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Tässä kandidaatintutkielmassa tarkoituksena on selvittää, miten COVID-19 

koronaviruspandemia on vaikuttanut kahden suomalaisen urheiluorganisaation, Siilinjärven 

Pesiksen sekä Oulun Kärppien liiketoimintaan. Päätutkimuskysymykseen pyritään saamaan 

vastauksia alatutkimuskysymyksien avulla, joiden muodostamisen apuna on käytetty 

tutkielman teoreettisena viitekehyksenä käytettyä, urheiluorganisaation tulonlähteitä 

kategorisoivaa MCMMG-mallia. 

Empiirinen osuus tutkielmassa on tehty kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. 

Aineisto on kerätty puolistrukturoidun haastattelun eli teemahaastattelun avulla. 

Haastateltavina oli molemmista organisaatioista johtotehtävissä toimivaa henkilöä. 

Haastattelutuloksia ja niistä muodostettuja teemoja ja toimintamalleja vertaillaan 

keskenään, etsitään yhtäläisyyksiä ja eroavuuksia sekä pohditaan kestäviä ja kannattavia 

toimintamalleja. Johtopäätöksissä tulokset tuodaan yhteen ja pohditaan materiaalin 

pohjalta, mitkä toimintatavat ovat kestäviä ja kannattavia. 

Tutkielman tuloksien osalta voidaan todeta, että lipputulojen romahtaminen on ollut selvästi 

merkittävin taloudellista tappiota aiheuttanut muutos urheiluorganisaatioille. Ratkaisuksi 

ongelmaan tulevaisuutta varten voidaan esittää, että urheiluorganisaatiot muovaisivat 

tulonmuodostustaan vähemmän lipputuloista riippuvaiseksi.  
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The purpose of this bachelor’s thesis is to find out how has COVID-19 pandemic affected to 

the financial performance of two Finnish sports organizations, Siilinjärven Pesis and Oulun 

Kärpät. To find out the answer to the main question of the study, three sub research 

questions have been created for assistance. The theoretical framework of the study is based 

on MCMMG-model, a model created to categorize the sources of income for sports 

organizations. The model divides the sources of incomes to media, corporations, 

merchandising, markets and globalization. 

The empirical part of the study is done as a qualitative research using a half-structured 

interview, also known as theme interview. From both organizations, one person working in 

managing position have been interviewed. The themes and operating models found from 

the interviews, are then to be compared and furthermore similarities and differences are to 

be found out. In the conclusion part, the results are brought together and to be discussed if 

the operating models are sustainable and profitable. 

The main result of the study is that the drop of ticket sales is the main factory causing 

financial damage to the sports organizations. The solution suggested for the future is that 

sports organizations would re-shape the formation of income less dependent on ticket sales.  
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1. Johdanto 

Maailmaa on vuoden 2020 alkupuolelta lähtien koetellut vakavaksi globaaliksi ongelmaksi 

muodostunut SARS-CoV-2-koronavirus. Täysin poikkeuksellinen tilanne on pakottanut 

päättäjiä tekemään radikaaleja ratkaisuja ihmiskunnan terveyden suojelemiseksi. Pandemia 

on vaikuttanut merkittävästi myös maailmantalouteen ja se on koskettanut taloudellisia 

toimijoita laajalla alalla aina suurimmista pörssiyhtiöistä pienimpiin mikroyrittäjiin. Suurina 

kärsijöinä ovat toimineet myös ammattilais- ja puoliammattilaisurheiluorganisaatiot, joiden 

liiketoiminnan muutoksiin tässä kandidaatintutkielmassa syvennytään. 

Tieteelliseltä nimeltään SARS-CoV-2, tautinimikkeeltään COVID-19, ja arkiseen käyttöön 

muovautuneelta nimeltään koronavirus on Kiinasta, Wuhanin kaupungista alkunsa saanut 

eläinperäinen virustartunta. Ensimmäiset ihmistartunnat havaittiin joulukuussa 2019 ja kesti 

vain muutamia kuukausia, kun COVID-19 oli kasvanut maailmanlaajuiseksi ongelmaksi. 

(World Health Organization 2020) Myös Maailman Terveysjärjestö WHO on virallisesti 

ilmoittanut koronaviruksen kasvaneen pandemiaksi, jolla tarkoitetaan kansainväliset rajat 

ylittävää, jopa koko maailman kattavaa tartuntatautiepidemiaa. (Terveyden ja Hyvinvoinnin 

Laitos 2020) 

Urheilusarjat ja -liigat eivät aikaisemmin ole kohdanneet näin vakavaa ihmiskunnan 

terveyteen kohdistuvaa ongelmaa. Suurimpien sarjojen kausia sekä turnauksia on jouduttu 

perumaan tai niiden alkamista siirtämään ympäri maailman, mikä on tuonut mukanaan 

vakavia taloudellisia seurauksia. Suomessa jääkiekon pääsarja Liiga joutui peruuttamaan 

kevään pudotuspelit kokonaan. Pohjois-Amerikassa koripallon ja jääkiekon lippulaivasarjat, 

National Basketball Association (NBA) ja National Hockey League (NHL) järjestivät 

pudotuspelit poikkeusoloissa ”kuplissa”, joihin ulkopuolisilla, mukaan lukien katsojilla, ei ollut 

pääsyä. NBA:n liikevaihdon raportoidaan kärsineen 10 % huolimatta siitä, että 

poikkeusjärjestelyin pelatut pudotuspelit pelastivat arvioiden mukaan liikevaihdosta noin 1,5 

mrd. $. NBA:n liikevaihto kaudelta 2019–2020 oli 8,3 mrd. $, joten kyse vain yhden kevään 

osalta on lähes miljardin dollarin tappioista. (Wojnarowski & Lowe 2020) 

Urheiluorganisaatioiden toimintatavoista vastaavissa tilanteissa on äärimmäisen tärkeää 

tehdä tutkimusta, jotta urheilu kykenee liiketoiminta-alana ottamaan koronavirustilanteen 

kaltaiset shokit vastaan mahdollisimman vähin vahingoin.  Maailmanlaajuisesti urheilun 
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kasvu markkinointi- ja mainosalustana on ollut jatkuvaa ja alana se onkin ottanut merkittävän 

paikan maailman markkinointi- ja mainoskentässä (Downward & Dawson 2000). Suomen 

kaltaisessa pienessä valtiossa urheilulla on merkittävä taloudellinen ja yhteiskunnallinen 

vaikutus. Liitot, sarjat ja niiden joukkueet itsessään työllistävät paljon ihmisiä. 

Urheilutapahtumat tarjoavat muille yrityksille arvokkaan mahdollisuuden saada 

mainosaikaa. Synergiaetuina esimerkiksi Neste-ralli tuo rallin maailmanmestaruussarjan 

World Rally Championshipin (WRC) Suomeen, mikä yksinään tuo keskimäärin 20 milj. € 

Jyväskylän talousalueelle. Yhteiskunnallisesta näkökulmasta tärkeimpiä vaikutuksia on 

epäsuora vaikutus kansalaisten terveellisiin elämäntapoihin. Urheilu herättää tunteita sekä 

kannustaa ihmisiä liikkumaan ja nuoria harrastamaan. (Olympiakomitea 2018) 

Urheiluliiketoiminta aiheena on moniulotteinen. Se sisältää samat piirteet ja tekijät 

taloudellisesta kannattavuudesta ja kasvutavoitteista kuin mikä tahansa liiketoiminnallinen 

ala, mutta urheilullisen menestyksen tavoittelu ja nopeasti muuttuva kilpailutasapaino tuo 

mukanaan haasteita, jotka saattavat vaatia nopeaa päätöksentekokykyä. 

 

1.1. Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelmat 

Tutkielmaa varten on tehty haastattelut kahden erikokoisen suomalaisen 

urheiluorganisaation edustajalle. Tutkielman tavoitteena on löytää yhtäläisyyksiä ja 

eroavuuksia näiden organisaatioiden toimintatavoissa, joita ne ovat joutuneet 

muokkaamaan koronavirustilanteen vuoksi. Tavoitteena on peilata tätä empiriaa tutkielman 

teoriakehykseen, kategorisoida erilaisia toimintatapoja, sekä luoda katsausta 

tulevaisuuteen. Tutkielman keskiössä ovat erityisesti organisaatioiden rahavirta ja 

rahoituksen lähteet. Erityisesti haastatteluissa on pyritty selvittämään kategorioiden avulla, 

mitkä ovat organisaatioille merkittäviä tulonlähteitä sekä miten niitä on mahdollisesti jouduttu 

muuttamaan. Näin ollen tutkimuksen pääongelma sekä -tutkimuskysymys on seuraava: 

Miten tulonmuodostusta on jouduttu muuttamaan koronavirustilanteen vuoksi? 

Selkeiden yhtäläisyyksien ja eroavuuksien löytämiseksi on tutkielman alaongelmiksi ja -

tutkimuskysymyksiksi muodostettu seuraavat: 
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Mitkä ovat merkittävimmät koronaviruksen aiheuttamat muutokset tulonlähteissä? 

Kuinka suuri merkitys taloudelliselle toiminnalle on ollut lipputulojen romahtamisella? 

Tekeekö koronavirustilanne enemmän haittaa isolle organisaatiolle kuin pienelle? 

Näillä kysymyksillä vastataan ja annetaan laaja käsitys siitä, miten Siilinjärven Pesis ja 

Oulun Kärpät ovat joutuneet reagoimaan koronavirustilanteeseen ja mitkä liiketoiminnan 

osa-alueet ovat kärsineet eniten. 

 

1.2. Tutkimuksen kohde ja rajaukset 

Kuten luvussa 1.1 jo sivuttiin, tutkimuksen ja haastattelujen kohteina on ollut kaksi 

suomalaista urheiluorganisaatiota ja niiden edustajaa. Ensimmäisen haastattelun kohteena 

oli Siilinjärven Pesis Ry (lyh. SiiPe) ja seuran toiminnanjohtaja. Toinen haastateltava kohde 

oli Oulun Kärpät Oy (lyh. Kärpät) ja seuran toimitusjohtaja. Haastattelukysymyksien rakenne 

on muodostettu Andreffin ja Staudoharin (2000, 266) esittelemään länsimaisten 

urheiluorganisaatioiden talousrakenteita tutkivan MCMMG (Media, Corporations, 

Merchandising, Markets, Globalization) -mallin pohjalle. Mallin sisältö ja rakenne on avattu 

tarkemmin luvussa 2.1. Tutkimus on rajattu tarkkailemaan suomalaisia 

urheiluorganisaatioita, joten johtopäätöksiä ei voida tehdä globaalisti. Toimintaskaalaltaan 

kahden hyvin erikokoisen organisaation tutkiminen antaa kuitenkin kansallisella tasolla 

kattavan ymmärryksen koronaviruksen vaikutuksista. Tutkielmassa käsittelyyn rajautuu vain 

urheiluorganisaatioiden taloudellinen sektori, joten teoreettinen rajaus muodostuu 

organisaatioiden talousjohtamiseen urheiluliiketoiminnan alalla. 

 

1.3. Tutkimusmenetelmät ja tutkimusaineisto  

Tutkimus toteutetaan laadullisena eli kvalitatiivisena tutkimuksena, joka muodostaa 

tutkielman empiirisen osuuden. Toteutukseen käytetään puolistrukturoitua 

teemahaastattelua. Sen tarkoituksena on valikoida ennakkoon teemoja, jotka luovat pohjan 
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haastattelulle, ja edetä näiden mukaisesti haastattelussa. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 73–78). 

Avoimet kysymykset antavat kuitenkin haastateltavalle mahdollisuuden kertoa enemmän 

kysytystä aiheesta. 

Tutkimus toteutetaan case-tyyppisesti, ja tähän tutkielmaan mukaan on saatu kaksi 

suomalaista pääsarjatason urheiluorganisaatiota: pesäpalloseura Siilinjärven Pesis 

Superpesiksestä sekä jääkiekkoseura Oulun Kärpät Liigasta. Seuran edustajille 

järjestetyistä teemahaastatteluista saatua materiaalia käsitellään 

sisällönanalyysimenetelmällä. Tämän avulla materiaalista saadaan luotua tiivistettyjä ja 

yleistettävissä olevia teemoja. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 105–107). 

 

1.4. Työn rakenne 

Tutkielman ensimmäisessä luvussa on johdanto työhön sekä esittely tutkimustavoitteista, -

ongelmista ja -menetelmistä. Toisessa luvussa paneudutaan tutkielman teoreettisiin 

lähtökohtiin, teoreettiseen viitekehykseen sekä työssä esiintyviin keskeisiin käsitteisiin, 

kuten teemahaastattelun pohjana käytettyyn MCMMG-malliin. Urheiluliiketoiminnan 

esittelylle on kokonaisuudessaan varattu tutkielman kolmas luku. Neljäs luku, ennen 

syventymistä tämän tutkielman kohdeorganisaatioihin ja haastatteluihin, on omistettu 

tutkimuksen metodologian syvälliselle esittelylle. Viidennessä luvussa otetaan käsittelyyn 

haastattelumateriaali ja muodostetaan haastattelumateriaalista löytyviä teemoja. 

Viimeisessä eli kuudennessa luvussa tehdään tutkimuksen johtopäätökset, esitellään 

tutkimustuloksia sekä pohditaan mahdollisia jatkotutkimusaiheita. 

