball Academy. Kaikki lähti siitä ideasta, et pelaajien 

arkiharjoittelua pitää parantaa. Että saadaan Suomesta parempi korismaa, ni jotain 

tarvitsee tehdä erilailla, kuin mitä aikaisemmin oltiin tehty.” (Antti Koskelainen) 

Hallinnollisena johtajana organisaatiossa toimii Mäkelänrinteen koulun lukion vararehtori. 

Rahoitus sen toimintaan tulee monesta eri kanavasta ja esimerkiksi pääosan valmentajien 

palkoista maksaa pääkaupunkiseudun urheiluakatemia eli urhea. Myös koripalloliitto ohjaa 

resursseja HBA:n toimintaan ja samoin tekee olympiakomitea. Esimerkiksi keväällä ja 

kesäisin, kun pelikausi on ohitse ja myös lukiosta vietetään kesälomaa, niin 

harjoitteleminen muuttuu open gym toiminnaksi, jossa on mukana myös miesten 

maajoukkueen eli Susijengin pelaajia.  

Esimiehenä joukkueen päävalmentaja Antti Koskelaiselle toimiikin Susijengin 

päävalmentaja Henrik Dettmann, ja joukkuetta pidetään Suomessa yleisesti koripalloliiton 

omana projektina, jonka tarkoituksena on kehittää huippupelaajia maajoukkueen käyttöön. 

Koskelainen näkeekin joukkueen toiminnan ehdottomasti huippu-urheiluna, mutta 

ammattilaisuuden ja huippu-urheilun välille hän haluaa tehdä selvän eron. 
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”Sana huippu-urheilu, se on tässä viimesen 10 vuoden aikana kokenut ihan järkyttävän 

inflaation keskusteluissa. Et mitä se tarkottaa. Se mitä me päivittäin tehään ni on 

ehdottomasti huippu-urheilua! Niin me valmentajat kuin pelaajatkin, se on huipulle 

pyrkimistä. Halua kurkottaa eteenpäin. Huippu-urheilu tässä meidän tapauksessa ei ole 

synonyymi sanalle ammattilaisurheilu. Mä tunnen paljon ammattilaisurheilijoita, jotka ei 

toimi huippu-urheilun lainalaisuuksien mukaan, koska tätä lajia voi tehdä työkseen ilman 

että kiinnostaa olla ollenkaan paras versio itsestään.” (Antti Koskelainen) 

HBA:n toiminnassa ei ole juurikaan vapaaehtoisia mukana ja esimerkiksi otteluihin on 

vapaa pääsy. Brändikuvaa ei yritetä rakentaa laisinkaan ja viestintää joukkueen 

toiminnasta ulospäin ei ole juuri ollenkaan, myöskään rahoitusta ei kerätä organisaation 

toimesta millään tavalla. Näissä kaikissa asioissa Koskelainen näkee mahdollisuuden 

muutokseen tulevaisuudessa, on kuitenkin hyvä muistaa joukkueen funktio, joka on 

pelkästään kehittää pelaajia. HBA on ollut toiminnassa hieman reilut viisi vuotta ja 

päävalmentaja näkee kehityksen sen aikana olleen merkittävää. Suomalaisen koripallon 

tilasta hän sen sijaan on huolestunut ja siinä tulisi kehittyä paljon, varsinkin olosuhdeasia 

nousi haastattelussa vahvasti esille. 

”Niin kauan, kun suomalaisessa niin sanotussa ammattilaissarjassa pelataan koripalloa 

saleissa, missä on puolapuut yhdellä puolella katsomoa ja toiselle puolelle saadaan 800 

katsojaa ja päätyihin saadaan 100 ja 100, eli yhteensä 1000 ja sit ollaan sitä mieltä et tää 

on hyvä juttu. Ilman et saadaan sitä kassavirtaa millään tavalla edes lähtökohtaisesti 

realistiseks, että voitas ammattilaisorganisaatiota pyörittää.. ni ei täs oo niinku järkeä. Ei 

tää oo mikään ammattilaissarja. Ja turha seuraa tässä on syyttää, tää vaan kuvaa sitä 

toimintakenttää missä me nyt ollaan.  

Ja kyl tää mun mielest lähtee fasiliteeteista. Jos mietitään meidän näkökulmasta, ni 

rakennetaan tonne Mäkelänrinteeseen molempiin päihin vedettävät katsomot ja 

mahdollistetaan edes se, että pääsee lähelle pelaajia katsomaan matsia. Kysymys pitäisi 

olla, et miten me saadaan ne ihmiset tänne ketkä tulee tapahtumaan, jossa koripallo on 

vaan osana sitä. Me tehdään nyt tätä korista niitä korisniiloja varten, kun meidän pitäs 

tehdä sitä niitä kaikkia muita varten. Kysymys on siitä kriittisestä massasta. Esimerkiks 

Salossa on tullu juttu siitä koriksesta ja siks ihmiset käy niissä peleissä. Se on ihan 

ykköskysymys, et miten näitä halleja saa ja me tarvitaan sellasia avaimet käteen paketteja, 

et miten tänne saa 3000 ihmistä vetäviä halleja pystyyn.” (Antti Koskelainen) 
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3.3.2 Kaarinan Ura Basket, Petri Mäkitalo GM Ura Basket 

 

Koripalloa on Kaarinassa pelattu aina 1950-luvulta saakka ja Ura Basket ry on eriyttänyt 

toimintansa isommasta yleisseurasta omaksi koripallon erikoisseuraksi vuonna 2005. Sen 

jälkeen miesten edustusjoukkueen toiminta on pysynyt ykkösdivisioonan tasolla ja 

junioreissa on parhaimmillaan päästy joidenkin SM – mitalien makuun. Urheilullinen 

huipputulos saavutettiin kuluvan kauden 2017 – 2018 aikana, kun Ura Basket voitti 

miesten ykkösdivisioona A:n ja ansaitsi mahdollisuuden hakea paikkaa korisliigasta, minkä 

seura aikoo tehdäkin. (Ura Basket 2018) 

Ura Basket toimii yhdistyspohjalla ja toiminnan yhtiöittäminen ei ole lähitulevaisuuden 

suunnitelmissa, vaikkakin siitä aktiivisesti puhutaan. Ammattilaisia seurasta löytyy 

toimiston puolelta kaksi henkilöä, mutta niin päävalmentaja kuin kaikki pelaajatkin ovat 

maksimissaan puoliammattilaisia. Taustaryhmä edustusjoukkueen takana koostuu viidestä 

vapaaehtoisesta, joiden päävastuu on kerätä rahaa toimintaan. Kaikki muu työnjako on 

myös mietitty ja jaettu taustaryhmälle tarkasti. Ottelutapahtumissa vapaaehtoisten määrä 

on noin kymmenen luokkaa ja heistä suurin osa on omien juniorijoukkueiden pelaajia, 

ketkä ovat otteluissa talkoilemassa. Pelillisesti toiminta on kehittynyt kovasti viimeisten 

kausien aikana ja samanlaista on kasvuvauhti ollut myös taloudellisesti. 

”Viimesen kolmen vuoden aikana ollaan aina tuplattu meidän budjetti. Se on tällä kaudella 

yli 100 000. 70/30 suhde on aika lähellä totuutta sponsoroinnin ja muun myynnin osalta. 

Toihan oli iso potti, kun vietiin tuo Kristika peli isompaan halliin ja myytiin se täyteen. Sillä 

saatiin koko kauden tavote lipunmyynnistä kasaan. Rahaa menee palkkoihin, hallintoon 

vähän, matkustamiseen, tuomareihin ja liigalisenssiin. Ens kauden budjettitavoitteen täytyy 

alkaa kolmosella tai nelosella, jos ja kun korisliigaan noustaan.” (Petri Mäkitalo) 

Oma juniorityö on seuran kulmakivi ja omien kasvattien saaminen edustusjoukkueen 

rinkiin on todella toivottavaa ja Mäkitalo myös toivoo paluumuuttajia entisistä pelaajista 

tulevalle kaudelle. Katsojakeskiarvo on noin 250 ottelussa ja heistä suurin osa on 

vakiokannattajia, jotka jollakin tavalla kuuluvat seuran yhteisöön. Liittoisten monitoimihalliin 

mahtuisi katsojia noin 600 ja Ura Basketilla on tarkoituksena pelatakin osa tulevan 

pelikauden otteluista siellä, mutta suurin osa peleistä viedään Turkuun ja sinne 

rakennettuun uuteen monitoimihalliin. Uuden hallin saaminen Kaarinaan on tällä hetkellä 

suunnitteluvaiheessa ja jos kaikki menee hyvin, niin sitä voitaisiin aloittaa rakentamaan 
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vuonna 2020. Parhaimpana käytäntönä seurassa on palautteen antaminen toiminnassa 

niin joukkueen kuin taustaryhmänkin ja muun organisaation suuntaan. 

”Meillä on palautteen antaminen tosi aktiivista keskiviikkopalavereiden takia. Välillä siinä 

myös kapteenit ovat päävalmentajan lisäksi mukana. Palautetta annettu jokaiseen 

suuntaan ja kauden jälkeen tarkotus pitää kritiikkipalaveri, että missä ollaan onnistuttu ja 

missä ei.” (Petri Mäkitalo) 

 

3.3.3 Lahti Basketball, Roope Suonio toiminnanjohtaja Lahti Basketball ry 

 

Lahdessa on pitkät koripalloperinteet ja Namika Lahti pelasi ensimmäiset vuodet 

korisliigaa jo 1950-luvulla. Heidän toiminta kuitenkin päättyi konkurssiin vuonna 2015 ja 

samalla kaupunkiin perustettiin uusi koripallon erikoisseura tuota aukkoa paikkaamaan. 

Lahti Basketball ry onkin jo lyhyessä ajassa vakiinnuttanut paikkansa yhtenä 

ykkösdivisioonan kärkijoukkueista ja korisliigaan nouseminen on heillä pitkän aikavälin 

tavoitteena. (Yle 2015, Lahti Basketball 2018) 

Toimintamallina Lahdessa on kaksi eri koripallon erikoisseuraa, joista toisen funktio on 

pyörittää junioritoimintaa ja toisen edustuskoripallotoimintaa. Yhdistykset tekevät kuitenkin 

paljon yhteistyötä ja esimerkiksi hallitukset koostuvat osittain samoista aktiiveista. Kahden 

eri seuran malli johtuu Namika Lahden historiasta ja varsinkin junioritoiminta halutaan 

pitää mahdollisimman läpinäkyvänä. Yhtiöittämisestä on puhuttu ja Suonion mukaan 

jollakin aikajänteellä se on tulossa, mutta tarkkaa aikataulua siihen ei ole vielä työstetty. 

Ammattilaisia organisaatiossa oli pelikaudella 2017 – 2018 toiminnanjohtajan lisäksi 

joukkueen päävalmentaja ja pelaajista kuusi tekivät työkseen ainoastaan koripalloa. 

Taustaryhmä koostuu noin viidestä henkilöstä, jotka ovat toiminnassa aktiivisesti mukana, 

mutta Suonio arvioi tekevänsä kaikesta taustalla tapahtuvasta työstä itse suurimman osan. 

Ottelutapahtumia on mukana lisäksi järjestämässä aina jonkin verran vapaaehtoisia ja osin 

palkollisiakin.  

”Kyl mä koen, että on hyvä ja riittävä porukka tässä ympärillä, mut kyl mä teen 80 

prosenttia kaikesta, mitä ton joukkueen pyörittäminen vaatii. Sillon kun me alotettiin ni meil 

oli mainostoimisto käytössä pari viikkoo. Sit meil on loistava graafikko käytössä, joka 

varmaan vielä tekis enemmänki, jos vaan pyytäs. Mul on viestinnän vuosikello, jonka mä 

oon itselleni tehny suuntaa antavaksi. Meil on lisäks joka pelissä yksi juniorijoukkue joka 
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tulee auttamaan. Sit on ehkä viisi muuta, jotka hoitaa fanikauppaa ja lipunmyyntii sekä yksi 

yleismies Jantunen. Mä sanon et semmonen 10-15 on kokonaismäärä. 

Järjestyksenvalvojille me maksetaan. Ja sit toimitsijat tietenkin on vielä lisäksi.” (Roope 

Suonio) 

Katsojakeskiarvo kaudella 2017 – 2018 oli Suonion mukaan 784 henkilöä ja siinä on jopa 

100 katsojan lasku edelliseen kauteen nähden. Tavoitetta ei ole, mutta kehityssuunta 

täytyisi olla ylöspäin ja Lahden Suurhalliin mahtuisi katsojia noin 1800. Vakiokannattajia 

kaikista katsojista on suurin osa ja satunnaisten määrä vaihtelee paljon ottelusta toiseen. 

Omat juniorit ovat toiminnanjohtajan mukaan se suurin syy, miksi tätä työtä ylipäänsä 

tehdään. 