 

2. Tutkielman teoreettiset lähtökohdat 

Tutkielman teoreettinen viitekehys on muodostettu suomalaisen urheiluliiketoiminnan sekä 

länsimaisten urheiluorganisaatioiden rahoitusrakennetta ja tulonlähteitä tarkkailevan 

MCMMG-mallin ympärille. Teoreettinen viitekehys on nähtävillä myös kuvassa 1. Tämän 

luvun tarkoituksena on esitellä tutkielman kannalta merkittäviä teorioita. 
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2.1. MCMMG 

MCMMG-malli on lyhenne sanoista Media, Corporations, Merchandising, Markets & 

Globalization (Andreff & Staudohar 2000, 266). Suomennettuna, mallissa tarkkaillaan 

urheiluorganisaation tulonlähteitä eri medioiden kautta, yhteistyöyrityksiltä ja suursijoittajilta, 

tuotemyynnistä, rahoitusmarkkinoilta sekä globalisoitumisen kautta (Kuva 1). Huomioitavaa 

on, että suomalaisella urheiluseuralla globalisaation vaikutus ei ole niin suurta kuin 

esimerkiksi eurooppalaisella huippujalkapalloseuralla. Tämän vuoksi tutkielman 

empiirisessä osuudessa ei perehdytä globalisaation vaikutuksiin. Luvun alaluvuissa on 

käsitelty kaikki tekijät ja niiden merkitys suomalaisille urheiluorganisaatioille ja -sarjoille. 

MCMMG-mallin juuret ovat SSSL-mallissa, joka on lyhenne sanoista Spectators, Subsidies, 

Sponsors ja Local. Mallissa siis tulonlähteet ovat jaoteltu lipputuloihin, avustus- ja 

tukirahoihin, sponsoreihin ja paikalliseen tukeen. MCMMG-malli ottaa tulonlähteet siis 

laajemmin huomioon. (Pritchard, Cook, Jones, Bason, Salisbury & Hickman 2018, 556) 

Myös Winandin, Zintzin ja Scheerderin (2012, 225–226) näkemys tukee MCMMG-mallin 

valintaa, sillä heidän mukaansa SSSL-mallin kaltaiset rahoitusmallit soveltuvat paremmin 

voittoa tavoittelemattomille seuroille ja yhdistyksille.  Tämä perustelee itsessään syytä 

käyttää MCMMG-mallia teoriapohjana tutkielmassa. 

 

 

Kuva 1. MCMMG-malli kotimaisessa liiketoimintakentässä. 
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2.1.1. Media 

Kasvava urheiluliiketoiminta tarvitsee medianäkyvyyttä kasvattaakseen liiketoimintaa. 

Yhteistyökumppanuudet mediayhtiöiden kanssa sekä pienemmässä mittakaavassa 

urheiluseurojen ja -kilpailuiden yhteistyö paikallismedian kanssa kasvattaa seurojen ja 

kilpailuiden näkyvyyttä. Yhteistyö median kanssa ja kasvava näkyvyys kasvattaa lipputuloja, 

mutta lisää myös yritysten mielenkiintoa solmia kumppanuuksia ja yhteistyösopimuksia 

näiden tahojen kanssa. 

Boyle ja Haynes (2009, 66) muistuttavat, että vaikka digitalisoituvassa maailmassa 

suoratoistopalvelut ja kasvavat latausmahdollisuudet lisääntyvät maailmassa, live-urheilu ei 

ole korvattavissa näillä alustoilla. Urheilutapahtumien suorat lähetykset keräävät edelleen 

suuria katsojalukuja eikä tähän Boylen ja Haynesin (2009, 66) mukaan ole nähtävissä 

merkittävää muutosta. Urheilutapahtumat ovat näin äärimmäisen tehokkaita ja silmäpareja 

kerääviä tapahtumia tarjota näkyvyyttä yrityksille. Ne vetoavat ihmisten tunteisiin, mikä saa 

ihmiset kiinnostumaan ja sitomaan syviä tunneyhteyksiä urheiluseuroihin. Medialla on 

suurin rooli luoda näkyvyyttä kuluttajille mainostamalla ja televisioimalla tapahtumia. 

Televisiointioikeudet ovatkin yksi merkittävimpiä mediayhteistöitä urheilusarjojen ja median 

välillä. Amerikkalaisen jalkapallon pääsarja National Football Leaguen (NFL) finaaliottelu 

Super Bowl pitää vuosittain hallussaan vuoden katsotuimman televisiolähetyksen titteliä. 

Televisioyhtiöille sopimukset urheilusarjojen kanssa ovat erittäin merkittäviä. (Hundley & 

Billings 2010, 2) 

Median, erityisesti sosiaalisen median kasvu on mahdollistanut urheilijoille myös rahallisesti 

arvokkaampia sponsorisopimuksia. Urheilijoiden sosiaalisen median preesensin tarjoamat, 

jatkuvasti kasvavat mahdollisuudet markkinoida ja mainostaa yrityksiä ovat taloudellisesti 

merkittäviä. Sosiaalinen media on tarjonnut sponsoriyhteistyölle täysin uudenlaisen alustan 

markkinoida. Downward ja Dawson (2000, 1–2) korostavat myös, että urheilun rooli 

markkinoinnissa ja mainonnassa kasvaa maailmalla jatkuvasti, mikä lisää median 

merkittävyyttä jatkuvasti urheiluliiketoiminnassa sekä yritysten markkinointiajattelussa. 
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2.1.2. Yhteistyöyritykset 

Yhteistyöyrityksillä on erityisesti Suomessa merkittävä rooli urheilussa. Sponsorointitulot 

ovat merkittävä tulonlähde niin sarjoille, joukkueille kuin yksilöurheilijoillekin. EY (2019) 

kertoo raportissaan jääkiekon Liigasta, että sponsoritulot muodostavat yli puolet (n. 56 %) 

liigan tulobudjetista. Tutkielman aihetta silmällä pitäen, voidaan alustavana hypoteesina 

pitää, että lipputulojen laskiessa koronaviruksen vuoksi, median rooli televisioijana, sekä 

yhteistyöyritysten merkitys sponsoreina kasvaa. 

Suomessa sponsorointia vastaan urheiluorganisaatiot tarjoavat tärkeimpänä näkyvyyttä, 

mutta myös hyödykkeitä sponsoriyritysten työntekijöille, kuten pääsylippuja otteluihin. 

Sponsoroinnissa Suomen kokoisessa maassa on merkille pantavaa Valangon (2009, 117–

119) huomio sponsoristrategiasta ja sponsorihankinnasta. Valanko tuo esille, että 

sponsorihankinnassa resurssit ovat rajalliset ja määrä ei korvaa laatua. Tässä tapauksessa 

se tarkoittaa, että organisaatioiden olisi tärkeää saada taakse myös isompia yksittäisiä 

sponsoreita ainoastaan pienempien paikallisten toimijoiden sijaan. Tämä sääntö pätee niin 

joukkueurheilussa kuin yksilöurheilussakin. Sponsorointiin kuuluu myös 

yritysverkostoituminen, joten paikallistoimijoiden kanssa sponsorisopimusten tekemistä ei 

ole kannattavaa kuitenkaan laiminlyödä. 

 

2.1.3. Rahoitusmarkkinat 

Suomessa kasvavissa määrin urheiluseurat pyrkivät yhtiöittämään toimintansa ja 

harjoittamaan liiketoimintaansa osakeyhtiön kautta. Suurin murros yhtiöittämisen osalta 

sijoittuu 2000-luvun taitteeseen ja suurimpaan sarjaan, jääkiekon Liigaan (ent. SM-liiga). 

Tuolloin kolmentoista joukkueen sarjasta osuus osakeyhtiöinä liiketoimintaa harjoittavista 

seuroista nousi vuodessa neljästä seurasta kahteentoista. (Forsström 2001, 18–22) Tällä 

hetkellä kaikki Liigan joukkueet harjoittavat liiketoimintansa osakeyhtiön kautta. Tutkielman 

kannalta vertailukohteena, Superpesiksen joukkueista näin tekee neljä joukkuetta 

viidestätoista. Ero sarjojen välillä on siis selkeä. Tutkielman johtopäätöksiä ajatellen, 

voidaan esittää hypoteesina, että rahoitusmarkkinoiden muutoksella ei tule olemaan niin 

merkittävää vaikutusta Superpesikselle kuin Liigalle. 
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Koronaviruksella on ollut nopeasti jo suuri vaikutus maailman rahoitusmarkkinoihin. 

Pandemia on aiheuttanut globaalia epävarmuutta, joka on painanut osakekursseja alaspäin. 

Markkinariski ei ole ollut korkeammalla vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen. (OECD 2020) 

Rahoitusmarkkinat ovat kuitenkin oppineet ensimmäisestä korona-aallosta. Ensimmäisen 

aallon aiheuttama markkinoiden ja maailmantalouden sukellus johtui hyvin defensiivisestä 

reaktiosta, laajamittaiset sulkutoimet yhtäaikaisesti loivat epätoivon ilmapiiriä, mikä vaikutti 

rahoitusmarkkinoihin. Samankaltaista sukellusta ei kuitenkaan ole näköpiirissä, sillä 

rahoitusmarkkinoiden odotetaan suhtautuvan tulevaisuudessa koronatilanteeseen 

maltillisemmin. (Lepikkö 2020) 

 

2.1.4. Tuotemyynti 

Lipputulot ovat urheiluorganisaatioille äärimmäisen tärkeä tulonlähde ja ne muodostavat 

merkittävän osan liikevaihdosta (EY 2019 ; Popp, Simmons & McEvoy 2017, 99). 

Lipunmyynnissä ja lipputuloissa tulee esille myös yksi urheiluliiketoiminnalle ominainen ja 

lähes uniikki piirre. Myyntitulokset ovat erittäin läpinäkyviä: mikäli pääsyliput 

ottelutapahtumiin ei ole mennyt kaupaksi, näkyy se välittömästi tyhjinä katsomoina. Tämä 

puolestaan saattaa pitkällä aikavälillä ruokkia laumakäyttäytymistä, jolloin kuluttajat 

päättävät tyhjien katsomoiden perusteella jättää ostamatta pääsylippuja tuleviin otteluihin. 

(Popp, Simmons & McEvoy 2017, 106) 

Koronavirus on iskenyt MCMMG-mallin osa-alueista näkyvimmin tuotemyynnin sektoriin. 

Terveysviranomaiset ovat rajoittaneet yleisömääriä, joten otteluita on jouduttu pelaamaan 

pahimmillaan tyhjille katsomoille. Tulevaisuus on epävarma, milloin sarjojen kattojärjestöt ja 

joukkueet joutuvat vaikean kysymyksen ääreen: onko sarjojen jatkaminen tyhjillä 

katsomoilla taloudellisesti kannattavaa? Pitkällä aikavälillä vastaus on varmasti ei. Tässä 

tutkielmassa pyritään löytämään keinoja ja toimintatapoja tilanteeseen, jotta 

vastaavanlaisissa tilanteissa taloudellinen vahinko saataisiin minimoitua.  

Myös yksi urheiluseuroille merkittävä tulonlähde on fanituotteiden myynti. Euroopassa 

myynti on ollut jatkuvassa kasvussa. Urheilufanituotemyynnissä merkittävää on, että 
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tuotteille ei ole vahvoja substituutteja, sillä kuluttajien preferenssit keskittyvät hyvin vahvasti 

tietyn kannatetun joukkueen ympärille. (Nalbantis, Fahrner & Pawlowski 2017, 433–434) 

Koronavirustilanteen kannalta tärkeimpänä tekijänä tuotemyynnin kannalta voidaan pitää 

verkkomyyntikanavaa ja markkinointia. Ottelutapahtumiin myytävät liput ja sallittavat 

katsojamäärät ovat huomattavasti normaalia tilannetta pienempiä, ellei olemattomia, jolloin 

verkkomyynnin ja markkinoinnin merkitys korostuu. Tässä tutkielmassa selvitetään 

tuotemyynnin osalta, kuinka merkittävä osuus tuotemyynnillä on organisaatioiden 

liiketoiminnassa, vastaavatko seurat itse tuotemyynnistä vai ovatko ne ulkoistaneet 

tuotemyyntiä muille yrityksille. 

 

2.1.5. Globalisaatio 

Globalisoitumisen myötä myös valtioiden rajat ylittävä kansainvälinen kiinnostus urheilua 

kohtaan on lisääntynyt. Eniten globalisoitumisen vaikutukset urheilun kiinnostuksessa näkyy 

kuitenkin maailman ja Euroopan suurimmissa sarjoissa, joita Suomessa ei ole. 

Globalisaation vaikutuksiin ei tässä tutkielmassa näillä perustein ole syvennytty, sillä case-

yrityksien edustamat sarjat, Liiga ja Superpesis eivät ole kansainvälisellä tasolla 

seuratuimpia sarjoja eivätkä ne ole ulkomaisista tai globaaleista tekijöistä riippuvaisia 

sarjoja. Näin ollen globalisaation vaikutukset eivät ole aiheuttaneet MCMMG-mallin muiden 

tekijöiden tapaan merkittäviä toimenpiteitä. 

 

2.2. Urheilurahoituksen historiaa 

Luvussa 2.1. esitelty MCMMG-malli perustuu SSSL-malliin, joka on lyhenne sanoista 

Spectators, Subsidies, Sponsors ja Local. MCMMG-mallia edeltävässä versiossa 

tulonlähteet jaettiin lipputuloihin, avustus- ja tukirahoihin, sponsoreihin sekä paikalliseen 

tukeen. Myöhemmin avustus- ja tukirahojen merkitys laski, kun seurojen tulonlähteet muilla 

osa-alueilla kasvoi. Tärkeimpinä osa-alueina mainostulojen ja sponsorisopimusten merkitys 

kasvoi 1980- ja 1990-luvulla merkittävästi ja urheiluorganisaatioiden taloudellinen toiminta 

kasvoi entisestään kaupallisempaan suuntaan. Mediayhteistyösopimusten arvo kasvoi, sillä 
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myös urheilusarjojen televisioinnista alkoi kiinnostumaan aikaisempaa useampi mediayhtiö. 