Pelikauden budjetti organisaatiossa oli noin 210 000 euroa ja siitä 

yhteistyökumppanimyynti oli 110 000 euroa, eli hieman yli puolet. Lopuista 100 000 

eurosta tulorahoitusta lipunmyynnin ja muun oheismyynnin osuus on 80 prosenttia ja loput 

20 000 euroa tulevat muista satunnaisista tuloista, kuten seuran järjestämistä 

tapahtumista. Menopuolella palkat ovat isoin kulu ja sen jälkeen tulevat matkustaminen 

sekä hallin vuokrat. Suonio onkin huolissaan siitä, mihin suomalainen koripallo ja varsinkin 

korisliiga on viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana kehittynyt. 

”Mä pelasin ekaa kertaa korisliigaa 1990-luvun lopulla ja se, mikä on viimesen 20 vuoden 

aikana muuttunu eniten on se, että pelaajat on entistä enemmän ammattilaisia ja melkein 

kaikista joukkueista pelaajat on täysi-ammattilaisia. Eli pelaajien palkkiot on muuttunu ja 

ne on isompia. Mutta se mikä ei oo muuttunu, ni katsojamäärät ei oo muuttunu. Eli 

myynnillisesti mikään ei oo muuttunu. Ja eihän se yhtälö vaan toimi. Pelaajat on 

ammattilaisii, mut yleisöö ei oo yhtään enempää. Mistä se raha saadaan.” (Roope Suonio) 

Parhaimpana käytäntönä seurassa on tunnistettavissa Suonion luoma yritysverkosto, joka 

tukee organisaatiota haasteellisesta lähtötilanteesta huolimatta ja vaikka pienestä Lahden 

kaupungista löytyy esimerkiksi jääkiekon SM-liigan joukkue. 

”Eihän se helppoa ole löytää oli historia mikä tahansa. Alussa hommat lähti hyvin liikkeelle 

ja täytyy kiittää niitä yrityksiä jotka alusta asti on ollut mukana. Se haaste on nousta nyt 

seuraavalle tasolle, divarista liigabudjettiin ja se on se, mitä me päivittäin tavoitellaan. Aika 

moni on sanonu et me ollaan mukana, koska sä oot mukana tässä. Et mä oon yrittäny 

luoda henkilökohtasen suhteen mahdollisimman moneen sponsoriin. Kyl se lähtökohta on, 

et löytää yhteisen sävelen kaikkien kanssa. Pitää pystyy muokkaantuu siihen, mitä 
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pyydetään. Mä sanosin, et meil on noin 60 firmaa mukana. 10-20 ydinporukka, joka antaa 

sen kivijalan ja loput sitten piensponsoriverkostoa. Molempia pitää kasvattaa.” (Roope 

Suonio) 

 

3.3.4 Torpan Pojat Helsinki, Jomi Suhonen toiminnanjohtaja ToPo Juniorit ry 

 

Torpan Pojat on yksi perinteisimmistä koripalloseuroista Suomessa ja se on perustettu jo 

vuonna 1932. Ensimmäisen Suomen mestaruuden miesten korisliigassa seura voitti jo 

vuonna 1960 ja kaikkiaan mestaruuksia on vuosien saatossa tullut yhdeksän kappaletta ja 

mitaleita peräti kaksikymmentä viisi kappaletta. Viimeisin kausi korisliigassa oli vuonna 

2011 – 2012, jonka jälkeen seura ei saanut liigalisenssiä seuraavalle kaudelle. Miesten 

toimintaa jatkettiin pienen tauon jälkeen pelikaudella 2016 – 2017 ja siitä saakka joukkue 

on kilpaillut miesten ykkösdivisioona A:n kärkipaikoista. (Basket 2016, Topo 2018) 

Seura ja sen junioritoiminta sekä edustuskoripallo toimii tällä hetkellä yhtenä yhdistyksenä 

ja osakeyhtiömuotoa on mietitty, mutta sitä ei koeta vielä realistiseksi vaihtoehdoksi. Topo 

kerää kaikilta junioreiltaan toimintamaksussaan 20 euron vuosittaisen avustuksen sekä 

miesten, että naisten edustustoiminnalle. Asian suhteen ollaan avoimia ja raha kerätään 

sen takia, koska edustusjoukkuetoiminta kuuluu seuran identiteettiin ja toimii samalla 

markkinointikanavana ulospäin. Ylipäänsä Topon toiminnassa kaikki perustuu 

junioritoimintaan ja esimerkiksi naperokerhoissa on käynyt kauden aikana jopa 100 lasta. 

”Meillä on tavoitteena olla korisliigassa molemmilla jengeillä ja junnuissa täydet ikäluokat 

kaikissa joukkueissa. Palauttaa Topo-henki, jota ei ainakaan meidän mielestä ole muualla 

olemassa kuin täällä Munkassa.” (Jomi Suhonen) 

Täysipäiväisiksi työntekijöiksi Suhonen laskee ainoastaan itsensä ja hänenkin työnkuvaan 

kuuluu isoilta osin juniorijoukkueiden valmennus. Ammattilaisia ei miesten 

edustusjoukkueessa ole laisinkaan ja pelaajista amerikkalaisvahvistukset olivat lähimpänä 

sitä määritelmää, sillä seura maksoi heidän asumisensa sekä palkan, jolla on mahdollista 

tulla toimeen. Vapaaehtoistyöntekijöiden määrän kasvattaminen ja seuran rakenteiden 

kehittäminen on toiminnan suurimpana haasteena. Nyt pieni joukko ihmisiä kantaa kaiken 

vastuun ja tekee suurimman osan töistä yksin. Salivuorojen kustannukset sekä niiden kova 

hinta ja Helsingin kaupungin hyvin maltillinen mukanaolo nuorisourheilun tukemisessa 

nähdään myös erittäin haasteellisena osana seuratyötä. 



85 

”Kaikkea haetaan mitä voidaan… toiminta- ja tilankäyttö avustukset ynnä muut. Nää on 

vaikeita kysymyksiä… eihän toiminta voi kuitenkaan tukiin perustua tai siihen että tehdään 

jotain sillä odotuksella, että saadaan tukia. Mitä jos ei sitten saadakaan? Mut miksei salit 

vois maksaa 0 euroa tunti? Sehän ois parasta tukea, mitä kaupunki vois antaa. Me 

maksetaan nyt seurana salivuokria 130 000 euroa kaudessa.” (Jomi Suhonen) 

Miesten joukkueen budjetti kaudella 2017 – 2018 on noin 100 000 euroa ja siitä 60 

prosenttia on sponsoreilta saatuja tuloja. Loput koostuvat lipunmyynnistä, oheismyynnistä 

ja junioreiden suunnalta tulevasta tuesta. Palkkojen osuudeksi menoista Suhonen arvioi 

noin 70 prosenttia ja loput menevät logistiikkaan. Yleisöä Topon peleissä on ollut 

katsomossa keskimäärin hieman vähemmän kuin edellisellä kaudella.  

”Pitäis olla noin 350 per matsi. Tällä kaudella vaihdellut hirveesti. Tehtiin iso virhe, kun 

ollaan järjestetty tuplapelejä kisikseen naisille ja miehille. Ei ole tuonut katsojia peleihin. 

Seurauskollisuus on se isoin juttu kaikessa, vaikkakin ollaan epäonnistuttu vanhojen 

Topolaisten saamisessa katsomoon. Satunnaiskatsojia yllättävänkin paljon. Vaatii 

mielettömiä ponnisteluita, että saadaan jengiä katsomoon.” (Jomi Suhonen) 

Parhaimmiksi käytännöiksi Topon toiminnassa voi nähdä vapaaehtoistoiminnan ja siellä 

olevien ihmisten aktivoinnin sekä heille kaikenlaisen aktiviteetin luomisen. 

”Ukkomunkissa iltoja järjestetään heille ja isossa roolissa on ”Rookies” toiminta. Suurin 

osa vapaaehtoisista on mukana siinä. Niille järjestetään kaikenlaista toimintaa. Topo 

rookies ryhmä on perustettu pari vuotta sitten ja nyt siinä on joku 70 henkeä, kerran 

viikossa sunnuntaisin vedetään treenit esimerkiksi. Siellä on aina todella hauskaa kaikilla. 

Vapaaehtoisia pidetään kuin kukkaa kämmenellä.” (Jomi Suhonen) 

 

3.3.5 Turku NMKY, Ken Forslund GM Kristika Turku 

 

Turun NMKY on yksi vanhimmista yleisseuroista Suomessa ja se on perustettu vuonna 

1983. Koripallojaos perustettiin taas vuonna 1945 ja siitä saakka toimintaa on ollut eri 

sarjatasoilla huippuvuosien osuessa 1970- ja 1980 – luvuille, jolloin joukkue voitti Suomen 

mestaruuden miesten korisliigassa peräti neljä kertaa. Miesten edustusjoukkueen toiminta 

oli 2000 – luvulla pitkään jäissä, mutta viimein kaudelle 2014 – 2015 joukkueen taustat 

saatiin kuntoon ja siitä saakka urheilullinen suunta on ollut vahvasti nousuvoittoinen. 

Joukkueen nimeksi vaihdettiin samalla Kristika Turku. Kaudella 2017 – 2018 joukkue otti 
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osaa miesten ykkösdivisioona A:han ja pääsi aina välierävaiheeseen saakka. (TUNMKY 

2018) 

Kristika Turku toimii osana isoa yleisseuraa ja yhtiöittämiselle ei nähdä syytä tällä hetkellä. 

Vapaaehtoisia joukkueen ympärillä on taustaryhmän muodossa noin viisi aktiivisemmin ja 

lisäksi ottelutapahtumissa heitä on aina kerrallaan noin 20, suurin osa junioreita ja heidän 

vanhempiaan. Joukkueen pelaajista on omia kasvatteja lähes kaikki ja junioritoiminta 

nähdään pohjana kaikelle toiminnalle yhdistyksessä. Ammattilaisia joukkueessa ei ole 

laisinkaan ja toiminnan kehittäminen taloudellisesti kohti korisliigan vaatimuksia on pitkän 

aikavälin tavoite. 

”Ei uskotella, että puoliammattilaisilla korisliigassa pärjättäisiin ja pyritään parantamaan 

taloudellista tilannetta siten, että me pystyttäisiin tarjoamaan, ei koko 

ammattilaisjoukkuetta aluksi, mutta että osalle porukasta tulisi ihan koris ammatiksi. Että 

jos tänne nyt sitten jenkkejä tulisi, niin ne sitten on ammattilaisia. Se mitä mä huomaan 

keskusteluissa, et tää on niin menestyshullua kansaa et kaikki haluaa, et me noustaan 

korisliigaan. Ja kyllähän me halutaankin, mut ei silleen et me tullaan sit sieltä heti alas… et 

täytyy aina vähän toppuutella.” (Ken Forslund) 

Kristika Turku lähti kauteen 100 000 euron budjetilla, mutta sitä on jouduttu hieman 

karsimaan. Sponsoreiden osuus tulorahoituksesta on noin 40 prosenttia ja seuraavaksi 

isoin tuloerä on lipunmyynti, mutta esimerkiksi Kristikan järjestämistä leireistä saadut tuotot 

ovat myös merkittävä osa kokonaisliikevaihtoa. Menorahoitus koostuu pitkälti palkoista, 

vuokrista sekä matkustamisesta. Kaikista positiivisin asia Turussa on uusi halli, minne 

joukkue on siirtynyt pelaamaan ja katsojia halliin mahtuu hyvin. Tämän hetken 

kannattajakunta koostuu isoilta osin satunnaisista katsojista ja Forslund odottaakin sitä 

päivää, kun hän alkaa selkeästi havaitsemaan ottelutapahtumissa vakiokannattajia.  

”Turun teknologiakiinteistöt on pistäny sen hallin pystyyn ja omistavat sen. Kaupungilla on 

muistaakseni 20 vuoden vuokrasopimus siihen ja sitä kautta kaupunki vuokraa sitä meille. 

Me pelataan nyt 2/3 kentällä ni sinne mahtuu 1700 katsojaa. Koko kentälle mahtus 2800-

2900 katsojaa. Missä me halutaan olla, ni kyllä mä haluan, että se keskiarvo on siellä 

tuhannen hujakoilla. Pitkällä aikavälillä, niin sanotaanko näin, että se tavote on et me 

saadaan pelata siten, että päästään varaamaan peleihin aina koko halli. Se on pitkä työ.” 

(Ken Forslund) 
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3.3.6 Munkkiniemen Kisapojat, Tomi Kaminen päävalmentaja Mukibasket 

 

Munkkiniemen Kisapojat on koripalloon panostava erikoisseura, jonka juniorityö on 

aloitettu vuonna 2011. Seura ei ole koskaan pelannut korisliigaa eikä se ensi sijaisesti 

tavoittelekaan paikkaa siellä, vaan toiminnan pääpaino on juniorityöhön panostamisessa ja 

pelaajakehityksessä. Edustusjoukkue nousi miesten ykkösdivisioona B:hen kaudelle 2016 

– 2017 ja kuluvalla kaudella lunasti siellä jo paikan välierävaiheeseen. Seura toimii 

samoilla periaatteilla, kuin HBA ja tulevaksi pelikaudeksi tavoitteena onkin lunastaa paikka 

ykkösdivisioona A:sta. (Mukibasket 2018) 

Seura toimii yhdistyspohjalla ja siihen ei ole tulossa muutosta tulevaisuudessa. 