(Andreff & Staudohar 2000, 263-264) 

Kansainvälisesti merkittävä askel urheilurahoituksen historiassa on suursijoittajien ja 

yritysten uudentasoinen kiinnostus urheiluorganisaatioista tuottomahdollisuutena. 

Kaupallistuviin ja kuluttajien mielenkiintoa laajemmin herättäviin urheiluorganisaatioihin 

haluttiin sijoittaa varallisuutta, jota joukkueet pystyisivät käyttämään esimerkiksi 

pelaajahankintoihin ja kotiareenoiden kehitykseen. Tämä on ollut ensiaskelia nykyisiä 

sponsorisopimuksia kohti. (Andreff & Staudohar 2000, 265) 

Downward ja Dawson (2000, 13–14) tuovat esille, että historiassa on ollut keskustelua jopa 

siitä, että tuloksen epävarmuuden teoriaan vedoten, joka esitellään luvussa 2.4., sarjojen 

kattojärjestöjen tulisi puuttua seurojen varojen- ja voittojenjakoon, jotta tasaisempi kilpailu 

voitaisi taata. Urheilusarjoilla on kuitenkin kansallisesti hyvin paljon monopoliasemaa 

muistuttava tilanne, joten tällä on perusteltu jättää ”tasajakojärjestelmä” pois. 

Urheiluseurojen rahoitusrakenteisiin ja -strategiaan sekä niitä koskeviin päätöksiin vaikuttaa 

merkittävästi Louis-Schmelling-paradoksi sekä tuloksen epävarmuuden teoria, jotka 

esitellään seuraavissa luvuissa. 

 

2.3. Louis-Schmelling-paradoksi 

Urheiluorganisaatiolla on kaksi selkeää kenttää, joilla sen tavoite on tehdä mahdollisimman 

hyvää tulosta: taloudellinen sekä urheilullinen kenttä. Taloudellisesti organisaatio voi 

tavoitella ylivoimaistakin asemaa, mutta Louis-Schmelling-paradoksi muodostuu 

urheilulliselle tekijälle. Alun perin Nealen (1964) esittämässä paradoksissa organisaatio ei 

voi tavoitella liian suurta urheilullista etulyöntiasemaa vaan se vaatii kilpailijoilta tasaväkistä 

suoriutumista, jotta ottelut säilyvät tasaisina. Tämä tekee organisaation tuotteesta ja myös 

isommassa kuvassa koko sarjan tuotteesta myyvämmän, kun urheilullisesti ylivoimaisia 

joukkueita ole. Pohjois-amerikkalaisissa ammattilaissarjoissa tätä pyritään kitkemään myös 

palkkakattojen avulla, jolloin sarjan kattojärjestö asettaa seuroille maksimisumman, jonka 

he saavat sijoittaa pelaajiensa palkkoihin (Sports Management 2020). Louis-Schmelling-

paradoksi sekä seuraavassa alaluvussa esiteltävä tuloksen epävarmuus -teoria ovat 
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merkittävässä osassa luomassa urheiluliiketoiminnasta uniikkia liiketoimintaa. 

Urheiluliiketoimintaa käsitellään liiketoimialana kattavasti luvussa 3. 

Louis-Schelling-paradoksi on koronaviruksen kannalta ajankohtainen, sillä taloudellinen 

epävarmuus voi suomalaisissa pääsarjoissa pakottaa seurat tekemään leikkauksia 

pelaajabudjeteistaan. Tämä puolestaan voi lisätä tasoeroja joukkueiden välille, mikä voi 

pahimmillaan vähentää sarjan ja joukkueiden kiinnostusta. Seurauksena kiinnostuksen 

laskemisesta voi olla merkittävästi pienenevät kassavirrat. 

 

2.4. Tuloksen epävarmuus -teoria 

Urheiluliiketoiminnassa vallitsee myös vahvasti Louis-Schmelling-paradoksiin kytköksissä 

oleva tuloksen epävarmuuden teoria. Andreff ja Szymanski (2006, 90) tutkivat kilpailullista 

tasapainoa urheilussa. Heidän mukaansa kestävä kehitys urheiluliiketoiminnassa 

saavutetaan, kun urheilullinen kilpailutilanne on riittävän tasainen. He jakoivat kilpailullisen 

tasapainon urheilussa kolmeen epävarmuustekijään: pitkän jakson epävarmuuteen, 

yksittäisen ottelun epävarmuuteen sekä sarjan voittajan ja sarjasta putoajien 

epävarmuuteen. Koronaviruksesta johtuva taloudellinen epävarmuus sekä Louis-

Schmelling-paradoksi luovat yhdessä tuloksen epävarmuuden teoriasta hyvin 

ajankohtaisen. 

Pitkän jakson epävarmuutta syntyy, kun samat joukkueet hallitsevat sarjoja vuodesta 

toiseen. Tämä vaikuttaa negatiivisesti ensin heikompien joukkueiden katsojalukuihin ja 

lipputuloihin ja pidempään kestävänä myös paremmin pärjäävien. (Andreff & Szymanski 

2006, 91) Suomalaisissa pääsarjoissa tähän on uhka olemassa, sillä erot sarjojen 

suurimpien ja pienimpien pelaajabudjettien välillä ovat suuria. Jääkiekossa, pääsarjatasolla 

Liigassa suurin pelaajabudjetti kaudella 2020–2021 on tutkimuksen toisella seuralla Oulun 

Kärpillä. Kärppien budjetti on 3 milj. €, kun pienin budjetti taas on Mikkelin Jukureilla, jonka 

pelaajabudjetti on 1,4 milj. € (MTV 2020b). Kärpillä on siis 114 % suurempi budjetti 

verrattuna Jukureihin. Suuret erot pelaajabudjeteissa pitkällä aikavälillä kasvattaa 

luonnollisesti suuremmalla budjetilla pelaavien seurojen menestysmahdollisuuksia. 
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Nimensä mukaisesti yksittäisen ottelun epävarmuus liittyy yksittäisiin otteluihin. Andreffin ja 

Szymanskin (2006, 91) mukaan lähiaikojen vire, kotijoukkueen mahdollisuudet voittaa sekä 

odotettavissa oleva viihdearvo vaikuttavat katsojalukuihin. Tämä jatkuvasti läsnä oleva 

epävarmuustekijä on yksi urheiluliiketoiminnan omalaatuisuutta korostava puoli. Kolmas 

tekijä eli sarjan voittajan ja sarjasta putoajien epävarmuustekijä voidaan tiivistää otteluiden 

merkityksellisyyden vaikutukseen. Pelaavien joukkueiden taistellessa mestaruudesta, 

pudotuspelipaikasta tai sarjapaikasta, kiinnostuu kuluttajat enemmän kuin harjoitusottelusta 

tai muusta merkityksettömästä ottelusta. (Andreff & Szymanski 2006, 91) 

 

3. Urheiluliiketoiminta 

Kaikki luvussa 2 esitellyt käsitteet ovat tärkeitä osia luomaan urheiluliiketoiminnan 

omalaatuista liiketoimikenttää. Urheiluliiketoiminta on käsitteenä hyvin suurpiirteinen, ja se 

pitääkin sisällään valtavasti eri osa-alueita. Liiketoiminnan alana se on kuitenkin merkittävän 

suuri: maailman kolmanneksi suurin toiminnan ala (Smith & Westerbeek 2003, 47). 

Urheiluliiketoiminnan alalla vaaditaan osaajia strategisessa suunnittelussa, 

taloushallinnossa, organisaatiokulttuuriasioissa, henkilöstöjohtamisessa, markkinoinnissa, 

suorituskyvyn johtamisessa sekä media-alalla. (Hoye, Smith, Nicholson & Stewart 2018) 

Tämän luvun tarkoituksena on esittää, mitä urheiluorganisaation liiketoiminnallinen 

onnistuminen vaatii. 

 

3.1. Urheiluliiketoiminnan neljä ulottuvuutta 

Smith ja Stewart (2009, 3–4) tiivistivät urheiluliiketoiminnan erikoispiirteitä neljään toisiinsa 

liitoksissa oleviin ulottuvuuksiin. Ensimmäisenä ulottuvuutena ovat urheilutapahtumat, joka 

tarkoittaa, että urheiluorganisaatioiden ydintuotteet ovat kokemusarvoltaan hyvin 

riippuvaisia katsojien ja kannattajien lojaaliudesta ja intohimosta. Toisena ulottuvuutena on 

se, että urheilussa kuluttajat suosivat tunteellisista syistä ”kentällä voittamista liikevoiton 

eteen”. Kolmantena urheilun laadun vaihtelu, mikä puolestaan vaikuttaa kilpailutasapainon 

hallintaan sekä kuluttajien tässä tapauksessa katsojien sivuuttamiseen. Neljäs ulottuvuus 
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on vaikeus tarjota ja luvata vakaasti sekä pitkäkestoisesti kuluttajien saavan vastinetta 

odotuksilleen ja rahoilleen. Tämä ulottuvuus on erityisen sidoksissa kolmanteen 

ulottuvuuteen. 

Toimiva esimerkki ulottuvuuksista ja niiden riippuvuuksista suomalaisessa 

urheiluliiketoiminnassa on jääkiekon pääsarjassa Liigassa keväisin tapahtuva 

”tyhjennysmyynti”. Kun sarjassa viimeisille sijoille jäävät joukkueet ovat menettäneet 

mahdollisuudet urheilulliseen menestymiseen, pyritään turvaamaan mahdollisimman hyvä 

taloudellinen tilanne myymällä parhaita pelaajia muihin joukkueisiin. Tällöin palkkaa 

maksava taho saa helpotusta henkilöstökuluihinsa. (Yle 2020) 

Ensimmäisen ulottuvuuden osalta, merkittävimpänä huomioon tulee ottaa kannattajien 

lojaalius seuraa kohtaan. Mikäli taloudellista tulosta halutaan parantaa urheilulliset tekijät 

vaihtoehtoiskustannuksena, on todennäköistä, että kannattajien kiinnostus joukkuetta 

kohtaan laskee. Tästä voidaan tehdä suora veto urheiluliiketoiminnan toiseen ulottuvuuteen. 

Kuluttajat asettavat ”kentällä voittamisen liikevoiton edelle”. Liiketoiminnallisesta 

näkökulmasta on siis osattava käsitellä ja kanavoida kuluttajien tunteita oikein sekä osattava 

tehdä niiden kustannuksella taloudellisesti kestäviä ja kannattavia päätöksiä. Toisesta 

ulottuvuudesta voidaan taas tehdä suora veto kolmanteen ulottuvuuteen. Urheilun laatu on 

ollut alhaista ja kilpailutasapainoa joudutaan pyrkiä tasoittamaan turvaamalla tulevalle 

kaudelle parempaa lähtökohtaa urheilullisten tekijöiden karsimisella, mikä on osaltaan 

näyttö piittaamattomuudesta kannattajia kohtaan. Tämän takia suoranaisesti 

urheiluliiketoiminnan neljäs ulottuvuus kärsii: kuluttajille ei pystytä tarjoamaan vastinetta 

rahoilleen. 

 

3.2. Urheiluliiketoiminnan omalaatuisuus 

Smith ja Stewart (2009, 1) tuovat esille urheiluliiketoiminnan kaksi puolta. Toisessa päässä 

on urheilun takana oleva normaali liiketoiminta, jota pystytään hallitsemaan ja johtamaan 

kuin minkä tahansa muun toimialan organisaatiota. Toisesta päästä esille tulee kuitenkin 

urheiluliiketoiminnan uniikkius esille. Urheilu herättää vahvoja tunteita ja tuote, jota 

liiketoiminnallisesti myydään, on vahvasti kulttuurillisesti ja sosiaalisesti yhteen tuovaa. 
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Kuluttajat, tässä tapauksessa katsojat ja kannattajat, suhtautuvat tuotteeseen, tässä 

tapauksessa urheilusuorituksiin, poikkeuksellisen vahvalla tunteella. 

Urheiluliiketoiminnassa tämä on ehdottomasti otettava huomioon. Sitä tulee osata käsitellä 

ja vahva tunne-elementti tulee ottaa huomioon luotaessa kestävää liiketoimintamallia ja 

liikevaihtoa. (Stewart & Smith 1999, 87–90) 

Schwarz ja Hunter (2008) tekevät tärkeän huomion urheiluorganisaation tuotteesta, jota he 

myyvät. Kyseessä on kokemushyödyke, joka tuotetaan vasta kun se on ostettu. Erottavana 

tekijänä tavallisesta kokemushyödykkeestä on tässä tapauksessa kuitenkin se, että tuotteen 

laatua, tässä tapauksessa kilpailun tai ottelun viihdyttävyyttä ja lopputulosta ei voi tarkasti 

tietää tai ennustaa etukäteen. Mahdottomuus ennustaa on luonut mahdollisuuden muun 

muassa urheiluvedonlyönnille kasvaa merkittäväksi liiketoiminnaksi urheilun rinnalle. 

 

3.3. Urheiluliiketoiminta Suomessa 

Suomalainen urheiluliiketoiminta on maailman mittakaavalla mitattuna pientä. 