Ammattilaisia ei ole laisinkaan ja koko seuran toiminta perustuu vapaaehtoistoimintaan, 

jota pyörittävät valmentajien lisäksi aktiivisimmat pelaajien vanhemmat. Lähes kaikki 

tulorahoitus kerätään kausimaksuilla ja sponsoritulojen osuus liikevaihdosta on hyvin pieni. 

Edustusjoukkueen toiminta perustuu omiin junioreihin ja heille mahdollisimman 

kilpailullisen alustan tarjoamiseen. Seuran valmennuksen Kaminen näkee isoimpana 

voimavarana, mikä seuraa pitää voimissaan. 

”Ymmärrys valmennuksen kesken on aika hyvää ja sekin on mun mielestä osaamista… 

mun mielestä meil on pirun hyvä ymmärrys, et mitä me halutaan ja mihin junnut pystyy. 

Rahasta ja resursseistahan kaikki on kiinni. Ei yritetä olla massaseura vaan pieni ja 

laadukas. Pääkaupunkiseudulla jotkut seurat maksaa junnukoutsille kolmee tonnii kuussa, 

ni jos sä haluut tollasen koutsin ni et sä pysty siihen. Aika pitkälle tää menee kuiteskin 

siten, et niin kauan kun nykyset ihmiset jaksaa ni homma toimii.”  (Tomi Kaminen) 

Miesten joukkueen budjetti kaudella 2017 – 2018 oli 18 000 euroa ja siitä 40 prosenttia on 

kerätty otteluiden oheismyynnillä sekä pienillä talkootöillä ja loput rahoista on kerätty 

kausimaksuilla pelaajilta. Menopuolella salivuokrat, tuomarimaksut sekä sarjamaksu ja 

päävalmentajan kulukorvaukset koostavat menorahoituksen. Yleisöä otteluissa on ollut 

joitakin kymmeniä ja ainoastaan pudotuspelivaihe kiinnosti suurempaa massaa. Tavoitetta 

yleisömäärään ei ole ja pääsy otteluihin on ilmaista. Kannattajat ovat pääsääntöisesti 

pelaajien vanhempia, kavereita ja muita sukulaisia. Harjoitushallia Mukissa ollaan työstetty 

ja suunnitelmissa ollaan päästy melko pitkällekin. 

”On ollut useitakin hankkeita. Se kaikista konkreettisin juttu lähti yhden pelaajan 

vanhemman masinoimana ja ansiosta. Tehtiin laskelmat, et monta kenttää pitäs olla ja 
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niiden käyttöasteet ja käyttökulut. Arkkitehti on tehny alustavat piirrustukset, kaupungin 

kanssa ollaan juteltu tonttiosaston kanssa, ollaan katottu ja löydetty tontit Munkan seudulta 

vielä ja sieltä on ilmotettu et löytyy suunnitteluapua. Se miten se rahoitetaan, ni 

suunnitelmia on myöskin tehty, mut mitään ei oo viety sillä tavalla eteenpäin et ois oikeesti 

alotettu se projektin vetäminen. Kuka sitä lähtee vetämään ja näin ni siinä ei oo tapahtunu 

lopullisesti mitään päätöksiä.  

Tätä meidän tekemää on kuitenki nyt käytetty hyväksi juuri julkisuuteen tulleessa 

halliprojektissa Pirkkolaan. Sehän nyt meni kaupungin jossain viskaalissa läpi ja nyt se 

menee kaupungin hallitukselle. Se varaus on niinku hyväksytty. Mut se on enemmän 

semmonen halli, joka on kaikille seudun seuroille. et meillähän on just tahtotila saada 

Munkan seudulle halli niinku Mukille, Topolle ja Sykille. Me puhuttiin noin viidestä 

miljoonasta kustannuksena ja se laskettiin et neljä kenttää plus vuokrattavia tiloja, 

kuntosalia ja tanssisaleja tarvittaisiin et tulot riittäis. Me puhuttiin 50-60 euron tuntihinnasta 

ja sillä se niinku pyöris kun kaiken huomioi. Tohon projektiin tartteis jonkun veturin. Emmä 

oo mikään semmonen ketä noista tajuaa.” (Tomi Kaminen) 

 

3.4 Asiantuntijahaastattelut 

 

Asiantuntijahaastatteluissa oli tarkoitus selvittää suomalaisen urheilujohtajuuden tilaa ja 

samalla saada uusia näkökulmia sekä ideoita tämän tutkielman työstämiseen. Kaikkiaan 

haastatteluita toteutettiin viisi ja haastateltavat olivat Juho Nenonen, Arto Kuuluvainen, 

Jaakko Haltia, Mikko Mäntylä sekä Jukka Raja-aho. 

Juho Nenonen on Salon Vilppaan korisliigapelaaja ja hän on sivutyönään opettanut 

urheilujohtamista Itä-Suomen yliopistossa sieltä valmistumisen jälkeen. Hän toimi 

lähtölaukauksena tutkimukselle ja antoi hyviä näkökulmia sekä neuvoja tiedonhakemiseen 

ja sen lisäksi myös muihin haastateltaviin.  

Arto Kuuluvainen taas on suomalaisen urheilujohtamisen yksi uranuurtajista ja hän oli 

ensimmäisen seurajohtajalle suunnatun yliopistotason kurssin vetäjä Turun yliopistolla. 

Kurssi alkoi vuonna 2006 ja se oli osallistujia täynnä kahdeksan vuotta putkeen, kunnes 

hän lopetti sen vetämisen. Kuuluvaisen mukaan helpoin tapa saada kuva suomalaisesta 

urheilujohtamisen arjesta on katsoa dokumentti ”Täynnä Tarmoa”. Sponsorointiin hänellä 
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oli paljon mielipiteitä ja Suomessa olisi paljon opittavaa maailmalta, mutta osittain ollaan 

myös tekemättömän paikan edessä. 

”Mielenkiintoisinta urheilussa on se, että se on alusta joka yhdistää erilaisia sidosryhmiä. 

On kuluttajat, yritysmaailma, politiikka, media ja urheilulla on arvoa, jos sitä osataan 

käyttää oikein. B2B isossa maailmassa, niin firmat sponssaavat esimerkiksi F1 formuloita 

järkyttävillä summilla, koska silloin niille aukeaa ovia jonne ne eivät muuten pääsisi. Raha 

voi sitten generoitua muualta ja urheilun ulkopuolelta korkojen kanssa takaisin. Huippu-

urheilussa on myös paljon kyse poliittisista intresseistä ja maan brändin kiillotusta. 

Yhteiskuntavastuu terminä tulisi olla suunnattuna enemmän syrjäytymisen estämiseen tai 

aatteelliseen toimintaan. Kilpaurheilun sponsoroinnin tulisi aina olla vastikkeellista. 

Firmojen tulisi aina saada jotakin vastineeksi rahoistaan. Kenen vastuu on sitten se 

aktivointi? Seuran vai sidosryhmän ja yritysten? Yrityksillä osaamista niin paljon 

enemmän. Täytyisi päästä win-win tilanteisiin, jossa 10 000 euron sponssilla saa oikeasti 

jotakin takaisin. Hyväntekeväisyys stigmasta olisi päästävä eroon asap! Mikään ei synnytä 

sellaisia tarinoita ja tunteita, kun urheilu.” (Arto Kuuluvainen) 

Kuuluvainen on työstänyt kaksi kirjaa viime vuosina urheilujoukkueista ja niiden tekemästä 

työstä esiripun takana, sekä myös urheilijoista ja heidän uran onnistumisista ja 

vastoinkäymisistä. Hänen mukaansa Suomessa on todella vähän seuroja, joilla on 

enemmän kuin muutamia ihmisiä töissä ja käytännössä toiminnanjohtaja tekee usein 

kaiken yksin. Myös urheiluorganisaation toiminnan saaminen yhteisölliseksi olisi 

tulevaisuudessa tärkeää ja se olisi prosessi, joka tulisi aloittaa heti esimerkiksi 

säännöllisten koulukäyntien ja muun yhteisön aktivoinnin avulla, koska muutokset vievät 

todella paljon aikaa. Kuuluvaisella oli myös hyvä ulkopuolisen katsojan mielipide korisliigan 

suureen amerikkalaispelaajien määrään. 

”Vaikea kysymys. Voisin kuvitella, että jenkit nostavat sarjan tasoa. Yhteisölle on kovempi 

juttu, jos oma juniori breikkaa liigaan tai edustusjoukkueeseen. Jenkit kovempia 

pelaamaan ja siten pelin taso on kovempi. Kuitenkin 95 prosentille katsojista pelin tasolla 

ei ole merkitystä, koska he eivät tunne lajia niin hyvin. Itse asiassa voi olla niin, että mitä 

heikompi tasoinen ottelu on, niin sitä tasaisempi se on ja sitä kautta sitä kiinnostavampi 

kannattajien mielestä.” (Arto Kuuluvainen) 

Jaakko Haltia työskentelee lehtorina Turun ammattikorkeakoulussa ja hänen 

ydinosaamisalueensa ovat urheilujohtaminen ja -markkinointi. Viimeisin isompi hanke, 
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missä hän oli keskeisesti mukana, on tässäkin tutkielmassa esitetty ”Arvonluonnin 

pelikirja”, joka esimerkiksi tutkii käytännönläheisin esimerkein tapoja, millä yritysmaailma 

voisi urheilua hyödyntää. Lisäksi Haltia on lentopallon mestaruusliigassa pelaavan Loimaa 

Hurrikaanin perustaja ja nykyisin hän toimii siellä johtokunnan jäsenenä. Haltialla on siis 

myös erittäin käytännönläheistä kokemusta suomalaisesta urheilujohtamisesta ja 

seuratyöstä.  

”Mä lähden siitä kulmasta, että urheilujohtamiseen kuuluu kaikki mikä liittyy urheiluun ja 

sen johtamiseen. Sana management on aika lailla eri merkityksen omaava, kun se mitä 

Suomessa mielletään sanasta johtaminen. Yhdysvalloissa sen nimikkeen alta löytyy noin 

300 eri alanimikettä suorittaa tutkinto. Me AMK:ssa mielletään tuohon sen kaupallisuuden 

liittäminen ja se on Suomessa uusi asia. Meillähän urheiluun kuuluu isosti se urheilun hyvä 

kertomus ja urheilun rooli ihmisten kasvattamisessa.” (Jaakko Haltia) 

Urheilun sponsoroinnissa Haltia näkee osaamattomuutta ja ymmärtämättömyyttä sekä 

seuroista että yrityksistä. Sponsoroinnin määritteleminen Suomessa on myös erittäin 

vaikeaa ja verottajalle sponsorointi on puhtaasti näkyvyyselementti. Nykyisin tulee 

arvopohjaisuus myös keskusteluissa vahvasti esille ja yhteistyösuhteeseen tarvitaan hyvä 

yhteenkuuluvuus toimijoiden kesken, esimerkiksi moottoriurheilu ja moottoriöljy kuuluvat 

vahvasti yhteen. Arvopohjaisuus onkin se eniten nouseva trendi Suomessa tällä hetkellä ja 

aihetta on tutkittu paljon ja huomattu, että juuri arvopohjaisuudella on suuri merkitys. 

Jaetun arvon ajatus on myös Haltian mielestä tulevaisuuden trendi. 

”Jaettu arvo eli shared value ajattelu on enemmänki tällanen tulevaisuuden juttu… neljän 

p:n joukkoon pitää lisätä viides p joka on niinku ”purpose”, elikkä niinku puhutaan 

merkityksestä, missio uudelle vahvalle tulemiselle. Suomessa kaikki yhteisötyö on 

ammatillistettu ja ei hirveästi ole tällaista toimintaa kuten esimerkiksi Englannissa, missä 

jalkapallojoukkueen pelaajat kiertävät yhteisössä ja kouluissa ja sitä kautta lisäävät 

kiinnostavuutta pitkäjänteisellä työllä. Suomessa yritetään kehittää tapoja mitata tätä. 

Puhutaan vaikuttavuusinvestoinnin mittaamisesta. Jos tiedettäisiin tuon arvo, niin olis 

helpompi tehdä päätöksiä siinäkin näkökulmassa, että kannattaako yhteiskunnan maksaa 

seuroille tällasesta työstä.” (Jaakko Haltia) 

Nykyisin paikallisuudella on sponsoroinnissa vielä se isoin merkitys ja esimerkiksi 

mediarahaan ei pääse käytännössä käsiksi muut lajit kuin jääkiekko. Seurojen 

integroitumisella vahvemmin yhteiskuntaan Haltia näkee merkitystä ja esimerkiksi juuri 
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ulkomaalaisten pelaajien koulukäynnit luovat arvoa aina lasten vanhemmille saakka. 

Vapaaehtoistyössä hän näkee muutoksen ja se on tullut ihmisille enemmän 

projektiluontoiseksi. Haltia painottaakin sitä, että vapaaehtoistyön tulee olla hyvin johdettua 

ja organisoitua, että ihmiset nauttivat olla mukana toiminnassa ja sitä varten seurojen tulisi 

saada palkattua lisää työntekijöitä. Myös kaupunkien ja samalla yhteiskunnan tulisi antaa 

urheilulle tuntuvasti enemmän rahaa ja samalla ottaa omassa markkinointiviestinnässään 

enemmän huomioon paikalliset menestyvät urheiluseurat. Sillä voi olla todella isoja 

vaikutuksia mediatilaan ja maineeseen, mitä kaupunki tulouttaa. 

Mikko Mäntylä on koripallovalmentaja ja hän myös järjestää seuroille sekä lajiliitoille 

seminaareja sekä kehittämisiltoja. Varsinkin vapaaehtoiset seuratoimijat ja heidän tärkeys 

kokonaisuudessa tuli haastattelussa ilmi laajemmin. 

”Vapaaehtoiseksi voit saada kenet vaan mukaan, mut rahalla voit saada vaan osan. Se 

mun mielestä usein unohdetaan, et intohimolla me pystytään saamaan esimerkiks 

korisliigaan mukaan osaamisen puolesta kuka tahansa. Mun mielestä toi on erittäin 

tärkeetä ja tulee olemaan tärkeetä myös tulevaisuudessa. Vaikka maailmallekin kattoo, ni 

siellä vähintäänki tarvitaan joku mesenaatti, joka laittaa toimintaan omaa rahaansa.  

Seurois pitäis olla osaamista hallituksissa, koska nehän yleensä on ne johtajat ja lopulliset 

esimiehet. Silti hallitusammattilaisiahan meillä ei taida olla korisliigassa ainakaan montaa. 

Mielenkiintoisuus tässä bisnesmallissa on se, että juuri kenelläkään iso osa rahasta ei tuu 

siitä lipunmyynnistä ja siitä että myytäs oikeesti näkyvyyttä, vaan se tulee intohimosta ja 

muusta, jolloin tietyllä lailla vaikka ois kuinka hyvä ammattilainen, mutta ei omaa suhteita, 

ni eihän siitä tuu mitään.” (Mikko Mäntylä) 

Sponsoroinnin suhteen Mäntylä onkin sitä mieltä, että näkyvyyselementti on korisliigan 

tasolla olematon ja suurin osa rahasta tulee toimintaan yhteiskuntavastuun varjolla. 

Myynnin lisääminen urheilusponsoroinnin avulla korisliigan tasolla on niin vaikeaa, että 

hän näkee isoimmaksi yritysten saamaksi vastineeksi esimerkiksi työntekijöiden 

tyytyväisyyden, jos he pääsevät yrityskausikortilla katsomaan pelejä ja sen lisäksi 

yhteistyökumppaneiden kestitsemisen ottelutapahtuman yhteydessä olevassa VIP – 

tilassa. Hän näkee vastineeksi joissakin tapauksissa myös sen, että yritys pääsee osaksi 

toimintaa ja on sitä kautta mukana mahdollisessa menestystarinassa. Yhteiskunnan roolin 

hän näkee tällä hetkellä vaikeana kysymyksenä. 
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”Nyt meillä on hankala se, et meillä on urheilu ja liikunta yhdessä. Ja itseasiassa valtio 

haluaa enemmän tukea liikuntaa ja liikunta- ja urheiluihmiset haluaa laittaa enemmän 

rahaa urheiluun. Täs on kysymys valtiovallan ja kuntien arvomaailmasta. Tää futisjengien 

kausikortti myynti, ni on jännä nähä et tuleeks sillä oikeesti enemmän väkeä katsomoon 

vai onks se vaan ollu laillistettu tapa kerätä rahaa ja myydä se 40 euroa per kausikortti, 

joka ostetaan enemmänki tuen vuoksi, mut ei edes aiota tulla kattomaan niit pelei. Jonkun 

mielestä se voi olla väärin, mut mun mielestä se on ihan loistavaa.” (Mikko Mäntylä) 

Jukka Raja-aho on Tampereen Pyrinnön junioripäällikkö ja hänet on otettu tutkimukseen 

mukaan haastattelun muodossa etenkin sen takia, koska Pyrintö on viime vuosina 

onnistunut rekrytoimaan hurjan suuren määrän valmentajia juniorijoukkueisiinsa ja suurin 

osa näistä valmentajista on mukana toiminnassa puhtaasti vapaaehtoisvoimin. Pyrinnöstä 

voisi tuossa asiassa ottaa mallia kaikki koripalloseurat Suomessa. Raja-aho näkeekin 

työnsä tärkeimpinä osa-alueina vapaaehtoisten auttamisen ja motivoinnin ja hänen 

mukaansa tavoitteellinen toiminta ja tavoitteellisen sekä kehityshakuisen kulttuurin 

luominen on elinehto vapaaehtoisuudelle. 

”Mä luulen, tai olen hyvinkin varma ja mihin itse uskon vahvasti, että jos saan synnytettyä 

semmosen kunnianhimon ja tekemisen meiningin... Omalla esimerkillä yritän viedä siihen 

suuntaan, että valmentajat eivät vaan mene valmentamaan vaan haluavat kehittyä. 

Tavoitteellisuuteen uskon vahvasti. Tehdään hommaa tosissaan, esimerkkinä että meillä 

on säännölliset valmentajakoulutukset kuukausittain. Aluksi siellä oli vähän vähemmän 

väkeä ja se on koko ajan lisääntynyt, kun ne ovat huomanneet, että se tavallaan liittyy 

tähän hommaan.” (Jukka Raja-aho) 

Vapaaehtoisten palkitsemisen hän näkee hyvin monimuotoisena ja tietenkin pieni 

taloudellinen korvaus esimerkiksi kilometrikorvausten muodossa on osa sitä. Suurempana 

hän näkee, että palkitsemiseen liittyy osittain myös se, että valmentajien pitämiä 

harjoituksia käydään seuraamassa ja niitä arvioidaan ja annetaan palautetta. Tällä tavalla 

valmentajat kokevat, että heitä arvostetaan ja se onkin tärkein sanoma. 

Raja-ahon mielestä korisliiga ei missään nimessä ole liiketoimintaa ja siksi suurin osa 

joukkueista toimivat yhdistysmuotoisina. Edellytyksiä liiketoimintaan ei vielä tällä hetkellä 

ole ja pelaajien ammattilaisuus ja sen taso on myös oma kysymyksensä. 

Amerikkalaisvahvistuksien määrää tulisi hänen mukaansa rajoittaa pienemmäksi ja 

korisliigassa jaettuja peliminuutteja sekä roolia joukkueessa tulisi katsoa myös 
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investointimielessä. Jos isoimmat peliminuutit ja keskeisimmän roolin saavat aina 

amerikkalaispelaajat, niin hyöty investoinnista katoaa lähes poikkeuksetta jokaisen 

pelikauden jälkeen, koska amerikkalaisvahvistus vaihtaa joukkueen toiseen. 

Junioritoiminta onkin hänen mukaansa koko toiminnan elinehto ja syy, miksi hän päivittäin 

haluaa olla tekemisissä koripallon kanssa tekemisissä. 

”On tärkeä. En mä näe tässä mitään muuta järkeä tässä. Mitä muuta merkitystä 

urheiluseuralla on, jollei se ole esikuva nuorille, jollei se ole sieltä urheiluseurasta lähtösin 

se joukkue. Ja en nyt tarkota, että siellä joukkueessa pitää olla vaan oman seuran 

kasvatteja, en tietenkään, mutta kyllä se sellanen jonkinnäkönen ihanne pitää olla.  Mä 

uskon siihen, että lasten harrastamisen pitää olla tavoitteellista. Lapsille pitää opettaa sitä 

ja parasta, mitä urheiluseura pystyy tekemään, on opettaa lapsia keskittymään ja sitä 

kautta tavoitteellisuuteen.” (Jukka Raja-aho) 

 

3.5 Koripalloliiton näkökulma 

 

Viimeiseksi vuoron saavat koripalloliiton henkilökunnan jäsenet, jotka haastateltiin 

viimeisten joukossa. Korisliigaseurat kritisoivat usein haastatteluissa koripalloliittoa ja 

heidän nostamiin kysymyksiin haettiin myös vastauksia. Haastateltavat olivat Tom 

Westerholm, Vesa Wallden sekä Henrik Dettmann. 

Koripalloliiton kilpailujohtaja Tom Westerholmin työnkuvaan korisliigassa kuuluvat kaikki 

kentän sisäpuolella tapahtuvat asiat. Haastatteluhetkellä hän toimi myös koripalloliiton 

väliaikaisena toimitusjohtajana, joten hänellä on erittäin hyvä kokonaiskuva siitä työstä, 

mitä koripalloliitossa tehdään ja samalla myös suomalaisesta koripallosta. 

Suomen koripalloliitossa työskentelee valmentajat mukaan laskettuna noin 30 henkilöä. 

Heistä korisliigaan käyttää aikaansa Westerholmin mukaan hieman vajaat 10 työntekijää, 

joista Vesa Wallden eniten. Korisliigan sponsoroinnin suhteen tilanne on haastava ja 

kumppaneita vaikea löytää. 

”Korisliigan tuotteistamisessa on vaikea löytää tuote, joka ei ole jo seurojen hallussa. 

Ongelma on tietysti se, että ollaan kaupallisessa puolessa aika raakile. Meillä ei oikeen ole 

pitkiä sopimuksia paitsi Veikkauksen kanssa ja tietysti nyt viime aikoina sit Elisa Viihteen 

kanssa. Strategisena tavoitteena on, että sarjassa pelaamisen kustannuksia ei perittäisi 
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seuroilta vaan se katettaisiin kumppanuusmyynnillä. Se koostuisi kaikesta myynnistä ja 

mediaoikeuksista ynnä muusta.” (Tom Westerholm) 

Korisliigan katsojakeskiarvossa ollaan tällä hetkellä alimmalla tasolla viiteen vuoteen ja 

syitä siihen on vaikea löytää. Tavoitteena on seuraavan kahden kauden aikana nostaa 

keskiarvo tuhanteen ottelussa. Koripalloliitto on vuonna 2015 tehnyt Haaga-Helian kautta 

katsojatutkimuksen jossa todettiin, että tunnelma ottelutapahtumissa on tärkein yksittäinen 

tekijä, joka saa ihmiset liikkeelle. Westerholm näkee myös, että liitolta täytyisi löytyä 

tietopankki esimerkiksi käytännöistä, jotka toimivat jollakin seuralla. Silloin kaikkien olisi 

mahdollista yrittää mallintaa niitä omaan käyttöönsä. Yhteinen lipunmyyntialusta on myös 

suunnitteilla ja se helpottaisi logistisesti lippujen hankintaa. Kuitenkin nämä Westerholm 

näkee pelkästään tukitoimina ja isoin haaste tällä hetkellä ovat olosuhteet, missä pelataan. 

Myös sosiaalisen median arvoa markkinoinnissa ei olla vielä osattu käyttää hyödyksi 

optimaalisella tavalla. 

”Olosuhteet on tällä hetkellä se pullonkaula ja niitä täytyisi saada parannettua. Lisäks 

meidän katsojaprofiili on sosiaalisessa mediassa ja siellä toimii tällä hetkellä kaikenlainen 

videomateriaali ja se on se missä meidän pitäisi olla huomattavasti aktiivisempia ja 

parempia ja sitä kautta saada sitä nuorempaa väkeä kiinni. Mutta seurojenkin pitäisi myös 

pystyä ottamaan vastaan se ja tukea omilla kanavillaan meidän markkinointia samoin, kun 

meidän pitää tehdä sama heille. Me ollaan kyllä epäonnistuttu tässä. Me ei olla tarpeeksi 

vahva media vielä liigatasolla. Kyl meidän pitäisi pystyä tunnistamaan et ketä meidän 

asiakkaat on ja mitä he haluavat ja sen jälkeen yrittää täyttää heidän toiveensa.” (Tom 

Westerholm) 

Koripalloliiton budjetti on noussut viimeisen viiden vuoden aikana merkittävästi ja kun 

vuonna 2013 se oli noin kolme miljoonaa euroa, niin nyt puhutaan lähes kahdeksasta 

miljoonasta eurosta. Pelaajien lisenssit, kilpailutoimintaan osallistuvien joukkueiden 

sarjamaksut, valtion avustukset, tapahtumien järjestäminen sekä kumppanuusmyynti ovat 

viisi isointa tekijää, mistä se summa koostuu. Veikkausraha kuuluu Westerholmin mukaan 

kumppanuusmyyntiin ja sitä tulee sekä opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) kautta että 

lajiliiton oman sopimuksen kautta. Esimerkiksi vuonna 2018 OKM:n myöntämä tuki 

Suomen koripalloliitolle oli hieman alle miljoona euroa, kuten jo aiemmin todettiin. 