Joukkueurheilussa rahallisesti arvioituna jääkiekon pääsarja Liiga on arvokkain: sen 

liikevaihto vuonna 2019 oli 27,426 milj.€ ja se teki liikevoittoa 1,04 milj.€. (Kauppalehti 2020) 

Liikevaihdoltaan arvokkain seura puolestaan Liigassa on Oulun Kärpät Oy, sen liikevaihto 

vuodelta 2019 urheiluliiketoiminnallisella toiminnalla oli 12,026 milj.€ (EY 2019). 

Skaalaerot on helppo todeta, kun näitä lukuja verrataan Pohjois-Amerikan ja Euroopan 

suurimpiin liigoihin. Esimerkiksi Pohjois-Amerikassa amerikkalaisen jalkapalloliiga NFL:n, 

koripallon NBA:n ja baseballin Major League Baseballin (MLB) kaikki joukkueet ovat 

arvoltaan yli 1 mrd.$., joka on euroissa noin 842,2 milj. €. (Badenhausen 2019). Kokoero on 

siis verrattaessa valtava, mutta vertailu on myös epäreilua. Kyseiset sarjat ovat lajiensa 

maailman johtavia sarjoja, mikä lisää kansainvälistä huomiota valtavasti. Sarjat myös 

toimivat Yhdysvalloissa, joka markkina-alueena on Suomea huomattavasti kookkaampi. 

Tämä oli kuitenkin havainnollistava esimerkki suomalaisten sarjojen ja maailman suurimpien 

sarjojen välisestä kokoerosta. 
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Suomessa huippu- ja ammattilaisurheilulla on kuitenkin merkittävä taloudellinen ja 

yhteiskunnallinen vaikutus. Tässä kappaleessa esimerkkinä käytetyn jääkiekon pääsarjan 

Liigan joukkueiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2019 oli 116 milj. €. Huomioitavaa on 

myös, että seurojen suurimmat tulonlähteet ovat olleet mainostulot. (EY 2019) 

Mainostaminen tuo myös yhteistyökumppaneille näkyvyyttä ja sitä kautta tuloja. 

Medianäkyvän huippu-urheilun merkitystä tehokkaana mainosalustana on vaikea sivuuttaa. 

EY (2019) tuo raportissaan esille muun muassa, että Liiga seuroineen on saavuttanut 

sosiaalisessa mediassa yli miljoonan seuraajan rajan. Puhutaan siis Suomen mittakaavalla 

mitattuna erittäin merkittävästä näkyvyydestä. Kyseessä on vain yksi sarja joukkueineen, 

eikä muita sarjoja tai yksilöurheilijoita ole tässä otettu huomioon. 

 

4. Tutkimuksen metodologia 

Tutkimus on suoritettu laadullisena eli kvalitatiivisena tutkimuksena. Koronaviruksen 

kvantitatiivisia vaikutuksia on vielä ajankohtaisuuden vuoksi vaikeaa arvioida, joten 

laadullinen tutkimus on ehdottomasti laadukkain tapa tehdä tutkimusta aiheesta. Laadullisen 

tutkimuksen vahvuutena on mahdollisuus päästä numerodatan taakse, jolloin voidaan 

löytää esimerkiksi merkittäviä käyttäytymismalleja, tapahtumaketjuja ja yhdistäviä teemoja. 

Tämän tutkielman aiheeseen viitaten, kvalitatiivinen tutkimus on erinomainen tie löytää 

yhtäläisyyksiä ja eroja organisaatioiden väliltä. 

Laadullista tutkimusta voidaan suorittaa monella eri tavalla, kuten tekemällä havaintoja 

ympäristöstä tai materiaalista tai erilaisilla haastatteluilla (Tuomi & Sarajärvi 2002, 18–21 & 

73). Tärkeintä laadullisessa tutkimuksessa on kuitenkin saada mahdollisimman luonnollista 

ja puolueetonta materiaalia analysoitavaksi, mikä parantaa tutkimustuloksien laatua ja 

havaintojen yleistettävyyttä (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 164 & 266). 
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4.1. Teemahaastattelu 

Erilaisista mahdollisista laadullisista tutkimusmenetelmistä tähän tutkielmaan paras 

vaihtoehto on teemahaastattelu. Viitaten tutkielman teoreettiseen viitekehykseen, erityisesti 

MCMMG-malliin, teemahaastattelun rakentaminen ja osa-alueittain aiheiden käsittely on 

luontevinta. Kysymyksien teemoittaminen MCMMG-mallin osa-alueiden myötäisesti tuo 

kattavan ja monisuuntaisen tarttumapinnan aiheeseen. Haastatteluissa on hyödynnetty 

myös haastateltavien mahdollisuuden käyttää ”vapaata sanaa” avoimin kysymyksin, joten 

materiaalia on ollut mahdollisuus saada laajasti. 

Teemahaastattelussa, jota kutsutaan myös puolistrukturoiduksi haastatteluksi, tärkeää on 

rakentaa kysymyssarja tutkimuksen teoriaa myötäileväksi. Haastattelussa edetään ennalta 

määriteltyjen kysymyksien mukaisesti. Haastattelun jälkeen tutkimuksen tekijän tehtävä on 

löytää tuotetusta haastatteluaineistosta tärkeimmät ydinasiat. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 77–

78) Tästä materiaalista tullaan sisällönanalyysimenetelmää hyödyntämällä muovaamaan 

tuloksia, joilla voidaan vastata tutkielman tutkimusongelmiin. 

 

4.2. Sisällönanalyysi 

Sisällönanalyysimenetelmän ydinajatuksena on pilkkoa käsiteltävää materiaalia osiin, luoda 

paloista käsitteitä ja teemoja, minkä jälkeen niistä luodaan uudenlainen käsitelty ja 

jäsennelty kokonaisuus. Mahdollisuuksia on tehdä tämä aineistolähtöisesti tai 

teoriaohjaavasti. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 109–116) Tässä tutkielmassa 

sisällönanalyysimenetelmä tullaan tekemään induktiivisena eli teoria ei itsessään ohjaa 

analyysiprosessia. Päätarkoitus on tehdä haastattelumateriaalista tehdyistä havainnoista 

yleistettävissä olevia teemoja. (Eskola & Suoranta 1998, 83) 

Sisällönanalyysissä materiaalin pilkotusta aineistosta on tarkoitus etsiä eroavuuksia ja 

yhtäläisyyksiä. Tässä kohtaa analyysiä tehdään tutkimuksen arvokkain työ, sillä tämä vaihe 

sisällönanalyysissä palvelee täydellisesti tutkimuksen tavoitteita: löytää yhtäläisyyksiä ja 

eroavuuksia tutkittavien organisaatioiden väliltä. 
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4.3. Empiirinen osuus 

Tutkielman empiria on luotu kohdeorganisaatioille suoritetuista haastatteluista. 

Kohdeorganisaatioiden molemmat edustajat toimivat johtotehtävissä, joissa heillä 

molemmilla on selkeä käsitys koko edustamansa organisaation toiminnasta. Siilinjärven 

Pesiksen edustajana toimii seuran toiminnanjohtaja ja Oulun Kärpillä toimitusjohtaja. 

Tutkielman kannalta oli tärkeää ja arvokasta saada haastateltaviksi organisaatioissa 

toimivat henkilöt, joilla on kokonaisvaltainen käsitys edustamansa seuran toiminnasta. 

Tämä edesauttaa saamaan laadukkaan vastauksen tutkielman päätutkimusongelmaan 

myös teoreettisen viitekehyksen osalta. Haastattelut toteutettiin Microsoft Teams -

viestintäalustalla. Haastattelut nauhoitettiin, mikä tiedotettiin haastateltaville ennen 

haastattelujen alkua. Haastateltaville toimitettiin sähköpostitse EU:n yleisen tietosuoja-

asetuksen 2016/679, artiklojen 13 ja 14 mukainen tietosuojailmoitus, minkä jälkeen he ovat 

allekirjoittaneet suostumuksensa haastatteluun ja henkilötietojen käsittelyyn. Molemmilta 

haastateltavilta on kerätty henkilötiedoista ainoastaan nimi sekä titteli edustamassaan 

organisaatiossa. 

Haastatteluissa keskityttiin koronaviruksen aiheuttamiin toimenpiteisiin ja seurauksiin 

organisaatioissa. Kysymykset (Liitteet 1 & 2) ovat koostettu ja teemat luotu MCMMG-mallin 

eri osa-alueiden mukaan. MCMMG-malli sopi kysymysmateriaaliin teemojen rakentamiseen 

hyvin, sillä se ottaa kattavasti huomioon urheiluorganisaation eri tulonlähteet. 

 

4.4. Tutkielman validiteetti ja reliabiliteetti 

Tutkielman validiteetin kannalta haastatteluihin on saatu oikeasta kohderyhmästä 

haastateltavia. Sekä Kärpät, että SiiPe edustavat lajeissaan korkeinta kansallista tasoa. 

Validiteettia parantaa myös laaditut kysymykset, jotka ovat laadittu tutkielman teoriapohjan 

avulla. Tutkimusmenetelmä on tutkielman ajankohtaan nähden paras mahdollinen. 

Validiteettia voisi entisestään parantaa luomalla rinnalle kvantitatiivista tutkimusta, mutta 

laadukasta, luotettavaa ja täysin kattavaa numeerista dataa koronaviruksen vaikutuksista 

urheiluorganisaatioihin ei ole riittävästi tutkimusajankohtana vielä saatavilla, jotta 

kvantitatiivisen tutkimuksen tekeminen olisi kannattavaa. 
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Reliabiliteettia tutkielmassa parantaa haastatteluissa käytetyt kysymykset. Laaditut 

kysymyspatteristot ovat hyvin samankaltaisia, mikä mahdollistaa yhdenmukaisuuden 

tutkimisen paremmin. Tutkielman reliabiliteettia olisi voinut parantaa haastattelemalla 

saman seuran sisältä useampaa henkilöä, mutta tämä haitta on tutkielmassa minimoitu 

haastattelemalla korkeammissa johtotehtävissä seuroissa toimivia henkilöitä, joilla on 

kattavampi ymmärrys ja tieto koko organisaation toiminnasta. Jatkuva epävarmuus ja 

tilanteen eläminen syö hieman pois jatkuvuutta ja yleistettävyyttä koskevaa reliabiliteettia. 

Tutkielman ajankohtana organisaatioilla on kuitenkin jo paljon kokemusta sekä tietoa 

koronaviruksen vaikutuksista, joten sitä voidaan yleistää ja hyödyntää tulevaisuutta varten. 

 

5. Koronaviruksen vaikutukset liiketoimintaan 

Tässä luvussa syvennytään kohdeorganisaatioiden haastatteluihin ja tutkielman empiriaan. 

Alaluvuissa 5.1 ja 5.2 on ensin esitelty seurat, joiden edustajien kanssa haastattelut on 

suoritettu. Tutkielman kannalta on erittäin arvokasta, että haastattelut on saatu kahdelta 

hyvin eri kokoiselta seuralta. Alaluvussa 5.3 tehdään sisällönanalyysiä MCMMG-mallin 

mukaisesti aihealue kerrallaan. Samalla tehdään tulkintoja haastateltavien vastauksista ja 

tuodaan haastattelujen tulkintoja yhteen ja muodostetaan yhteisiä teemoja tuotetusta 

materiaalista. Tulkintoja tehdessä teoreettisena pohjana toimii vahvasti myös 

urheiluliiketoiminnalliset neljä ulottuvuutta, jotka ovat esitelty luvussa 3.1. 

 

5.1. Siilinjärven Pesis ja Oulun Kärpät 

Siilinjärvellä on pitkät juuret pesäpallossa, jo 1920-luvulta lähtien. Siilinjärven Pesis 

perustettiin vuonna 1987, mitä ennen kunnan edustusseurana toimi Siilinjärven Ponnistus. 

SiiPe on ollut merkittävän suuri seura pesäpallon harrastustoiminnalle Suomessa, mistä 

kertoo muun muassa se, että vuosina 2012 ja 2013 seura oli Suomen suurin pesäpalloseura 

harrastajamäärällä mitattuna. Seura työllistää valmennuspäällikön, junioripäällikön, 

seuratyöntekijän osa-aikaisena sekä haastatellun toiminnanjohtajan. (Pesis.fi 2019) 
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SiiPe:n miesten edustusjoukkue pelaa tällä hetkellä pääsarjatasolla Superpesiksessä, johon 

seura nousi kaudelle 2019. Samana vuonna seuran naisjoukkue nousi toiseksi 

korkeimmalle tasolle Ykköspesikseen. Junioritoimintaa seuralla on jokaisella ikäluokalla G-

junioreista B-junioreihin. (Pesis.fi 2019) 

Nykyisestä tulonmuodostuksesta kysyttäessä, haastateltava toiminnanjohtaja jaotteli 

seuran ja sen tulonmuodostuksen kolmeen sektoriin: 

”Meil on niinku jakaantunu kolmeen: hallinto, miehet, naiset. Nii hallinnolla on kolme 

jäätelökioskia, iltapäiväkerhotoiminta. Sitte naisilla on kans yks jäätelökioski, tai siis, 

naisilla yks, seuralla kaks. Sitte miehillä tietenki mainostulot, talkoot, lipputulot, 

kioskitulot, muuta tuloa.” 

Tulonmuodostus on pienimuotoisempaa kuin toisella tutkielman seuralla Oulun Kärpillä, 

mikä antaa tutkimuksen kannalta tärkeää perspektiiviä sekä erilaisen näkökulman 

koronaviruksen vaikutuksista, kun mukana vertailussa on kaksi hyvin eri kokoista seuraa. 

Oulun Kärpät sai alkunsa vuonna 1946 nimellä ”Oulun Kärpät 46”. Nopeasti vuonna 1947 

seura laajeni jääkiekkojaostolla. Ensimmäisen ottelun Kärpät pelasivat tosin vuonna 1949. 