Tärkeimpänä lajiliiton tehtävänä hän näkee, että seurojen kanssa yhdessä luodaan 

mahdollisuus koripallon pelaamiseen ja tietysti koripalloliitto pyrkii olemaan toiminnassa 

seuroja varten, samoin kun seurat ovat koripalloa ja koripalloliittoa varten. 
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Vesa Wallden on koripalloliiton yhteyspäällikkö ja aiemmin hän on muun muassa toiminut 

pitkään liiton toiminnanjohtajana. Hänen toimenkuvaansa kuuluu korisliigassa kentän 

ulkopuoliset asiat ja muuan muassa olosuhdeohjelma. Myös Wallden näkee korisliigan 

peliareenat tällä hetkellä isoimmaksi ongelmaksi kehityksen edessä niin katsojamäärän 

lisäämisen kuin urheilusponsoroinnin kiinnostavuuden suhteen. 

”Mä en usko enää tällaseen perinteiseen logonäkyvyyteen hirveesti, et mun mielestä se 

kysymys on se, että mikä sen seuran tai liigan tarina on ja miten sä pystyt kumppaniin 

sitomaan sen. Sit täytyy muistaa se, et oli sulla 5 000 euron tai 50 000 euron kumppani, ni 

niiden asioiden hoitamiseen menee ihan yhtä paljon aikaa. Nää liittyy aika paljon näihin 

olosuhdeasioihin, et vaikee tarinoita on seurakuntataloihin tehdä. Terve malli tuollaseen 

halliprojektiin, ni esimerkiks Joensussa hankkeessa on mukana yksityistä rahaa, kunta ja 

yliopisto. Meil ei oo liittona niin paljon rahaa, kun vaikka jääkiekkoliitolla et pystys sijottaa 

noihin. Palloliitollahan on myös sitä UEFA rahaa mitä ne pystyy käyttämään. Ainut et miten 

me pystytään auttamaan siinä on lobbaamisessa ja kilpailuttamisessa sen verran et me 

pystytään sanomaan et mistä kannattaa hakee ne kilpailutukset. Homma kehittyy ja viime 

syksynä on alettu tekee olosuhdestrategiaa. Yhtenä isona tähän liittyy myös harjotushallit, 

koska meil on aika moni seura täynnä tällä hetkellä, et ollaan vähän myöhässä siinä.” 

(Vesa Wallden) 

Korisliigan myymisen Wallden näkee haasteellisena ja tarinan luominen sarjan ja sen 

joukkueiden ympärille sekä tuotteistaminen on nyt työn alla. Tulevaisuudessa hän näkee 

rahan TV-oikeuksissa ja niiden myymisessä kotimaan lisäksi myös ulkomaille. Fanseatin ja 

Elisa Viihteen hän näkee kehityskelpoisina ja jo nyt katsojamäärät ovat verrattavissa 

esimerkiksi jääkiekon mestikseen. Ylen roolin hän näkee myös merkittävänä ainakin 

Susijengin suhteen. 

”Ylen rooli on hyvin merkittävä, maajoukkuetoiminnassa meillä on hyvä soppari. Mut eihän 

ne voi kaikkea näyttää. Katsojamäärien seurantaan mä en usko yhtään. Aina pitäs saada 

tietää et ketä ne katsojat on. Katsojaprofiili on se avainasia. Esimerkiks EM-kisoissa ni 

nuoret naiset katso paljon meidän pelejä, sehän on helvetin tärkee asiakas-segmentti. Kun 

meillä ois edes se kuukauden ottelu korisliigassa, ni voitas mennä jäähalliin ja tehdä 

tapahtumia.” (Vesa Wallden) 

Yhtiöittämään seuroja Wallden ei lähtisi liiton puolelta pakottamaan ja myös yhdistys voi 

toimia verovelvollisena. Kasvattajakorvauksiin pitäisi ehdottomasti olla hänen mukaansa 
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joku järjestelmä, vaikka ne kaikki on tähän mennessä korisliigaseurojen toimesta torjuttu. 

Tietojohtamisen näkökulmasta Walldenin mukaan yksi iso ongelma seuroilla on se, että ne 

eivät pääsääntöisesti tiedä ketä niiden kausikortin ja ottelulippujen ostajat ovat. 

Esimerkiksi koripalloliitolla on Microsoftin Dynamics ohjelma CRM järjestelmänä, 

nimeltään kuudes pelaaja, jossa on 38 000 nimeä.  

”Jotkut puhuu asiakastyytyväisyyskyselystä tai kuluttajatutkimuksesta, mut kyl mä näen 

ton enemmänki tiedolla johtamisena. Me myytiin viimesimpään Susijengin otteluun 60 

lippuu paikanpäältä, 5200 lippuu etukäteen.” (Vesa Wallden) 

Henrik Dettmann on Susijengin päävalmentaja ja seurojen haastatteluissa kävi vahvasti 

ilmi, että monet pitävät häntä myös koripalloliiton sisällä eniten asioihin vaikuttavana 

henkilönä. Esimerkiksi HBA:ta pidetään hänen omana projektinaan samoin kuin yhtenäistä 

pelitapaa juniorimaajoukkueiden ja miesten maajoukkueen välillä. Dettmann ottaa 

haastattelussa kantaa koripallovalmennukseen Suomessa, joka nähdään monissa muissa 

haastatteluissa yhdeksi koripallon menestystekijäksi tällä hetkellä. 

”Minun mielestä meidän koripallovalmennus on hyvällä tasolla. Me olemme varsinkin 

kehityksen suhteen viimeisen kymmenen vuoden aikana menty kovastikin eteenpäin sen 

jälkeen, kun me nostimme koulutuksen ja sen pääsyvaatimusten tasoa. Ihannetilaan on 

toki vielä paljonkin matkaa, mutta jos vertaamme tilannetta hyvin moneen muuhun lajiin 

niin tilanne on erittäin hyvä – jopa kansainvälisessä perspektiivissä.” (Henrik Dettmann) 

Urheilusponsoroinnissa Suomessa hän näkee isoimmaksi ongelmaksi sen, että ei löydy 

kuin yksi laji, jossa oikeasti harjoitetaan ammattilaistoimintaa ja siellä on myös ainoana 

sellaiset paikat alustoina, missä urheilijat pystyvät esiintymään yleisölle. Niin kauan, kun 

koripallolla ei ole käytössään halleja, jossa voidaan myydä kunnolla pääsylippuja ja 

oheispalveluja sekä kaikkea muutakin, niin raha ei pääse liikkumaan ja sitä yritetään 

kompensoida aktivoimalla suuri määrä sponsoreita. Kaikkien hallien pitäisi jonakin päivänä 

olla viihdekeskuksia, jonne ihmiset tulevat viettämään vapaa aikaansa. Korisliigan 

merkitystä kokonaisuudessa Dettmann pitää arvossaan. 

”Kotimaisilla pääsarjoilla on iso merkitys. Niillä on näkyvyyden kannalta suuri merkitys ja 

kotimaisten palloilulajien, niiden yhteenlaskettu liikevaihto on yli 200 miljoonaa. Se on 

merkittävä summa, joka on jäänyt vaille ansaittua huomiota.” (Henrik Dettmann) 
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Kysymys seurojen yhtiöittämisestä on myös aihepiiri, joka Dettmannin mukaan ansaitsee 

tulevaisuudessa säännöllistä keskustelua ja sen mahdollisten hyötyjen ja haittojen 

puntarointia. Liiketoiminnan harjoittaminen yhdistystoiminnan nimissä on jo lainopillisesti 

ongelmallista ja mikäli toimintaa halutaan kehittää, niin myös siihen on otettava tarkemmin 

kantaa. 

”Yritysten toimintaedellytykset puhuttaa koko Suomea. Myös kilpaurheilun tulee positioida 

itsensä liiketoiminnaksi – tuotamme elämyksiä kansalle. Urheiluseura toimii, kuin mikä 

tahansa yritys, ja tuottaa merkittävää lisäarvoa omalle paikkakunnalle. Esiintymisareenat - 

pelihallit ovat iso osa tätä kokonaisuutta. Infrastruktuuri on aivan ratkaiseva ja ainoastaan 

jääkiekko on perinteisten kulttuuritoimijoiden lisäksi saanut yhteiskunnan investoimaan 

omaan infraan. Suomessa on lähes 270 jäähallia, kun esimerkiksi Saksassa vastaava luku 

on noin 80. Kaupunkien tehtävä on vaalia ja huolehtia yritystoiminnasta, joka tuottaa sille 

lisäarvoa. Itse asiassa täysin sama asia koskee junioritoimintaa, joka tuottaa valtavasti 

lisäarvoa, pitää nuoret pois kaduilta puhumattakaan terveysvaikutuksista sekä 

yhteisöllisyyden lisäämisestä.” (Henrik Dettmann) 

HBA:n vaikutuksen korisliigaan Dettmann näkee pitkällä aikavälillä positiivisena. Kuitenkin 

ennen kaikkea se, että nuoret pelaajat pystyvät realistisesti näkemään koripallon 

mahdollisena ammattina tulevaisuudessa on HBA:n tärkeimpiä ominaisuuksia 

suomalaisessa koripallossa. HBA:n osalta ja sen rakentamisessa idea on ollut Dettmannin 

mukaan yhteinen ja siinä on otettu mallia Ranskasta, Latviasta ja toki myös suomalaisesta 

lentopallosta. HBA:ta koskevaa kritiikkiä hän ei täysin allekirjoita, mutta toteaa sen olevan 

esimerkki siitä, kuinka vaikeaa ylipäätänsä on konservatiivisissa urheilupiireissä tehdä 

muutoksia, jotka kohtaavat tulevaisuuden haasteita. Pitää vaan parantaa vuorovaikutusta 

ja lisätä ymmärrystä.  
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4. Yhteenveto ja huomioita 
 

Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää, mitä suomalainen urheilujohtajuus pitää 

sisällään ja käydä haastatteluiden avulla läpi se, miten koripallo on lajina pystynyt 

kehittymään sille tasolle, millä se tällä hetkellä kansainvälisesti kilpailee ja mitkä ovat 

suurimmat ongelmakohdat absoluuttiselle huipulle pääsemisen esteenä.  

 

4.1 Keskustelu tutkielman tuloksista 

 

Tutkielman tavoitteena oli samalla sekä kartoittaa koripallon menestystekijöitä lajina, että 

myös tunnistaa sen kehitystä eniten jarruttavat yksityiskohdat ja sitä kautta pohtia 

vastausta tutkimusongelmaan, joka määriteltiin seuraavasti: 

- Miksi suomalainen arvokisamenestys urheilussa on viime vuosikymmenen aikana 

useissa eri lajeissa saavuttanut historiallisen pohjansa? 

Tutkimusongelmaan etsittiin vastausta seuraavien tutkimuskysymysten avulla: 

Päätutkimuskysymys: 

- Mitkä ovat ne tekijät seurojen organisaatioissa tai lajiliiton organisaatiossa, jotka estävät 

suomalaisen koripallon nousun absoluuttiselle kansainväliselle huipulle sekä huippu-

urheilun näkökulmasta, että junioripuolen ja sitä kautta kilpaurheilun näkökulmasta? 

Alatutkimuskysymykset määritetään seuraavalla tavalla: 

- Mitä osaamista koripallon seuraorganisaatio pitää sisällään? 

- Mikä on urheilujohtajan rooli seuratoiminnassa? 

- Mitä urheilusponsoroinnin katsotaan pitävän sisällään ja mitä seurojen sidostyhmät sekä 

tukijat odottavat saavansa eurojensa vastineeksi? 

- Mikä on valmentajien rooli ja miten heitä koulutetaan? 

- Mitkä ovat koripallon kehittymisen kannalta isoimmat haasteet Suomessa? 

Näitä kysymyksiä selvitetään seuraavissa kappaleissa. 
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4.1.1 Urheilujohtaminen Suomessa 

 

Kaikista haastatelluista seurajohtajista vain viidellä oli urheilujohtamisen koulutusta ja 

koulutustaso vaihteli Itä-Suomen yliopistolla urheilujohtamisen opettamisesta ja Haaga-

Helian ammattikorkeakoulun urheilumarkkinoinnin opintokokonaisuuden käymisestä aina 

Vierumäen urheilumanagerit kurssiin, jota siellä on aikaisemmin opetettu. Palkkaa 

työstään sai 11 seurajohtajaa viiden toimiessa vapaaehtoispohjalta. Urheilujohtaminen 

nähtiin vahvasti toimenkuvana, johon kuuluu kaikki seuratyö aina pelaajien asuntojen 

siivoamisesta ja toimistolla kahvin keittämisestä ottelutapahtuman järjestämiseen ja siellä 

käytännön asioiden johtajana toimimiseen. Urheilujohtajan on oltava valmis tekemään 

kaikkea, mitä pienyrityksen pyörittäminen voi tuoda eteen. 

Urheilujohtaminen on kaikkee. Siis ajoittain ihan uskomattomien tulipalojen sammuttelua. 

Siis esimerkkinä joku jenkki jättää avaimensa kotiin, niin siihen vaan menee aikaa. Se on 

itte kenen sit aina pitää heittäytyä. Kyl se on siinä arjessa ja ruohonjuuritasolla johtamista. 

Millon haetaan Ikeasta petivaatteita ja mitä vaan. (Elisa Hakanen) 

Tarpeeksi ison vapaaehtoisryhmän kasaaminen ja motivointi, heidän työnsä suunnittelu ja 

johtaminen sekä kiittäminen on monilla korisliigan joukkueiden urheilujohtajilla yksi 

työnkuvan keskeisimmistä toimista. Varsinkin ottelutapahtumissa työnkuvan tarkka 

suunnittelu ja organisointi ovat tärkeää ja samoin on johtamisen kanssa. Käskemään ei 

saa alkaa ja jokaiselle täytyy pyrkiä antamaan valtuuksia hoitaa asioita parhaaksi 

näkemällään tavalla, mutta kuitenkin siten, että haluttuun lopputulokseen päästään. 

Kiittäminen on myös erikoisen tärkeää ja siihen kaikilla seuroilla on omat ja hyväksi 

havaitut keinot. 

”Pitää saada ihmiset tuntemaan olonsa tärkeäksi, aika pehmeetä johtamista siis. Kaikki 

lähtee hyvistä tavoista. Semmonen ryhmään kuulumisen tunne ja hommien tekeminen 

yhdessä, oli se sit edustusjoukkueeseen kuuluminen tai junnuturnaus, silleen et ne näkee 

et tää on yhteisölle tärkee juttu. ”Me-henki” ja ”Kouvot-perhe”, ilman näitä tää ois 

mahdotonta. Kiitokseks me jaetaan ilmaisia lippuja talkoolaisille teatteriin ja toisaalta ne 

näyttelijät tulee aina joskus kattoo meidän pelii. Ne on käyny vetää vipissä jotain tämmösii 

improvisaatiojuttuja, et ollaan koitettu hakea tällasta kulttuurien kohtaamista. KooKoon 

(SM-liigan jääkiekkojoukkue) tai KPL:n (Superpesisjoukkue) kanssa tehdään aina jossain 

vaiheessa kautta vaihtoja, et ne käy meidän pelissä ja me niiden. Se on niille tällasta 
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sopivaa vaihteluu ja halutaan osoittaa tukea oman kaupungin muille seuroille.” (Eero 

Lehtinen) 

Jonkinlaisena ongelmana monissa organisaatioissa voidaan nähdä kouluttamattoman 

urheilujohtajan lisäksi se, että hänen esimiehenään toimii hallituksen puheenjohtaja, joka 

tekee töitä seurassa vapaaehtoispohjalla. Kohdataan tilanne, missä mahdollisesti hyvin 

rajallisesti omaa aikaansa organisaation toimintaan laittava vapaaehtoinen toimii 

esimiehenä palkatulle urheilujohtajalle, jonka työnkuvaan kuuluu organisaatiossa kaiken 

hoitaminen. Myös tulosten arvioiminen ja palaute tehdystä työstä on epänormaalilla tasolla 

ja tapahtuu suurimmassa osassa organisaatioita pelkästään epäsuorasti keskusteluiden 

yhteydessä. Myöskään hallituksen toimintaa ei urheilujohtajien näkökulmasta juurikaan 

valvota ja siihen suuntaan palaute tulee ainoastaan epäsuorien keskusteluiden kautta, jos 

sittenkään. Brunzellin ja Södermanin (2012) tekemä tutkimus skandinaavisen jalkapallon 

ja sen joukkueiden hallituksen työn tulosten monitoroinnista on samassa linjassa 

suomalaisen koripallo-organisaatioiden kanssa. Toimintaa tulisi ehdottomasti jatkossa 

kehittää siihen suuntaan, että myös hallituksen toimintaa ohjattaisiin ja arvioitaisiin. 

Urheilujohtajan suhde joukkueen päävalmentajaan on monissa seuroissa hyvin läheinen ja 

he kokevat olevansa toistensa työpari ja toimintaa sparraava voimavara. Myös alainen-

esimies suhde on selkeä ja vaikka päävalmentajalla on jokaisessa joukkueessa täysi valta 

toiminnasta kentän sisäpuolella, hän kuitenkin vastaa aina urheilujohtajalle työnsä 

tuloksista. Urheilujohtajat näkevätkin, että mikäli halutaan vaikuttaa joukkueen pelitapaan 

tai siihen, että nuoret pelaajat saavat paljon peliaikaa, niin se on varmistettava jo 

päävalmentajaa rekrytoitaessa, ei koskaan sen jälkeen. Joukkueen tulosta arvioidaan 

menestyksen perusteella ja monet valmentajat tekevät kaikkensa, että joukkue voittaa 

välittämättä sen kustannuksista. Monissa organisaatioissa tilanne on kuitenkin hyvä ja 

pelisäännöt selkeät ja etukäteen sovitut. 

”Joonas tekee kaikkensa sen eteen et me voitetaan siel kentällä ja mä teen kaikkeni sen 

eteen et meil ois hyvä ottelutapahtuma ja me molemmat tehdään kaikkemme sen eteen, et 

ne ihmiset lähtee sieltä hallilta tyytyväisenä. Nyt menestys on ollut hyvää ja 

nousujohteista. Kruunu puuttuu, mut se tulee sit aikanaan. Tätä ei oo vuodessa rakennettu 

ni tää ei myöskään vuodessa romahda. Täl hetkel meil menee monella mittarilla todella 

hyvin.” (Marko Vihiniemi) 
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Valmentajan merkitys on kaikessa toiminnassa keskeinen ja joissakin organisaatioissa 

valmentaja hoitaa pelillisten asioiden lisäksi myös muita toimia. Juhani Tamminen 

mainitsee teoksessaan, että valmentajalla pitää olla myös hieman arkkitehdin silmää. 

Joukkueen rakentaminen on kuin palapelin kokoamista ja jokaisen palan tulee loksahtaa 

kohdalleen. Että on mahdollista liikutella palasia, tulee olla hyvä kuva kokonaisuudesta. 

(Tamminen 2001, 53 – 56) 

Myös kaiken muun osaamisen suhteen korisliigan organisaatiot ovat haasteellisessa 

tilanteessa, sillä palkattua henkilökuntaa ei kentän ulkopuolella ole varaa juurikaan pitää ja 

monet keskeisistäkin toimista, kuten esimerkiksi sosiaalinen media ja sen kautta 

markkinointi ja brändin rakentaminen, ovat useissa joukkueissa vapaaehtoistyöntekijän 

harteilla. 

 

4.1.2 Koripallon menestystekijät 

 

Haastatteluiden perusteella suomalaisen koripallon menestystekijäksi voi laskea seurojen 

vahvan panostamisen junioriurheiluun ja nuorisotyöhön. Lähes kaikki joukkueet ilmoittivat 

seuran toiminnan strategiseksi painopisteeksi sen, että junioritoiminta on hyvällä mallilla. 

Siihen myös panostetaan monissa seuroissa voimavaroja ja hyviä juniorivalmentajia 

arvostetaan laajasti. Pelaajapolku pyritään järjestämään aina mikroikäisestä pelaajasta 

korisliigapelaajaksi saakka ja omien kasvattien pelaaminen korisliigassa nähdään monella 

paikkakunnalla tavoitetilaksi.  

Myös valmennuskoulutusjärjestelmä ja sen taso sekä sitä kautta osaavat valmentajat 

nähdään voimavarana ja tärkeänä yksittäisenä menestystekijänä koripallossa tällä 

hetkellä. Esimerkiksi Henrik Dettmann näki haastattelussaan suomalaisen 

valmennusosaamisen tason aina junioriseuroista nuorten maajoukkueisiin ja sieltä 

korisliigaan saakka vahvana voimavarana, minkä varaan tulevaisuutta voidaan rakentaa. 

Valmennusjärjestelmään on muun muassa asteittain otettu mukaan koulutustasovaatimus 

aina tietyllä tasolla valmentamista varten ja se on edesauttanut valmentajien halua 

osallistua koripalloliiton järjestämiin valmennuskoulutuskokonaisuuksiin. Tasoa täytyy 

myös säännöllisin väliajoin päivittää ja siihen on myös olemassa muun muassa 

valmennusseminaareja sekä erityisiä koulutustapahtumia. 
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Nuorten huippuyksilöiden ja heidän kehityksen suhteen paljon ristiriitaisia tunteita 

seurajohtajissa herättävä HBA voidaan varmasti kokonaisvaikutukseltaan laskea myös 

koripallon yhdeksi isoksi menestystekijäksi sen arkivalmennuksen tason ja hyvien 

olosuhteiden takia. Vaikka monet kritisoivatkin esimerkiksi sitä, että iso osa ikäluokkien 

parhaista pelaajista on laitettu samaan joukkueeseen ja sitä kautta kaikki heistä eivät 

mitenkään saa keskeistä pelillistä roolia, niin monien yksilöiden kehitys ja esimerkiksi Lauri 

Markkasen pääsy NBA:han olisi saattanut jäädä toteutumatta ilman HBA:n olemassaoloa. 

Myös se, että useat seurat ovat lähteneet suorastaan kilpailemaan HBA:ta vastaan ja 

nostamaan oman juniorityönsä tasoa, että parhaat yksilöt eivät jätä seuraa, voidaan 

katsoa positiiviseksi lopputulokseksi. Kilpailu ajaa toiminnan kehittämiseen niin kentällä, 

kuin sen ulkopuolellakin. 

”Mun mielest hieno et tommonen on Suomessa, selkeesti on tuottanut hyviä pelaajia. Ei 

mul oo mitään pahaa sanottavaa siitä. Jos meiltä lähtee pelaaja HBA:han, ni mä ajattelisin 

sen niin, että meil on jotain, mitä me ei voida tarjota sille pelaajalle. Aina ei tartte syytellä 

toisii.” (Roope Suonio) 

Viimeisimpänä menestystekijänä sekä nuorten, että aikuisten maajoukkueen 

menestykselle nähdään yhtenäinen pelitapa ja joukkueiden muodostama pelillinen 

identiteetti. Yksilötaidoissa ja usein myös fyysisessä lahjakkuudessa jäädään vastustajan 

jalkoihin, mutta se on mahdollista korvata yhteisöllisellä pelitavalla, jonka kaikki pelaajat 

taitavat. Tätä on myös tavoiteltu seurajoukkueissa ja esimerkiksi Munkkiniemen Kisapojat 

pelaavat tavalla, jonka implementoiminen pelikentälle yritetään aloittaa jo mikroikäisten 

kanssa jatkuen aina seuran edustusjoukkueeseen saakka. 

 

4.1.3 Koripallon kehittymistä rajoittavat tekijät 

 

Isoimpana yksittäisenä kehityksen esteenä haastattelut toivat ilmi sen, että lähes kaikki 

seurajohtajat olivat sitä mieltä, että heillä menee omassa toiminnassaan todella hyvin. 

Jokaisella oli siihen oma kulmansa, oli se sitten riittävä urheilullinen menestys viimeisten 

pelikausien aikana tai selviytyminen vaikeiden aikojen yli tai hyvien junioripelaajien 

kehittäminen omaan korisliigajoukkueeseen. Ainoastaan kolme seurajohtajaa kritisoi 

avoimesti omaa toimintaa ja sen tämän hetkistä tasoa, sekä oli huolissaan korisliigan 

tulevaisuudesta tai oman seuransa tulevaisuudesta.  
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Kuitenkin taloudellinen realiteetti seuroissa on se, että toimintaa suunnitellaan pelikausi 

kerrallaan ja siitä yritetään selviytyä velattomana maaliin. Pitkän tähtäimen suunnittelu on 

mahdotonta, koska taloudellista puskuria ei ole laisinkaan ja suurin osa koko korisliigan 

kaikkien seurojen yhteenlasketusta liikevaihdosta tulee yhteistyökumppaneilta, jotka 

sponsoroivat joukkuetta pelikaudeksi kerrallaan. Lipunmyynnin osuus kokonaisuudesta on 

monissa seuroissa hälyttävän pieni, vaikka poikkeuksia toki löytyy. 

”Korisliiga ei täytä ammattilaisurheilun tunnusmerkkejä muuta, kun vaan poikkeuksien 

kautta. Se lähtee niin monesta asiasta, mut olosuhteet ja seurojen talous ja lajin suosio ei 

luo sellasia puitteita, et vois noin monen joukkueen voimin pyörittää 

ammattilaiskoripallosarjaa. Kyllähän se on monessa mielessä aikalainen kompromissi. Se, 

että monet luulee pyörittävänsä ammattilaisjengiä, ni se on tavallaan vähän surullista, 

koska sillon lyödään tulppa siihen pulloon et sit ei niinku oikein haeta tai osatakaan hakea 

siihen muutosta. Jos halutaan olla ammattilaisii, ni luodaan siihen olosuhteet tai sitten 

niinku myönnetään se et ei meistä tuu ammattilaissarjaa koskaan, mut pyritään sit edes 

jotenki järkevästi kehittää suomalaista koripalloo.” (Eero Lehtinen, Kouvot) 

Myös yhdistystoiminta luo esteen liiketoiminnalliseen kehitykseen, sillä positiivista 

taloudellista tulosta ei sillä toimintamallilla voi tavoitella. Yhtiöittäminen olisikin seuraava 

selkeä askel, mikä jokaisen organisaation tulisi ottaa. Ilman sitä on vaikea nähdä, että 

toiminta kehittyisi haluttuun suuntaan ja päästäisiin pois siitä välitilasta, mikä tällä hetkellä 

korisliigassa ja sen kaikissa joukkueissa vallitsee.  