Vuonna 1960 seura sai kosketuksen ensimmäistä kertaa pääsarjatasolle, mutta vuodesta 

2000 lähtien Kärpät ovat vakiinnuttaneet paikkansa Liigassa. 

Oulun Kärpät Oy:n liikevaihto urheiluliiketoiminnallisella alalla vuonna 2019 oli 12,026 milj.€. 

Koronaviruksen vaikutukset näkyvät kuitenkin merkittävästi jo liiketuloksessa: liiketulos 

vuonna 2020 oli Kärpillä tappiollinen -0,586 milj.€. Muutosta edelliseen vuoteen tapahtui 162 

%. Vuoden 2019 liiketulos oli voitollinen 0,941 milj.€. Oulun Kärpät Oy työllistää 74 henkilöä 

vuonna 2020. (Asiakastieto 2020b) Haastattelussa Oulun Kärpät Oy:stä haastateltiin yhtiön 

toimitusjohtajaa. 

Kärppien toimitusjohtaja kertoi heidän tulonmuodostuksestaan seuraavalla tavalla: 

”Ensimmäisenä tietenkin on kumppanuudet se on kuitenkin isoin ylivoimasesti 

yhteistyökumppanit. Sitte, sen jälkee tulee varmaankin lipputulot jos niiku mennään 

kate [yhteysongelma] ja ravintolatoimintakolmantena ja sit meil on tota muutaki vähä 
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liiketoimintaa tähä mainosmyyntipuolelle tuo led-taulut nii se on varmaa siinä 

neljäntenä.” 

Vaikka kyseessä on kaksi hyvin eri kokoluokan urheiluorganisaatiota, nähdään jo tässä, että 

tulonmuodostus perustuu Kärpillä ja SiiPe:llä hyvin paljon samoihin tekijöihin. Seuraavaksi 

tutkitaan yhteisiä ja eroavia teemoja, miten koronavirus on vaikuttanut organisaatioiden 

tulonmuodostukseen. 

 

5.2. Median merkitys koronavirustilanteessa 

Vuoden 2020 urheilutapahtumia rajoitti jatkuvasti erilaiset yleisörajoitukset ja -kiellot. Kuten 

Boyle ja Haynes (2009, 66) huomauttivat, live-urheilulle ei ole suoranaista korviketta, joten 

kuluttajat haluavat myös koronaviruksen aiheuttamista rajoituksista huolimatta seurata 

urheilua. Tämä tarkoittaa, että median erityisesti televisioinnista vastaavien mediayritysten 

merkitys kasvaa merkittävästi. 

Downward ja Dawson (2000, 1–2) painottivat urheilun roolia markkinoinnissa erityisesti, 

kuinka jatkuvasti ja nopeasti kasvava mainosalusta urheilutapahtumat ovat yrityksille. 

Koronavirustilanne ja terveysviranomaisten määräämät rajoitukset yleisötapahtumiin on 

pakottanut kuluttajia siirtymään paikan päältä kotikatsomoihin. SiiPe:llä suoratoistopalvelu 

Ruudun kautta katsojaluvuissa tapahtui merkittävä kasvu: 

”Viime kaudesta nousua katsojakeskiarvo 2000 ihmistä Ruudun katselussa, nii 5400 

ja rapiat keskiarvo katsojia.” 

Prosentuaalisesti voidaan puhua siis räjähdysmäisestä kasvusta suoratoistopalveluissa. 

Kasvu prosentuaalisesti oli lähes 60 %. Nykyisen tulonjakomallin mukaan Superpesis tai 

mediayritykset eivät jaa seuroille kuitenkaan suoranaisesti provisiopalkkiota otteluiden 

televisioinnista. Seuran toiminnanjohtaja avasi nykyistä tilannetta ja mahdollista 

tulevaisuutta seuraavalla tavalla: 

”Pesäpalloliitolta ei tällä hetkellä tuu, todennäkösesti tulevaisuudessa tulee. Mutta 

joo, me voidaan ite myydä siihen mainoksia.” 
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Smithin ja Stewartin (2009, 3–4) luvussa 3.1 esitettyihin urheiluliiketoiminnan ulottuvuuksiin 

viitaten urheilussa kuluttajia tuotteeseen sitoo intohimoisuus ja lojaalius lajia sekä joukkueita 

kohtaan. Urheiluun suhtaudutaan parhaimmillaan erittäin vahvoilla tunteilla, joten 

katsomisintensiteetti säilyy urheilussa korkeana. Katsomisintensiteetillä tarkoitetaan sitä 

prosentuaalista lukua, joka muodostuu ajasta, jonka katsoja todellisuudessa katsoo 

lähetyksestä verrattuna lähetyksen kokonaiskestoon (Finnpanel 2020). Kun tämän yhdistää 

Downwardin ja Dawsonin (2000, 1–2) esille tuomaan urheilun potentiaaliin kasvavana 

mainosalustana, voidaan odottaa koronavirustilanteen korostavan televisio- ja 

suoratoistopalvelulähetysten merkitystä. Pienemmällä volyymillä toimiville urheiluseuroille, 

joihin SiiPe kuuluu, tämä voi tarjota potentiaalisen ja taloudelliselta arvoltaan kasvavan 

tulovirran tulevaisuudessa. Koronavirustilannetta on tosin leimannut jatkuva epävarmuus 

tulevaisuudesta, joten pitkälle tehtyjä johtopäätöksiä ja odotuksia on kannattamatonta 

tehdä. Kasvava urheiluliiketoiminta tarvitsee kuitenkin medianäkyvyyttä kasvattaakseen 

toimintaansa. Niin ikään mediayhtiöille urheilusarjojen televisiointioikeudet ovat erittäin 

arvokkaita sopimuksia, joten medianäkyvyyden kasvun osalta tarjolla on parhaimmillaan 

jopa yhteisvoitollinen tilanne. Muistettava on kuitenkin, että lipputulot ovat seuroille 

arvokkaampia ja niitä seurat tarvitsevat. Lipputuloista puhutaan enemmän luvussa 5.5. 

Oulun Kärpät Oy on laajentanut liiketoimintaansa laajalle myös urheilun ulkopuolelle. Se on 

tehnyt Kärpistä yhden Suomen suurimmista urheiluorganisaatioista ja myös vakaan 

yrityksen, kun yhtiön liiketoiminta ei ole sidottuna vain yhteen toimialaan. Yhtiön 

toimitusjohtaja vastasi televisiointioikeuksien ja -sopimuksien merkityksestä Kärpille 

seuraavalla tavalla: 

”Onhan se totta kai merkittävä tietenkin se on selvä, mutta jos meidän liikevaihtoon 

miettii sitä nii sillon ennen koronaa se ei ollu meijän konsernin vaihosta kun viitisen 

pinnaa (5%), että ei se sillä lailla mahoton, mutta kyllä se tietty siihen jääkiekkoon 

on tietenkin yli 10 % vaikutus.” 

Mediasopimukset ja -yhteistyöt luovat merkittävyydessään eroja isojen ja pienten 

organisaatioiden välillä. Isommilla Kärppien kaltaisilla organisaatioilla on suuremmat 

resurssit ja näin ollen paremmat mahdollisuudet laajentaa liiketoimintaansa. Eri toimialoille 

hajautettu liiketoiminta ei ole niin riippuvainen yhdestä sektorista, jolloin yritys pystyy 

hallitsemaan vastaantulevia haasteita joustavammin. Hajautetulla liiketoimintamallilla 
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muutoksiin ja haasteisiin vastaaminen tapahtuu keskittynyttä yritystä nopeammin. (Turetken 

& Demirors 2011, 235–236) Koronavirus on tuottanut taloudelle ja liiketoiminnalle haasteita 

erittäin universaalina ongelmana eli se ei ole kohdistunut yksittäiseen toimialaan tai 

sektoriin. Haasteita on ilmennyt lähes jokaisella toimialalla mitä kotimainen ja 

kansainvälinen liiketoimintakenttä pitää sisällään. 

Oulun Kärpille mediayhteistyön kautta saatava suora tulovirta ei siis ole liiketoiminnan 

kannalta elintärkeää, mutta epäsuorat vaikutukset, kuten median kautta saatavaa 

näkyvyyttä ei voi vähätellä.  Smithin ja Stewartin (2009, 3–4) urheiluliiketoiminnan 

ensimmäiseen ulottuvuuteen viitaten urheiluorganisaation ydintuote, Oulun Kärppien 

tapauksessa ottelutapahtumat ovat riippuvaisia kuluttajien intohimosta ja kiinnostuksesta. 

Kuten Downward ja Dawson (2000, 1–2) toivat esille, että urheilun rooli markkinoinnissa 

sekä markkinointimahdollisuudet ovat kasvavat. Näin ollen, esimerkiksi näkyvyys 

sosiaalisessa mediassa ja kiinnostus urheilujournalismin kentässä omaavat ison roolin 

urheiluliiketoiminnassa. 

 

5.3. Koronavirus ja yhteistyökumppanuudet 

Koronaviruksen vuoksi ottelutapahtumia on peruutettu ja yleisömääriä on rajoitettu vahvasti. 

Tämä on pakottanut myös urheiluorganisaatiot ja heidän yhteistyökumppaninsa 

ajattelemaan markkinointistrategiaansa uudelleen. Näkyvyyttä ei ole tarjolla 

yhteistyökumppaneille samaan tapaan kuin ennen. Myös taloustilanne maailmassa on 

haastava, mikä urheiluorganisaatioiden yhteistyökumppanuuksien osalta tarkoittaa, että 

kumppanuuksia voi olla huomattavasti hankalampaa sitoa, kun yrityksillä on oman 

liiketoimintansa kannalta meneillään haastavampi ja epävarmempi ajanjakso. 

Oulun Kärppien resurssit ovat suomalaisen urheiluliiketoiminnan mittakaavassa isot. 

Toimitusjohtaja kertoi heidän yhteistyökumppanitilanteestaan seuraavalla tavalla: 

”Meil on noin karkeesti jääkiekon ympärillä kuutisen sataa yhteistyökumppania. Ja 

jos otetaan sit tuo led-taulumainonta, joka on sinänsä niinku edellee Oulun Kärpät 

Oy -emossa nii se menee varmaa yli tuhannen kumppanin.” 
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Valanko (2009, 117–119) puhui suomalaisten urheilutoimijoiden sponsorihankinnasta ja 

siihen liittyvistä rajallisista resursseista. Rajallisuuden vuoksi ne olisi kohdistettava oikein ja 

hankintaa olisi tehokasta kohdistaa myös isompiin yksittäisiin yrityksiin. ”Puolen Suomen 

joukkueenakin” tunnetulla Oulun Kärpillä on siis erittäin laaja yhteistyökumppaniverkosto. 

Heillä on kuitenkin myös arvokkaita ja laaja-alaisia yhteistyösopimuksia isojen yhtiöiden 

kanssa: 

”On semmosia, jossa on niinku vaikka Arina tässä ehkä suurimpana. Sanotaan 

semmosena moniulotteisena, että ollaan jääkiekossa tekemisissä ja Qstockissa ja 

sit meil on vielä ne mediataulut.” 

Osuuskauppa Arinan liikevaihto vuonna 2019 oli 832,5 milj. € (Asiakastieto 2020a). Vaikka 

Kärpillä on erittäin laaja yhteistyöverkosto, ovat suurempien yritysten kanssa sovitut 

yhteistyösopimukset vakaamman talouden vuoksi kattavampia ja kestävämpiä sekä 

yhteistyötä voidaan hyödyntää laajemmalla alalla niin kuin tässä tapauksessa. Oulun Kärpät 

Oy on liiketoiminnallaan ja laajalla kumppaniverkostollaan yksi Suomen suurimpia 

urheiluseurojen osakeyhtiöitä. Kun liiketoiminta on volyymiltaan suurempaa, voidaan 

koronaviruksen odottaa vaikuttavan myös suuremmalla skaalalla. Koronaviruksen 

vaikutusta Kärppien yhteistyötoimintaan haastateltu toimitusjohtaja kommentoi seuraavasti: 

”Ite niinku sopimusrunkoja se ei oo sillä lailla muuttanu tässä vaiheessa. Kyllähän se 

näkyy tämmösessä aitio- ja vip- käytössä että heillä on vaikeeta. Osa haluais pitää 

ja osalla on tietenki myös ettei saa pitää niinku yrityksillä. Siellähän se näkyy niinku 

rajuimmin. Jonkun verran on näkyny sitä tietenki et kumppanuudet on sit enemmän 

siihen näkyväisyyteen satsannu sitten mikä on tietenkin positiivista, sillon ei oo 

euroja niinku lähteny meiltä pois. Ollaan siirretty kausikortteja tai muita siihen 

näkyväisyyteen.” 

Oulun Kärpät on selkeästi ottanut linjauksen, että korvaavia tapoja tuottaa arvoa 

yhteistyökumppanuuksista on etsitty ja löydetty. Ottelutapahtumien peruuntumiset, yleiset 

terveysmääräykset sekä yrityksien tiukentunut talouspolitiikka ovat vieneet siis kysyntää 

esimerkiksi kausikorteilta ja aitovarauksilta. Kärpät ovat tässä kohtaa panostaneet 

korvaavien hyötytapojen löytämiseen: 
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”Tietenki tuo tienvarsitaulujen näkyväisyys niin sille puolelle on selkeesti tullu 

kysyntää, joka varmaan osaltaan tietenkin on sitä että lähtee noista printtimediasta 

pois, mutta myös sitä, että mä veikkaan että niitä kuluja kun on karsittu aika paljon 

nii sit se näkyväisyys halutaan jollain lailla säilyttää ja tunnettavuus.” 