Kilpailullisesti tilanne on myös hälyttävä sarjatasojen välillä, sillä korisliigan ja miesten 

ykkösdivisioonan ero on sekä taloudellisesti että urheilullisesti valtava. Mikäli korisliigan 

olosuhteissa päästään pitkällä aikavälillä tavoitetilaan ja urheiluhalleja saadaan 

kaupunkeihin rakennettua ja sitä kautta yleisömäärä nousee, niin taloudellinen ero kasvaa 

vielä tätäkin hetkeä suuremmaksi. On vaikea kuvitella, että miesten ykkösdivisioonassa 

olisi mahdollista luoda tulevaisuudessa realistiset taloudelliset edellytykset korisliigaan 

nousuun, ellei kyse ole jostakin jo valmiiksi hyvät koripalloperinteet omaavasta 

kaupungista ja seurasta. Myös kasvattajakorvaukset ja niiden puute tällä hetkellä 

suomalaisesta koripallojärjestelmästä nähdään monissa seuroissa negatiivisena asiana, 

vaikka juniorityö tunnistetaankin laajalti yhdeksi menestystekijäksi ja ainoastaan sitä kautta 

on mahdollista luoda säännöllisesti huippu-urheilijoita, jotka pystyvät kilpailemaan 

kansainvälisellä tasolla. (mm. Sotiriadou & Shilbury 2009, 143) 
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”Miks ei kukaan haluu investoida jatkuvuuteen. Mun mielestä ihan käsittämätöntä. Jos sä 

otat jenkin, 30 tonniin kausi, 10 prosenttia agentille, se on kolme tonnii. Siis kolme tuhatta 

euroo agentille ja siel joku jou-män lippis päässä kirjottaa sähköpostii ja täs on soppari, 

pistäkää nimet alle. Siis oikeesti niinku näin, mut sit et sä maksasit kasvattajaseuralle 

vaikka 500 euroa jostain junnusta, et ne on kasvattanu sen korisliigaan ja saa 

kasvattajapalkkioo, ni sitä ei voida maksaa. Mut tää kolme tonnii maksetaan heti. Ihan 

käsittämätön juttu. Otetaan vaikka Seagulls. Huiman pitäs saada 500 euroa Kanervosta, 

Fokopon pitäs saada 500 euroa Kotista, Pussihukkien 500 euroa Timi Heinosesta, Masun 

500 euroa Waxlaxista ja niin edelleen. Jos sul on 5-6 kaverii, ni siin on se kolme tonnii. 

Sama mitä se yks agentti saa jokasesta sopimuksesta. Mut ei.” (Tomi Kaminen) 

Myös tietojohtamisen puolesta tilanne on heikko ja monet seurat eivät tee yhteistyötä 

toisten kanssa, vaikka se olisi isossa kuvassa erittäin järkevää. Vaikka joukkueet ovat 

keskenään kilpailijoita kentällä, niin kentän ulkopuolella asia on päinvastoin. Yksi 

koripallon seuraaja lisää Helsingissä tuo saman seuraajan myös esimerkiksi Tampereelle, 

koska hän mahdollisesti kannattaa joukkuettaan myös vieraspelimatkoilla. Katsoo Elisa 

Viihteestä korisliigalähetystä tai aktivoituu korisliigan sosiaalisen median seuraajaksi ja sitä 

kautta kiinnittää huomiota myös muihin joukkueisiin. Kyse on erittäin harvinaisissa 

tilanteissa joukkueiden kesken nollasummapelistä, missä yhden joukkueen uusi kannattaja 

on toiselta joukkueelta pois.  

”Niin kauan, kun urheilulla menee hyvin, niin kaikilla menee hyvin. Jos sä mietit 

suomalaista urheilukenttää, niin kyllä hyvinvoivat urheiluseurat ja huippu-urheilu on sen 

alueen hyvinvoinnin ja elinkeinon mittari. Ja kyl yhteistyö joukkueiden ja lajienki välillä on 

ihan elinehto.” (Riku Tapio) 

Korisliigan johtaminen nähdään isona haasteena sekä nyt, että tulevaisuudessa ja monet 

seurajohtajat jopa toivovat diktaattorimaisia otteita johtoasemassa olevalta. Nykyisin, jos 

päätöksiä yritetään tehdä, niissä on usein isoja erimielisyyksiä päättävässä elimessä eli 

seurakokouksissa. Kun kaikki ajavat omaa etuaan on lopputulokseen mahdotonta päästä 

ja korisliigan johtaminen nähdään tällä hetkellä todella heikoksi ja jopa olemattomaksi.  

”Heikosti johdettu ja seurakokous ei oikein toimi, allekirjoitan kyllä. Kyl se vaan 

valitettavasti on se tilanne, et vaikka on puhuttu paljon seurojen vuodesta ja et korisliiga on 

ykköstuote kaheksan vai yheksän kuukautta, niin sitten kun sä katot koripalloliiton 

resursointia eri asioihin, ni se on ihan bullshittiä. Se ei vaan valitettavasti näy. Kylhän tää 
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vuosi on ollut tosi haastava, et liiton kautta vaan se välttämättömin hoidetaan.” (Marko 

Vihiniemi) 

”Se, minne rahat menee, ni se on se strateginen valinta. Kyl nää seurojen edustajat on 

aika oikeessa. Kyllähän korisliigalla täytys olla kasvot. Meidän pitäs käydä paljon 

enemmän kentällä.” (Vesa Wallden) 

Amerikkalaispelaajien määrä herättää myös ajatuksia ja mielipiteitä. Nykyiseen määrään 

on tyytyväisiä noin puolet haastatelluista ja loput ovat sen pienentämisen kannalla. 

Isompaa määrää perustellaan pelin korkean laadun takaamisen vuoksi, suomalaisten 

pelaajien pääsemisellä omalle pelipaikalleen ja sen takia, koska riittävän hyviä suomalaisia 

pelaajia ei ole markkinoilla tarpeeksi ja jo markkinoilla olevat ovat liian kalliita. Määrän 

vähentämisen puolesta puhujat taas huomauttavat sen, että amerikkalaispelaajat vievät 

peliminuutteja suomalaisilta ja suomikoripallo ei pääse optimaalisella tavalla kehittymään. 

Myös nuorten pelaajien peluuttaminen muuttuu vaikeaksi ja joukkueen integroiminen 

yhteisöön on haastavaa. 

Kuten jo aiemmin viitattiin, amerikkalaispelaajien korisliigaan tai ykkösdivisioonaan 

palkkauksen suhteen mielenkiintoisen yksityiskohdan luo Suomen verotus. Tarkemmin 

määritettynä sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Amerikan Yhdysvaltojen 

hallituksen välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen 

välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi. Tuon sopimuksen artikla numero 17 

koskee nimenomaisesti taiteilijoita sekä urheilijoita, ja sen perusteella 

amerikkalaispelaajan on mahdollista tienata kalenterivuodessa 20 000 Yhdysvaltojen 

dollaria tai vastaava määrä euroja ilman, että siitä tarvitsee kenenkään maksaa Suomeen 

veroja. (Valtiosopimukset 2018) Koska koripallokausi jakaantuu kahteen kalenterivuoteen 

luo tuo sopimus tilanteen, missä amerikkalaisvahvistukselle voi maksaa jopa 40 000 

dollaria kaudesta ilman lisäkuluja. Se luo heidän palkkaukseen merkittävän lisäedun 

suomalaisiin pelaajiin nähden ja on varmasti yksi suurimmista syistä siihen, että 

amerikkalaispelaajia niin paljon Suomen koripallokentillä nähdään. Se on myös syy siihen, 

että lähes jokainen heistä pelaa Suomessa yhden kauden kerrallaan. Mikäli tuon 

verosopimuksen sisältö tulevaisuudessa muuttuisi taloudellisesti epäedullisempaan 

suuntaan, loppuisi samalla argumentointi oikeasta amerikkalaispelaajien määrästä, koska 

monilla seuroilla ei heitä enää olisi varaa palkata. 
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Yksi mielenkiintoisimmista tutkimustuloksista haastatteluissa oli se, että koripallon EM-

kotikisat Helsingissä syksyllä 2017 eivät ole tuoneet juuri yhteenkään seuraan 

lisäedellytyksiä toiminnalle. Joissakin seuroissa, kuten Topossa ja Pyrinnössä, 

junioripelaajien määrän kasvu on ollut isoa ja se linkitetään heillä vahvasti EM-kisojen 

vaikuttavuuteen. Mutta kaikilla seuroilla edes tätä vaikutusta ei ole ollut ja jos mennään 

korisliigan tasolle, niin vaikutus on ollut jopa negatiivinen, koska yleisömäärät ovat 

laskeneet kaikkialla paitsi Salossa ja sponsoreiden kiinnostus ei ole lisääntynyt laisinkaan. 

Ilmiölle ei oikein ole löydettävissä tarkkoja syitä, mutta maajoukkuetoiminnan ja Susijengin 

etäisyys korisliigasta sekä heidän menestyksen liittäminen henkilökohtaisesti joukkueen 

valmennukseen ja pelaajiin oli yksi yhteinen esille noussut tekijä haastatteluissa. 

Iso esille noussut negatiivinen tekijä kehitystä rajoittavana asiana on yhteiskunnan ja 

varsinkin korisliigakaupunkien vähäinen tuki seuroja kohtaan. Se koskee sekä 

korisliigatoimintaa, että junioritoimintaa ja esimerkiksi harjoitushalleista maksettavat 

vuokrat ovat todella isoja kulueriä taloudellisesti. Korisliigan tasolla kaikista kaupungeista 

ainoastaan muutamissa joukkue jää lopulta saajapuolelle yhteistyön osalta ja siihen asiaan 

olisi tulevaisuudessa saatava muutos. Voikin pohtia, tulisiko Suomen ottaa mallia 

esimerkiksi Australiasta ja ohjata enemmän taloudellisia resursseja yhteiskunnan 

suunnalta huippu-urheilun kehittämiseen, kuten mm. Oakley & Green (2001) sekä 

Sotiriadou & Shilbury (2009) tutkimuksissaan esittävät. Kansainvälinen urheilu ei ole 

muuttumassa pelkästään sen kaupallistumisen takia, vaan se luo myös enemmän 

merkitystä ihmisten elämään. 

Viimeiseksi pelaajien aktivoiminen ja heidän vahva läsnäolo paikallisessa yhteisössä olisi 

suotavaa jokaisella paikkakunnalla. Kuten Cunninghan & Kwon (2003) argumentoivat, 

tapaamisia fanien ja joukkueen välille tulisi luoda mahdollisimman usein. 

 

4.2 Tulokset suhteessa aiempiin tutkimuksiin ja jatkotutkimusehdotukset 

 

Suomalaisesta huippu-urheilusta ei ole tehty monia tutkimuksia ja koripallosta vielä 

vähemmän. Tämä tutkielma antaa hyvää kuvaa siitä, millä tasolla suomalainen 

urheilujohtaminen pääsarjaseuroissa on sekä millaista osaamista ne pitävät sisällään. 

Urheilujohtamisen oppilaitoksia tulisi markkinoida näkyvämmin ja niiden 

koulutuskokonaisuudet pitäisi saada helposti kaikkien seurajohtajien saataville. 
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Tämän tutkimuksen tulokset tukevat aiempia väitteitä siitä, että suomalainen huippu-

urheilu on hyvin lyhytnäköistä ja pitkän aikavälin suunnitelmat lähes mahdottomia heikon 

taloudellisen tilanteen takia. (mm. Roitto 2013; Karjalainen 2014) Myös erittäin maltilliset 

tulot korisliigan suomalaisten pelaajien keskuudessa ovat linjassa suomalaisesta huippu-

urheilusta tehtyjen taloudellisten selvitysten kanssa (Yle 2016a). Taloudelliseen 

tilanteeseen sekä urheilusponsoroinnin ymmärryksen lisäämiseen sekä seuroissa, että 

yritysmaailmassa tulisi panostaa jatkossa mahdollisimman paljon. Myös seurojen 

toimintaan tulee saada lisää sekä palkattuja henkilöitä, että myös vapaaehtoisia, jolloin 

kaikki toiminta ei ole pelkästään muutamien yksilöiden harteilla. 

Uusia näkökulmia tutkielma loi varsinkin korisliigan sisälle ja yksi isoimmista tunnistetuista 

negatiivisista asioista tämän hetken tilanteessa on johtamisen puute. Myös tietojohtamisen 

puolesta halu yhteistyöhön seurojen välillä ja lajiliiton organisoimana nousi tuloksissa 

selkeästi esille. Suomalaiseen urheilujohtamiseen työ rakensi selkeän kuvan ja kaikille 

siitä kiinnostuneille tämän lukeminen on antoisaa. Keskustelu kaupunkien aktivoimisesta 

mukaan urheilun tukemiseen tulisi aloittaa mahdollisimman laajasti ja sen positiivisia 

vaikutuksia pitäisi yrittää mitata jollakin keinolla. Olosuhdeasiassa uusien pelihallien 

rakentamiseen punaisen langan löytäminen on tulevaisuudessa isoja haasteita. 

Koripallopiirit tuntuvat myös koostuvan aina koripalloliittoa ja sen hallitusta myöten vahvan 

koripallotaustan omaavista henkilöistä. Seurojen voisi ollakin aiheellista miettiä varsinkin 

urheilujohtajaa rekrytoidessa, että kannattaisiko se tuoda mukaan toimintaan lajin 

ulkopuolelta. Se saattaisi tuoda uusia näkökulmia sekä ajatuksia mukaan päivittäiseen 

tekemiseen ja kehittää sitä kautta toimintaa enemmän. 

Hyviä jatkotutkimusehdotuksia voisi olla esimerkiksi olosuhteiden puolesta pelihallien 

rakentamiseen liittyvien kysymysten selvittäminen ja tutkiminen. Myös urheilujohtajuuden 

oppilaitosten tarjoamien opintokokonaisuuksien ja niiden sisällön selvittäminen sekä 

peilaaminen seurojen tarpeeseen nykytilanteessa voisi olla hyvä tutkimuksen aihe. 

Urheilusponsorointiin liittyvät vaikuttavuustutkimukset olisivat myös erittäin toivottu lisä. 

Myös tällainen samanlainen tutkimus liittyen korisliigaseurojen talouteen sekä osaamiseen 

olisi hyvä saada tehtyä uudestaan, kun ja jos pelihalleja alkaa Suomeen rakentua ja 

suuremmat katsojamäärät sitä kautta nostavat toiminnan tasoa taloudellisesti parempaan 

suuntaan lähitulevaisuudessa. 
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Kuitenkin isoimpana jatkotutkimusehdotuksena nähdään urheilun verotuksen ja sen 

erikoiskysymyksien tarkempi selvittäminen. Nykyisessä mallissa liikutaan todella vahvasti 

harmaalla alueella ja yhdistystoiminnan varjossa. Urheiluseurat myös itse määrittävät 

suuresti, miten he toimintaansa harjoittavat ja verottaja ei ole asiaan tarkemmin puuttunut. 

Tähän voi toki olla syynä urheilun erikoispiirteet ja sen positiivinen rooli yhteiskunnassa, 

mutta siitä huolimatta aiheeseen olisi hyvä saada selvyys. Myös negatiivisen 

tuloverotuksen implementoimista urheiluun ja sen mahdollisista vaikutuksista olisi 

aiheellista keskustella. 
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Liitteet 

 

Haastattelurunko: 

 

1. Nimesi ja roolisi organisaatiossa / suomalaisessa urheilumaailmassa? 

2. Kuinka monta työntekijää teillä on organisaatiossa? Kokoaikaisia / osa-aikaisia / 

vapaaehtoisia? (Pelaajat, valmennus, tausta) 

3. Onko ”chain of command” selkeä ja työnkuva tulee annettuna, vai rakentuuko työpäivät 

omien päätösten mukaan tehdyillä toimilla? 

4. Mitä erilaista osaamista teillä on organisaatiossa? (Listataan työntekijät ja heidän roolit 

sekä osaaminen) (myynti, markkinointi, rahoituspuoli, sosiaalinen media ja brändikuva ym) 

Mahdollisimman tarkasti. 

5. Vapaaehtoistyöntekijöiden määrä, uskollisuus seuraa kohtaan? (Mahdollisimman tarkka 

luku) Osataanko sanoa työn määrä tunneissa / päivissä, mitä vapaaehtoiset ilmaiseksi 

tekevät kauden aikana? Mikä on heidän motivaatio auttaa? 

https://yle.fi/uutiset/3-7440435
https://yle.fi/urheilu/3-8706628
https://yle.fi/urheilu/3-8706628
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6. Mitä urheilujohtaminen sinun organisaatiossasi on? 

7. Joukkueen päävalmentajan ja urheilujohtajan erot ja roolit? Kumpi käskee kumpaa? 

Onko hyvää dialogia näiden kahden kesken? 

8. Vastaako organisaation urheilujohtaja toiminnastaan jollekin taholle? Jos kyllä, niin 

kenelle? (Seuran hallitus ym) 

9. Arvioidaanko urheilujohdon työn tuloksia jollakin tavalla? (konkreettisesti miten?) 

10. Miten määrittelet ammattilaisuuden? Entä mitkä ovat huippu-urheilun ja kilpaurheilun 

erot? Millaista oma toimintanne on näillä mittareilla? 

11. Kilpailullinen menestys viimeiset 5 vuotta? Sijoitusten puolesta ja oma subjektiivinen 

mielipide? 

12. Taloudellinen menestys viimeiset 5 vuotta? 

13. Katsojamäärät ottelussa? Onko tavoitetta? Mihin olisi mahdollista kasvaa? 

14. Kannattajien seurauskollisuus? Kuinka iso prosentti ottelua seuraavista on 

”vakiokannattajia” ja kuinka iso prosentti satunnaisia katsojia? (Jos ei tietoa, niin sekin on 

vastaus) Kumpaa näistä ryhmistä voisi kasvattaa ja millä keinoin? 

15. Sponsoroinnin tärkeys ja miten sitä hoidetaan seurassa? 

16. Junioritoiminnan tärkeys ja tulokset viime vuosina? 

17. Koetaanko, että omien kasvattien pelaaminen edustusjoukkueessa on tärkeää? 

18. Miten olisi mahdollista saada seuran toiminta vielä lähemmäksi katsojaa ja sitä kautta 

synnyttää lisää merkitystä jokaiseen peliin ja samalla kasvattaa katsojalukuja? 

19. Syksyn 2017 kotikisojen vaikutus juniorimääriin, katsojamääriin, sponsorointiin, 

kiinnostukseen? 

20. Tulevaisuuden näkymät? Tavoitteet? 

21. Miksi tekeminen on vaikeaa? (Onko kaikki kiinni rahan ansainnan vaikeudesta? 

Osaamisen puute? Tekijöiden puute? Lajiliiton osaamattomuus?) Miten toiminta olisi 

mahdollista saada ammattimaisemmaksi? 

22. Yhtiöittäminen? Onko seurassanne mietitty asiaa? 
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23. Pitäisikö yhteiskunnan suhtautua huippu-urheilua ja sen kehittämistä kohtaan eri 

tavalla, kuin mitä Suomessa nyt suhtaudutaan?  

24. Koripallon menestystekijät Suomessa? 

25. Mikä on mielipiteenne amerikkalaispelaajien suureen määrään eri sarjoissa tällä 

hetkellä? 

26. Ainoastaan Helsingistä ja Tampereelta löytyy Suomen suurista kaupungeista sekä 

jääkiekon SM-liigajoukkue ja koripallon korisliigajoukkue. Olisiko esimerkiksi Turun, 

Jyväskylän ja Oulun saaminen korisliigakartalle mielestänne toiminnan ja lajin kehittymisen 

kannalta ensiarvoisen tärkeää? Vai voiko korisliigatoimintaa menestyksekkäästi pyörittää 

kaupungissa, jossa perinteet lajia kohtaan ovat hukassa ja kilpailu sponsorieuroista 

jääkiekon takia kovaa? 

27. Tulisiko HBA:n lisäksi Suomessa olla muitakin lukion opetusahjoja tai jopa 

yliopistojoukkue, johon kerätään pelaaja-ainesta lahjakkaimmasta päästä ja kehitetään 

heitä keskitetyillä resursseilla? Voisiko se auttaa lajin kehittymisessä pidemmällä 

aikavälillä? 

28. Korisliigassa, M1DA:ssa ja M1DB:ssä on koripalloliiton vision mukaan vuonna 2019 

yhteensä 36 joukkuetta. Jokaisessa sarjassa siis 12. Onko se jo liikaa pelaajien määrään 

nähden varsinkin, kun kaikki lahjakkaimmat junioripelaajat halutaan ohjata suoraan 

ulkomaille ja jenkkiyliopistoon? 

29. Onko korisliigakausi liian pitkä organisaatioiden budjettiin nähden? (Vrt. 

jenkkiyliopistokausi tai vaikkapa NFL kauden pituus) 

 

Haastatteluun osallistuneet koripallotoimijat: 

1. Toni Leppänen 

2. Jyrki Lindström 

3. Vesa Ojala 

4. Riku Tapio 

5. Eero Lehtinen 
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6. Elisa Hakanen 

7. Kalle Klotz 

8. Reetta Piipari 

9. Marko Vihiniemi 

10. Henri Hirvikoski 

11. Antti Koskelainen 

12. Petri Mäkitalo 

13. Ken Forslund 

14. Jomi Suhonen 

15. Roope Suonio 

16. Tomi Kaminen 

17. Juho Nenonen 

18. Arto Kuuluvainen 

19. Jaakko Haltia 

20. Jukka Raja-aho 

21. Mikko Mäntylä 

22. Vesa Wallden 

23. Tom Westerholm 

24. Henrik Dettmann 


	1. Johdanto
	1.1 Tutkimuksen taustaa
	1.2 Työn tavoitteet, tutkimusongelmat, rajaukset & keskeiset käsitteet
	1.3 Teoreettinen viitekehys, metodologia & aikaisemmat tutkimukset
	1.4 Tutkimuksen rakenne

	2. Koripallo-organisaation johtaminen
	2.1 Urheilujohtamisen synty sekä kehitys
	2.1.1 Urheilujohtaminen maailmalla sekä sen määrittäminen
	2.1.2 Urheilujohtaminen Suomessa
	2.1.3 Huippu-urheilun johtaminen
	2.1.4 Huippu-urheilu Suomessa

	2.2 Urheilun erityispiirteet
	2.3 Urheiluliiketoiminta
	2.4 Koripallo Suomessa
	2.4.1 Korisliiga ja siinä pelaavat joukkueet sekä korisliiga tuotteena
	2.4.2 Susijengi
	2.4.3 Koripallojohtamisen haasteet ja kulmakivet

	2.5 Fanit

	3. Analyysi suomalaisen koripallojoukkueen urheilujohtamisesta
	3.1 Analyysi ja toimijoiden näkökulmia koripallojohtamiseen
	3.2 Korisliigajoukkueet
	3.2.1 Espoo United, Reetta Piipari urheilutoimenjohtaja
	3.2.2 Helsinki Seagulls, Toni Leppänen urheilutoimenjohtaja
	3.2.3 Joensuu Kataja Basket, Riku Tapio toiminnanjohtaja
	3.2.4 Kauhajoen Karhu Basket, Vesa Ojala Karhubasket ry puheenjohtaja
	3.2.5 KTP Basket Kotka, Jyrki Lindström KTP Basket ry puheenjohtaja
	3.2.6 Kouvolan Kouvot, Eero Lehtinen toiminnanjohtaja Kouvot ry
	3.2.7 BC Nokia, Henri Hirvikoski toiminnanjohtaja BC Nokia ry
	3.2.8 Vilpas Vikings Salo, Marko Vihiniemi toiminnanjohtaja Salon Vilpas koripallo ry
	3.2.9 Tampereen Pyrintö, Elisa Hakanen urheilutoimenjohtaja Tampereen Pyrintö ry
	3.2.10 Uudenkaupungin Korihait, Kalle Klotz toiminnanjohtaja UU-Korihait ry

	3.3 Miesten ykkösdivisioonan kärkijoukkueet kaudella 2017 – 2018
	3.3.1 Helsinki Basketball Academy, Antti Koskelainen päävalmentaja HBA
	3.3.2 Kaarinan Ura Basket, Petri Mäkitalo GM Ura Basket
	3.3.3 Lahti Basketball, Roope Suonio toiminnanjohtaja Lahti Basketball ry
	3.3.4 Torpan Pojat Helsinki, Jomi Suhonen toiminnanjohtaja ToPo Juniorit ry
	3.3.5 Turku NMKY, Ken Forslund GM Kristika Turku
	3.3.6 Munkkiniemen Kisapojat, Tomi Kaminen päävalmentaja Mukibasket

	3.4 Asiantuntijahaastattelut
	3.5 Koripalloliiton näkökulma

	4. Yhteenveto ja huomioita
	4.1 Keskustelu tutkielman tuloksista
	4.1.1 Urheilujohtaminen Suomessa
	4.1.2 Koripallon menestystekijät
	4.1.3 Koripallon kehittymistä rajoittavat tekijät

	4.2 Tulokset suhteessa aiempiin tutkimuksiin ja jatkotutkimusehdotukset

	Lähdeluettelo