Korvaavia tapoja on löydetty siis Kärppien toiselta liiketoiminta-alalta, mainosmyynnistä. 

Toimitusjohtaja kertoi yhtenä tärkeänä liiketoiminnan osa-alueena led-taulumainonnan. 

Kuten Turetken ja Demirors (2011, 235–236) toivat esille, hajautetulla liiketoiminnalla 

vastoinkäymisiin on helpompaa vastata. Oulun Kärpät Oy on tästä hyvä 

urheiluliiketoiminnallinen esimerkki. Vaikka liiketoiminta on rakennettu jääkiekon ja 

kilpaurheilun ympärille, yhtiö pystyy kompensoimaan urheilupuolella tapahtuvia tappioita, 

rajoituksia ja haasteita muilla osa-alueilla. Mainosmyynti ei ole urheiluliiketoiminnan tavoin 

niin altis muutoksille ja tappioille koronaviruksen kaltaisen ihmisten terveyteen kohdistuvan 

uhan edessä. Taloudellisesti haastavana ajankohtana, Kärpät haluavat pitää kiinni 

taloudellisesti arvokkaista asiakkaistaan, mikä tukee Valangon (2009, 117–119) teoriaa 

yksittäisten, rahallisesti arvokkaiden asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden tärkeydestä: 

”Ajatellen seuroja ja meitäkin nii se ansaintalogiikka tänä päivänä on kuitenki siitä 

perus lipunostajasta menny aika paljon siihen, että lasketaan mitä ne jättää ne 

lipunostajat ja pyritään tietenkin siihen niinku arvokkaampaan lipunostajaan 

satsaamaan eli vippiin lähinnä ja aitioon ja nehän ne tässä niinku on ne mitkä iskee 

todella lujaa tällä hetkellä.” 

Koronaviruksen liiketoimintaa hidastavasta ja tulovirtaa rasittavasta vaikutuksesta 

huolimatta, Oulun Kärpät Oy ei ole vaihtanut täysin defensiiviselle vaihteelle ja vetäytynyt 

kuoreensa. Yhtiön liiketoiminta on vakaalla pohjalla, joten uusien yhteistyösopimuksien 

solmiminen on edelleen kannattavaa taloudellisesti paremman tulevaisuuden kannalta: 

”Tietenkin on hirveesti toimialoja joilla menee hyvin, että me ollaan yritetty tietenkin 

niihin satsata ja etsitä kumppaneja sieltä lisää.” 

Suurena urheiluorganisaationa Kärpillä on siis resursseja sponsorihankintaan myös 

taloudellisesti tiukempina aikoina. Yhtiössä on tunnistettu alat ja yritykset, joihin 
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koronavirustilanne ei ole vaikuttanut liian negatiivisesti tai joilla liiketoiminta on tarpeeksi 

vakaalla pohjalla. 

Siilinjärven Pesiksellä yhteistyökumppanuudet perustuvat Kärppien tavoin vahvasti 

mainosmyyntiin ja näkyvyyden tarjontaan. Toiminta on mittakaavaltaan pienempää, mutta 

pohja toiminnalle on samankaltainen. SiiPe nousi vuonna 2019 Superpesikseen, mikä lisää 

seuran kiinnostusta yhteistyökumppanuuksien näkökannalta sillä pääsarjatasojoukkueena 

seura saa näkyvyyttä enemmän ja katsojaluvut ovatkin nousussa: 

”Varmasti koronan takia moni siirtynyt ruudun ääreen ja onhan se yli 2000 ihan 

merkittävä nosto, että varmasti on siinä selvä vaikutus” 

Koronaviruksella on siis varmasti ollut vaikutusta katsojalukujen nousuun. 

Yhteistyökumppanuuksien saaminen on seuralle, erityisesti miesten edustusjoukkueen 

osalta tärkeä palanen seuran rahoitusta. Seuran toiminnanjohtaja luonnehti SiiPe:n 

yhteistyökumppanuussopimuksia seuraavalla tavalla: 

”Perinteistä mainostuloa eli tossa kentänlaitamainosta, Ruutu+ -mainosta, 

peliasumainosta, kypärään, harjotteluasuun, pelijohtajan viuhkaan, pääsylippuun. 

Sitten toki ihan osallistavaa markkinointia, ollaan käyty vaikka kuvaamassa joku 

video yrityksessä, vaikka huoltajat käyny pesemässä peliasuja siellä. Sitte on voinu 

olla jotai pesistreenejä olla mitä on järjestetty ja sitä kautta tullu. No sitte voi tietenki 

olla kumppaneita kenen esim kautta jotaki ruokailuja, majotusta nii se vois sisältyä 

siihen kumppanuussopimuksiin.” 

Yhteistyökumppanuudet SiiPe:llä perustuvat siis vahvasti mainospaikkojen myyntiin. 

Pienemmälle urheiluseuralle tärkeitä sopimuksia ovat myös toiminnanjohtajan mainitsemat 

ruokailu- ja majoituskustannuksiin liittyvät kumppanuudet. Toiminnallinen sponsorointi on 

pienemmille seuroille tärkeää, koska varallisuus seuroilla on pienempi. Valangon (2009, 

117–119) mukaan sponsoristrategiassa ja -hankinnassa kannattavaa olisi kiinnittää 

huomiota yksittäisten isojen sponsorien hankintaan. SiiPe:n sponsorihankinnasta 

(Siilinjärven Pesis 2020) saa selkeän kuvan, että pääyhteistyökumppaneiksi seura on 

saanut kansallisella tasolla suuria yrityksiä, mutta samalla yhteistyökumppaniverkosto on 

suuri ja paikallisella tasolla merkittävä. 
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Koronavirustilannetta leimaa jatkuva epätietoisuus tulevaisuudesta. SiiPe:n kohdalla uusien 

sponsorien hankinta taloudellisesti tiukkana aikana on vaikeampaa kuin yhdellä Suomen 

suurimmalla urheiluseuralla ja tulevaisuutta SiiPe:n kohdalla leimaa ja määrittää 

epävarmuus: 

”Tuskinpa yhteistyöyritykset hirveesti nostaakaan, että voi olla trendi että aika paljon 

laskeekin. Hyvin paljon riippuu yrityksestä, että miten on menny. Toki vielä tulevat 

kuukaudetki voi näyttää että jotku tekee vaikka päätöksiä vasta ens vuonna. Ei 

kukaan tiiä ajasta mitään ni ei oo varmuutta. Haastava sanoo, joitakin on jo kerennyt 

käymään yhteistyökumppaneita läpi, mutta suurin piirtein samoissa varmaan pysyy. 

Uusien saanti varmasti on työlästä, aika näyttää.” 

Tutkielman yhtenä alatutkimuskysymyksenä on ”Tekeekö koronavirustilanne enemmän 

haittaa isolle organisaatiolle kuin pienelle?”. Sponsorihankinnan kannalta hyöty kääntyy 

kuitenkin isommille organisaatioille, sillä verkostot ja taloudellinen vakaus hankkia uusia 

yhteistyökumppaneita on isommilla organisaatioilla vakaammalla tasolla. Pienemmille 

organisaatioille tärkeää on vahvistaa ja vakiinnuttaa nykyistä yhteistyökumppanipohjaa. 

Näin pienemmät seurat saavat vakaan pohjan toimia mahdollisten tulevien haasteiden 

edessä. Pienempien seurojen kannattaa kohdistaa resursseja sponsorihankintaan vasta 

kun epävarmuus tulevaisuudesta on matalammalla tasolla ja taloudellinen tilanne 

varmempi. 

 

5.4. Muutokset tuotemyynnissä 

Lipputulot ovat tulonlähteistä kokenut kovimman kolauksen koronaviruksen vuoksi. 

Kokoontumisrajoituksista vastaavat aluehallintovirastot ovat joutuneet tekemään 

poikkeuksellisen rajuja päätöksiä tartuntaketjujen pysäyttämiseksi (Aluehallintovirasto 

2020). Suuria yleisömääriä keräävät urheilutapahtumat ja -ottelut ovat olleet suuria 

kärsijöitä. Seuroja on ajautunut taloudellisesti erittäin hankaliin tilanteisiin ja esimerkiksi 

jääkiekon Liigassa joukkueet on pakotettu leikkaamaan henkilöstönsä palkkausta sekä 

lomauttamaan heitä (Arkko 2020 ; MTV 2020a). 
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Siilinjärven Pesis nousi toiseksi korkeimmalta tasolta Ykköspesiksestä pääsarjatasolle 

Superpesikseen kaudeksi 2019. Pääsarjatasolle nousu luonnollisesti lisää kansallista ja 

paikallista kiinnostusta, joka näkyi myös runsaana yleisömäärän kasvuna: nousun 

jälkeisellä, ensimmäisellä Superpesis-kaudella SiiPe:n katsojakeskiarvo kasvoi viimeisen 

Ykköspesisvuoden 606:sta katsojasta 890:een eli jopa 46,86 % (Ainoa mittari 2019). 

Katsojakeskiarvo kuitenkin romahti koronaviruskaudella 2020. Katsojakeskiarvosta 

toiminnanjohtaja kertoi seuraavasti: 

”Katsojakeskiarvo oli semmonen parisen sataa pienempi kun toissakaudella. 

Varmasti koronan takia moni siirtynyt ruudun ääreen...” 

Lippujen myyntimäärässä tapahtui siis todella runsas pudotus. Toiminnanjohtajan 

ilmoittamilla arvioilla voidaan puhua yleisömäärän lähes puolittuneen. Huomattavaa 

kuitenkin tästä huolimatta on, että kuten luvussa 5.4 noteerattiin, televisiolähetysten 

katsojamäärä koki näitä lukuja huomattavasti suurempilukuista kasvua. Lipputuloilla on 

merkittävä vaikutus urheiluorganisaatioiden kassavirtaan, mutta näistä luvuista voidaan jo 

todeta, että sarjojen tulee panostaa yhteistyöhön televisiointi- ja mediayritysten kanssa. 

Kuten Boyle ja Haynes (2009, 66) totesivat, live-urheilu ei ole helposti korvattavissa ja 

tulevaisuus urheilun kiinnostuksella on valoisa. Koronaviruksen aiheuttamista 

yleisökadoista oppineena sarjojen tulee myös jatkossa panostaa mediayhteistyöhön ja 

rakentaa vankkoja rahoituslähteitä myös median kautta. Digitalisaatio ja tekniikan jatkuva 

kehitys mahdollistaa urheilun kokemushyödykkeen laadukkaan hyödyntämisen ja 

kuluttamisen myös kotisohvalta, joten sarjojen tulonmuodostusrakenteiden on 

mukauduttava mukana. 

Suomalaisen jääkiekon pääsarja Liiga ja sen joukkueet ovat olleet urheiluliiketoiminnallisella 

alalla suurimpia kärsijöitä. Keväällä 2020 kausi jouduttiin keskeyttämään ja normaalisti 

suuria lipputuloja tuovat pudotuspelit jäivät kokonaan pelaamatta. Kärppien toimitusjohtaja 

kommentoi pudotuspelien väliin jäämistä seuraavasti: 

”Yks voitto play-offeissa joka ois tarkottanu ensimmäisellä kierroksella kolme 

kotipeliä nii ois ollu taloudellinen tulos nollassa. Se nyt muuttu sitten puolen 

miljoonan tappioksi kun ei pelattu niitä pelejä. Kyllä se sieltä niinku lähti.” 
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Liigalla ja sen joukkueilla oli siis jo seuraavaan kauteen 2020–21 lähtiessä konkreettisia ja 

merkittäviä taloudellisia tappioita niskassaan. Luvussa 5.4 puhuttiin Kärppien 

yhteistyökumppanitoiminnasta. Kärpät haluaa koronavirustilanteen kaltaisena epävarmana 

aikana panostaa myös tuotemyynnissään yhteistyökumppaneihin ja taloudellisesti 

arvokkaisiin asiakkaisiin. Sponsori- ja yhteistyökumppanihankinnan merkitys korostuu siis 

entisestään, kun lipputulot vähenevät. Tästä voi luoda yleistettävissä olevia toimintamalleja 

tulonmuodostukseen. Liiketoimintamalli on sitä alttiimpi liiketuloksen heikkenemiselle, mitä 

enemmän tulos on riippuvainen yksin lipputuloista. Liiketoimintaa on siis kestävyyden 

kannalta rakennettava laajalle pohjalle myös ottelutapahtumien ja lipputulojen ympärille. 

Oulun Kärpät Oy on laajalla yhteistyökumppaniverkostollaan ja hajautetulla 

liiketoiminnallaan suomalainen esimerkkitapaus siitä. Yhteinen teema tutkielman kahdelta 

hyvin eri kokoiselta organisaatiolta löytyy yhteistyökumppaniverkoston hyödyntämisestä 

vaikeina aikoina. Painopiste on vanhojen yhteistyökumppanuuksien suojaamisessa. Ero 

isomman ja pienen organisaation väliltä löytyy liiketoiminnan hajauttamisesta, mikä johtuu 

resurssisyistä. 

Fanituotemyynnin osalta verkkokaupat ovat ottaneet ajan mittaan jatkuvasti isompaa roolia. 

Lähtökohtaisena olettamana on myös, että koronaviruksen rajoittaessa kuluttajien 

liikkumista ottelutapahtumiin ja fanituotekauppoihin, verkkokaupan rooli korostuu. Kärppien 

kansallisella tasolla vahvan brändin ansiosta myynti on jo aikaisemmin ollut vahvasti 

verkkokauppapainotteista: 

”Varmaan ehkä siinä Kärpät sillä omalla brändillä, että me ollaan pohjois-

suomalainen ja puoli Suomee ja pääkaupunkiseudulla on aika vahvasti etä-kärppää 

ja muuta. Kyllä se verkkokauppa on tosi merkittävä osa sitä. Mutta niinku ihan jo 

ennen koronaakin ni mä sanoisin et se on varmaan 20-80 jos siihen jonkun heittäs.” 

Vahva brändi on fanituotemyynnin kannalta runsaasti lisäarvoa tuova voimavara. Kärpät 

ovat saavuttaneet maanlaajuisen kannattajakunnan ja fanituotemyynnistä muodostuu 

tärkeä tulonlähde. Maantieteellisesti riippumattoman, kansallisen kuluttajaryhmän 

rakentamista tukee Nalbantiksen, Fahrnerin ja Pawlowskin (2017, 433–444) teoria 

urheilukannattajien ja kuluttajien tunnesidonnaisuudesta joukkuetta kohtaan, jolloin 

maantieteellisellä sijainnilla ei välttämättä tarvitse olla tiettyä paikkaa. Oulun Kärpät Oy on 

ulkoistanut fanituotemyyntinsä Trexet Oy:lle. 
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SiiPe:n tapauksessa Kärppien kaltaista vahvaa kansallista brändiä ei ole, mutta 

fanituotemyynnistä on mahdollista luoda vakaa ja tärkeä lisätulonlähde. Pitkät 

pesäpalloperinteet omaavalle Siilinjärvelle paikallisylpeyden vahvistaminen ja paikallisella 

tasolla merkittävän brändin luominen on yksi mahdollinen liiketoimintaa vahvistava 

mahdollisuus SiiPe:lle. Saavuttaakseen tämän mahdollisen tavoitteen, SiiPe:n tulee 

harjoittaa aktiivista ja näkyvää markkinointia, mutta Smithin ja Stewartin (2009, 3–4) toiseen 

urheiluliiketoiminnan ulottuvuuteen viitaten, kannattajat asettavat urheilussa voittamisen 

liikevoiton edelle. Tärkeää on siis pitää urheilu keskiössä, jotta tuotemyynti niin 

fanituotteiden kuin erityisesti lipputulojen osalta säilyy hyvällä tasolla. 

Junioritoiminta SiiPe:llä on hyvällä pohjalla ja siihen tulee jatkossakin resurssien sallimissa 

rajoissa panostaa. Vertailukohteena täysin erilaisilla resursseilla toimiva Kärpät, joka on 

panostanut runsaasti junioritoimintaansa säilyttääkseen oman pelaajakehityksen jatkuvana 

ja laadukkaana: 

”Meki ollaa tosi vahvasti investoitu meijän junioritoimintaan kaikella tavalla ja siellä 

on valtavasti resursseja. Me puhutaan täällä talon sisällä tuotekehityksestä niin 

sanotusti.” 

SiiPe:n kannattaa siis myös jatkaa junioritoimintansa laadukasta ylläpitoa sekä kehitystä, 

sillä omien junioreiden kasvatus laadukkaiksi ammattipelaajiksi on edullisempaa ja 

pitkäkantoisempaa kuin pelaajamarkkinoilta tehtävät kalliit hankinnat. 

 

5.5. Muutokset rahoitusmarkkinoilla ja omistuksissa 

Tutkielman osalta hypoteesina on, että koronaviruksen aiheuttamat muutokset 

rahoitusmarkkinoilla vaikuttavat enemmän osakeyhtiö Oulun Kärpät Oy:öön kuin 

rekisteröityyn yhdistykseen Siilinjärven Pesis Ry:een. Tässä kappaleessa tutkitaan, miten 

omistukset sekä omistussuhteet ovat muuttuneet koronaviruksen vaikutusten myötä. 

SiiPe Ry:llä ei ole toiminnanjohtajan mukaan osakeomistuksia. Yhdistyksellä on kuitenkin 

hallinnon alla vuokrattavissa olevia tiloja: 
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”Mantun uus huoltorakennus missä meil on vip-tilat, nii siinähän se on kunnan kans 

yhteistyössä tehty että siinä on ikään kun isoo omistusta seuralla.” 

Tulovirta rakennuksen tilavuokrista on kuitenkin pienimuotoista, joten koronaviruksen 

vaikutukset omistuksien kautta tulevassa tulonmuodostuksessa ei ole SiiPe:n kohdalla 

merkittävä. Rakennuksella onkin suurempi seuran henkilökohtainen käyttömerkitys. 

Hyötynä investointi säästää seuran tulevaisuudessa muilta kustannuksilta: 

”Seuran jäsenillehän tää on paljon. Joukkueille, että ei tarvi enää maksaa mistään 

muualla kokoustamisesta. Nyt ne voi kaikki olla täällä.” 

Havaittavissa on siis, että pienemmällä budjetilla toimivalle seuralle omaa toimintaa 

hyödyntävät investoinnit ovat kannattavampia. Samaa havaittiin myös 

yhteistyökumppanuuksien osalta, kun toiminnanjohtaja mainitsi yhteistöistä ruokailu- ja 

majoituspalveluiden kanssa. Nämä ovat pienemmille organisaatioille suhteessa suurempia 

tekijöitä kannattavampaan liiketoimintaan kuin isoimmilla organisaatioilla. SiiPe:lle 

kannattavaa voisi olla kuitenkin myös laatia maltillista sijoitusstrategiaa ja sijoittaa 

matalariskisiin kohteisiin, jotta seura saisi osan omaisuudestaan tuottamaan. Tämä on 

kuitenkin pienemmällä budjetilla toimivan pääsarjatason urheiluorganisaatiolla kannattavaa 

vasta silloin, kun sijoitettava varallisuus ei ole pois seuran suunnitelluista urheilupuolen 

kehitysmenoista. 

Oulun Kärpät Oy rekisteröitiin kaupparekisteriin vuonna 1995 (Kärppä-Säätiö 2020a). Tähän 

päivään mennessä yhtiöstä on kasvanut yksi Suomen merkittävimmistä ja suurimmista 

urheiluseuran ympärille rakennetuista osakeyhtiöistä. Haastateltu toimitusjohtaja kertoi 

yhtiön omistajarakenteesta seuraavalla tavalla: 

”Meijäthän omistaa Kärppä-Säätiö, joka jakaa pohjois-suomalaiselle 

juniorijääkiekolle sitte ne osingot mitkä meiltä sitten saavat se on käytännössä 

säätiön ainoa tulonlähde. Noin 78-79 pinnaa on säätiöllä. Sit meillä on semmosia 2-

5 prosentin omistajia muutama kappale. Ja sitte varmaa loput 10 % jakautuu 

kolmellesadalle oisko viidellekymmenelle eri osakkaalle sitte että siel on sitte valtava 

määrä tämmösiä pieniä osakkeenomistajia.” 
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Omistajarakenteesta käy ilmi myös seuran arvot ja niihin kuuluva luvussa 5.5 esille tullut 

tuotekehityksen eli tässä tapauksessa juniorityön tärkeys. Enemmistöomistus on Kärppä-

Säätiöllä, jonka missio on tukea junioritoimintaa Pohjois-Suomessa (Kärppä-Säätiö 2020b). 

Selvä viesti on, että Kärpät arvostaa oman juniorituotannon kasvattejaan korkealle ja tällä 

omistuspohjalla emoyhtiö haluaa antaa oman, tulokseen sidonnaisen panoksensa 

junioritoiminnalleen. Vaikka koronaviruksen vaikutusten kesto on epävarmaa, on 

liiketoiminnalliseen tulokseen, tässä tapauksessa osinkoon sidottu tuki kannattava tapa. 

Mikäli kuitenkin vaikutukset ovat todella pitkäkestoiset ja palautuminen kestää vuosia eikä 

Kärpät esimerkiksi jaa osinkoa useampaan vuoteen, on Kärppien tuettava 

junioritoimintaansa toisin tavoin. 

Oulun Kärpät Oy on rakentanut myös suomalaisessa urheiluliiketoimintakentässä ison 

konsernin. Ensimmäisenä kokonaisena koronavuonna 2020 yhtiö on tehnyt myös suuria 

liikkeitä omistuksissaan. Toimitusjohtaja taustoitti yhtiön omistuksia ja konsernia 

seuraavasti: 

”Meillähän oli tytäryhtiöitä tässä vielä kuukausi sitten kaksi kappaletta. Oli Työtahti 

Oy henkilöstövuokrausfirma. Kahen ja puolen miljoonan liikevaiholla, siitä tehtiin 

yrityskauppa tuossa tosiaa muutama viikko sitten myytiin Kaiku HR:lle. Se oli toinen 

nollasta perustettu, neljä vuotta sitten. Sit meillä on Qstock Oy, josta me omistetaan 

86 %, joka on Pohjois-Suomen suurin festivaali, se on yritysoston kautta tullu meille. 

Sitte on kiinteistöjä jonkun verran sen lisäksi.” 

Taustalla Kärpät on siis tehnyt yhden taloudellisesti merkittävän kokoisen yrityskaupan. 

Tytäryhtiön myynti ei tapahtunut kuitenkaan sen vuoksi, että Työtahti Oy:llä tai sen 

edustamalla henkilöstövuokrauksen toimialalla olisi ollut huonot tulevaisuuden näkymät. 

Yrityskaupalla haluttiin turvata emoyhtiön taloutta mahdollisten vaikeuksien varalta: 

”Sit taas toisaalta henkilöstövuokrauksessa ei ollu se ongelma et se ois sukeltanu. 

Se meni tosi hyvin edelleenki, että se oli enemmän tämmönen niin kun, osaltaan 

liittyy varmaan tähän että covidia katottiin et meijän kannattaa tässä vaiheessa tehä 

tämmönen että myös niin ku varmistetaan meijän kassatilanteet ja kaikki muutkin 

sitten, oli vähän tämmönen päätös.” 
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Vaikka siis kyseessä on suomalaisessa urheiluliiketoiminnan kentässä suuri yhtiö, on myös 

tehty defensiivisiä ratkaisuja ja turvattu omaa taloudellista toimintaa. Suurta riskiä on 

kaihdettu ja yrityskauppa on tehty tytäryhtiön ollessa tilassa, jossa tulevaisuuden näkymät 

sekä liiketoiminta on vakaalla pohjalla. 

Koronaviruksen vaikutukset tulevat tekemään suurinta vahinkoa suurimpien 

urheiluliiketoimialan yrityksiin. Näihin Oulun Kärpät Oy kuuluu. Yhtiö koki jo vuonna 2020 

kovia taloudellisia tappioita, joten vakavaraisuuden turvaaminen on yhtiölle tärkeää. Vieraan 

pääoman suhdetta ei tule päästää liian korkeaksi koronaviruksen aiheuttaman 

epävarmuustekijän vuoksi. 

 

6. Johtopäätökset 

Tässä luvussa ensimmäisenä tehdään tutkielman yhteenveto. Sen jälkeen vastataan luvun 

5 pohjalta tutkielman tutkimuskysymyksiin ja esitellään tärkeimpiä vastauksia. Lopuksi 

tutkitaan tämän tutkielman merkittävyyttä, sekä pohditaan mahdollisia jatkotutkimusaiheita. 

 

6.1. Tutkielman yhteenveto 

Tutkielman tavoitteena on ollut selvittää, miten koronavirus on vaikuttanut kahden 

suomalaisen urheiluorganisaation liiketoimintaan. Tutkielmaa varten haastateltiin kahta 

henkilöä. Molemmat heistä toimivat johtotehtävissä edustamissaan organisaatioissa 

Siilinjärven Pesiksessä sekä Oulun Kärpissä. Haastattelutuloksia hyödynnettiin 

analysoimaan organisaatioiden nykyistä koronaviruksen muovaamaa tilannetta ja 

löytämään yleistettävissä olevia toimintamalleja. 

Tutkielman teoriaosuus käsitteli urheiluliiketoimintaa alana, sen tärkeitä käsitteitä sekä 

teoreettisena viitekehyksenä käytettyä, urheiluorganisaation tulonlähteitä kategorisoivaa 

MCMMG-mallia. Kyseinen malli valikoitui viitekehykseksi, sillä se huomioi ja kategorisoi 

länsimaisen urheiluorganisaation tulonlähteet laajasti. Sen ohjaamana teemahaastattelun 

kysymykset olivat laajan vastausmateriaalin tavoittelussa tehokasta laatia.  
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Ennen empiiristä osuutta esiteltiin tutkielman tutkimusmenetelmät ja -aineisto sekä 

organisaatiot, joita haastateltavat edustivat. Empiirinen osuus toteutettiin laadullisena 

tutkimuksena ja aineisto kerättiin teoreettisen viitekehyksen avulla laaditun 

teemahaastattelun avulla. Tavoitteena haastattelussa oli jakaa tulonlähteitä osiin ja purkaa 

vastauksia vielä pienemmiksi kokonaisuuksiksi. 

Seuraavassa luvussa 6.2 teoreettisen viitekehyksen avulla pilkottua materiaalia käytetään 

sisällönanalyysissä yhtäläisyyksien ja eroavuuksien löytämiseksi. Tuloksista esitetään 

pohdintoja, mitkä toimintamallit ovat kestävimpiä ja kannattavimpia koronaviruksen 

aiheuttamassa epävarmassa tilanteessa. 

 

6.2. Tutkielman keskeisimmät tulokset 

Tavoitteena tutkielmassa on ollut saada vastauksia tutkielman päätutkimuskysymykseen: 

”Miten tulonmuodostusta on jouduttu muuttamaan koronavirustilanteen vuoksi?”. 

Koronaviruksen vaikutuksista urheilijoihin ja urheilusarjoihin on saatavilla runsaasti 

lehtiartikkeleita ja kertomuksia, mutta tieteellistä tutkimusta on saatavilla vielä erittäin vähän. 

Jotta tämän tutkielman päätutkimuskysymykseen saataisiin mahdollisimman laaja ja kattava 

vastaus, luotiin avuksi kolme alatutkimuskysymystä. 

 

6.2.1. Merkittävimmät koronaviruksen aiheuttamat muutokset tulonlähteissä 

Ensimmäinen alatutkimuskysymys on ”Mitkä ovat merkittävimmät koronaviruksen 

aiheuttamat muutokset tulonlähteissä?”. Ensimmäiseksi haluttiin siis tunnistaa 

tulonmuodostuksesta osa-alueet, jotka kokivat välttämättömiä, organisaatiosta 

riippumattomia muutoksia koronaviruksen vuoksi. 

Koronaviruksen vuoksi katsojia on siirtynyt katsomoista ruutujen ääreen. Mediayhteistyön 

merkitys korostuu selkeästi, kun yleisön pääsyä otteluihin joudutaan rajoittamaan. Tätä 

tukee myös Downwardin ja Dawsonin (2000, 1–2) väite urheilun kasvavasta roolista 

markkinoinnissa. Eroavuuksia tutkielman organisaatioiden välillä löydetään kuitenkin 
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riippuvuudesta lipputuloja kohtaan. Vaikka lipputulot ovat suuremmalla organisaatiolla 

korkeammat ja aiheutuneet menetykset ovat suuremmat, on Oulun Kärpillä hajautetun 

liiketoiminnan ansiosta paremmat resurssit vastata tappioihin. Yhtäläisyytenä voidaan 

kuitenkin todeta, että mediayhteistyöstä organisaatiot eivät ole riippuvaisia. Koronaviruksen 

ansiosta kasvaneet televisiokatsojaluvut tarjoavat kuitenkin pienemmälle organisaatiolle 

tulevaisuudessa, tässä tapauksessa SiiPe:n kohdalla potentiaalisen kasvavan tulovirran. 

Täysin organisaatiosta riippuva tekijä tämä ei kuitenkaan ole sillä se vaatisi, että Superpesis, 

sen joukkueet sekä mediayhtiöt muovaavat sopimuksia kasvavien katsojalukujen myötä. 

 

6.2.2. Lipputulojen romahtaminen 

Tutkielman toinen alatutkimuskysymys on ”Kuinka suuri merkitys taloudelliselle toiminnalle 

on ollut lipputulojen romahtamisella?”. Teemahaastatteluissa ilmi kävi, että koronaviruksen 

aiheuttama selkeästi suurin konkreettinen haitta on yleisömäärän ja sitä kautta lipputulojen 

romahtaminen. Vaikka tutkielman kohdeorganisaatioiden yleisömäärät ovat hyvin eri tasolla, 

puhutaan molempien kohdalla merkittävästä pudotuksesta. Yhtäläisyytenä voidaan todeta, 

että oli kyseessä suuri tai pieni organisaatio, vahva taloudellinen riippuvuus lipputuloista on 

olemassa. Urheiluliiketoiminnan piirteisiin kuuluu kuitenkin vahvasti Boylen ja Haynesin 

(2009, 66) huomio, että live-urheilulle ei ole suoranaista korviketta, joten kuluttajat haluavat 

myös koronaviruksen aiheuttamista rajoituksista huolimatta seurata urheilua. Mahdollisuus 

pienentää lipputulojen romahtamisesta aiheutuvaa tappiota, olisi luoda televisioinnista 

vastaavien yhtiöiden kanssa sidottuihin sopimuksiin klausuuli, jonka mukaan 

koronaviruksen kaltaisissa force majeure-tilanteissa pakon edessä tyhjille katsomoille 

pelattavista otteluista urheiluorganisaatioille maksettaisiin korotettua provisiota. 

Digitalisoituvassa maailmassa myös urheilusarjojen tulee mukautua mukana, liian vahva 

riippuvuus lipputuloista ei voi olla ikuisesti kestävä ratkaisu. 

 

6.2.3. Iso vs. pieni organisaatio 

Kolmas tutkielman alakysymys, ”Tekeekö koronavirustilanne enemmän haittaa isolle 

organisaatiolle kuin pienelle?” luotiin, jotta löydetään suurimmat eroavuudet eri kokoisten 
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organisaatioiden välillä. Ensimmäisen alatutkimuskysymyksen avulla löydettiin vastaus 

mediaosa-alueen eroihin. 

Yhteistyökumppanuuksien osalta suuremmilla organisaatioilla on turvallisempi tilanne. 

Suurempi yhteistyökumppaniverkosto tuo organisaatiolle enemmän vakautta epävarmassa 

tilanteessa ja mahdollisuudet hankkia jopa uusia yhteistyökumppaneita on taloudellisesti 

paremmin mahdollista toteuttaa. Pienemmille organisaatioille tärkeämpää on pitää kiinni ja 

vahvistaa olemassa olevaa kumppaniverkostoa. Yhteistyökumppanisektorilta ei kuitenkaan 

suoranaisia haittavaikutuksia ole tullut koronavirustilanteen myötä ja tätä sektoria 

voidaankin pitää yhtenä suojakilpenä koronavirustilannetta vastaan ja suuremmilla 

organisaatioilla tämä suojakilpi on suurempi ja vahvempi. 

Tuotemyyntiosa-alueella, mikä on myös taloudellisesti urheiluliiketoimialalla osa-alueista 

merkittävin, selkeästi suurempia kärsijöitä ovat suuremmat organisaatiot sillä menetettävä 

tulovirta lipputuloista on huomattavasti suurempi kuin pienemmillä organisaatioilla. 

Katettavat kulut ovat myös suuremmilla organisaatioilla luonnollisesti korkeammat, joten 

tätä kautta koronaviruksen takia aiheutuvat tappiot ovat kovempia suurille organisaatioille. 

 

6.2.4. Koronavirus ja organisaation tulonmuodostus 

Näitä vastauksia alatutkimuskysymyksiin voidaan hyödyntää vastatessa tutkielman 

päätutkimuskysymykseen: ”Miten tulonmuodostusta on jouduttu muuttamaan 

koronavirustilanteen vuoksi?”. Tavoitteena on vastata kysymykseen niin, että pystytään 

vastaamaan samalla, miten tulevaisuudessa tulonmuodostusta tulisi muuttaa, jotta valmius 

samankaltaisia tilanteita kohtaan olisi korkeampi. Näin tutkielma saa lisääarvoa eikä se jää 

pelkän katsauksen tasolle. 

Urheiluliiketoiminnalle näkyvyys ja kuluttajien mielenkiinto ovat kallisarvoista. 

Mahdollisuudet seurata urheilua ovat digitalisaation myötä jatkuvasti kasvaneet. 

Televisioinnista vastaaville yhtiöille sopimukset urheilusarjojen kanssa ovat erittäin 

merkittäviä. (Hundley & Billings 2010, 2) Urheilutapahtumat ovat alustana jatkuvasti kasvava 

markkinointi- ja mainosalusta (Downward & Dawson 2000, 1–2). Suomalaisissa 

urheilusarjoissa on alle vuoden aikana havaittu nousua katsojaluvuissa koronan 
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vaikutusaikana. Tulonmuodostukseen ja sopimuksiin mediayhtiöiden kanssa ei vielä ole 

suomalaisessa urheilussa tehty merkittäviä muutoksia, mutta suhde urheilusarjojen ja 

mediayhtiöiden välillä on molemmille runsaasti taloudellista hyötyä tuova. Tulevaisuudessa 

yhteistyön tulee tiivistyä ja kuten vastauksessa ensimmäiseen alatutkimuskysymykseen 

todettiin, vastaavanlaisissa tilanteissa sopimusten mediayhtiöiden kanssa tulee olla 

tukevampia urheiluorganisaatioita kohtaan vastaavanlaisissa poikkeustilanteissa. 

Yhteistyökumppanuuksien osalta suurin muutos tulonmuodostuksessa on kysymys 

näkyvyyden tarjoamisesta. Oulun Kärpät on pystynyt laajemmalla liiketoiminnallaan 

tarjoamaan vaihtoehtoisia tapoja tarjota näkyvyyttä, mutta SiiPe:llä ei tähän ole 

mahdollisuutta ja näkyvyys on hyvin riippuvaista ottelutapahtumista. Sosiaalinen media on 

kasvava markkinointialusta, joten pienemmät organisaatiot pystyvät vaihtoehtoisena tapana 

tehdä esimerkiksi yhteistyökumppaneidensa kanssa sosiaalisen median kampanjoita ja 

tarjota näkyvyyttä tätä kautta. 

Lipputulot ovat siis kokeneet suurimman kolauksen koronaviruksen vuoksi. 

Urheiluorganisaatioilla kädet ovat hyvinkin sidotut asian suhteen sillä päätäntävalta 

yleisörajoituksista ei ole organisaatioilla itsellään. Fanituotemyynti ei ole kokenut 

verkkokauppojen ansiosta suurta kolausta. Mikäli tulevaisuudessa yleisörajoituksia 

joudutaan tekemään, kannattaa organisaatioiden panostaa taloudellisesti arvokkaampien 

lippupakettien myyntiin. Esimerkiksi rahallisesti arvokkaampien lippupakettien, kuten 

aitioiden myyntiin ja markkinointiin olisi kannattavaa panostaa, mikäli täyttä yleisökieltoa ei 

ole voimassa. Siinä tapauksessa tuotemyynnin osa-alue jää luonteensa vuoksi täysin 

ulkoisten tekijöiden ja säännöksien armoille. 

Oulun Kärpät Oy on pystynyt turvaamaan talouttaan tekemällä yrityskaupan tytäryhtiöstä. 

Isommilla budjeteilla toimivilla organisaatiolla on tässä tapauksessa käytössään kanava, 

jota pienemmillä organisaatioilla ei ole. Muita merkittäviä muutoksia tällä osa-alueella ei 

koronaviruksen kannalta ole tapahtunut, suurimmat muutokset ja vaikutukset kohdistuvat 

muille tutkielman osa-alueille. 
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Kuva 2. Tutkielman merkittävämpiä tuloksia. 

 

6.3. Merkittävyys ja mahdolliset jatkotutkimusaiheet 

Tutkielmaa voidaan hyödyntää suomalaisissa urheiluorganisaatioissa kartoittamaan omaa 

toimintaa taloudellisesti erittäin epävarmana aikana. Yhteiskunta, ihmiskunnan historia ja 

maailmantalous kohtaa koronaviruksen kaltaisia haasteita äärimmäisen harvoin, joten 

tietotaito ja kyky valmistautua vastaavanlaisia tilanteita kohtaan on pientä. Tutkielma 

keskittyi kahden hyvin eri kokoisen organisaation toimintaan, yhden Suomen suurimman 

urheiluliiketoimialan osakeyhtiön sekä pienemmän, pesäpallon pääsarjatasojoukkueen 

taustalla olevan rekisteröidyn yhdistyksen. Toiminnan kartoittaminen ja erilaisten 

toimintamallien punnitseminen voi tulevaisuudessa auttaa urheiluorganisaatioita tekemään 

päätöksiä epävarmoissa tilanteissa. 

Tutkielman suurimmat rajoitteet koskevat saatua laadullista materiaalia. Mikäli 

haastateltavia seuroja ja organisaatioita olisi enemmän, olisi mahdollista luoda entistä 

enemmän vertailua seurojen välillä. Vähäisen konkreettisen taloudellisen datan vuoksi 

tutkielmassa ei voida verrata toimintatapoja numeerisen materiaaliin, mikä parantaisi 

tutkielman kattavuutta. 

Mahdolliset jatkotutkimukset voisivat olla kvantitatiivisia tutkimuksia, kun koronaviruksen 

vaikutuksista saadaan luotettavaa ja tarpeeksi runsasta numeerista dataa. Tämä tutkielma 

on toteutettu ajanjaksona, jolloin luotettavaa numeerista dataa ei koronaviruksen 



38 

 

vaikutuksista ollut saatavilla. Kvantitatiiviseen jatkotutkimukseen olisi myös mahdollisuutta 

saada tietoa laajemmalla skaalalla, useammasta sarjasta sekä useammalta joukkueelta. 

Kun tämän kvantitatiivisen datan yhdistäisi tämän tutkielman kaltaiseen laadulliseen 

tutkielmaan, voitaisiin absoluuttisesti punnita mitkä toimintatavat ovat taloudellisesti 

kannattavimpia. 
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https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200423-sitrep-94-covid-19.pdf?sfvrsn=b8304bf0_2#:~:text=Retrospective%20investigations%20by%20Chinese%20authorities,%2C%20some%20did%20not.
https://yle.fi/urheilu/3-11211193
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Liitteet 

Liite 1 Haastattelukysymykset: Siilinjärven Pesis Ry 

1. Kuka olet ja mikä on työnkuvasi SiiPe:ssä? 

2. Mitkä ovat SiiPe:n merkittävimmät tulonlähteet? 

3. Kuinka merkittävä tulonlähde seurallenne muodostuu televisiointioikeuksista? 

4. Onko seuralla muita taloudellisesti arvokkaita mediayhteistyösopimuksia? 

5. Millaisia erilaisia yhteistyösopimuksia seuralla on ja millä tavoin hyödytte niistä? 

6. Onko COVID-19-tilanne muuttanut toimintaa yhteistyöyritysten kanssa millään tavalla 

a. positiivisesti 

b.  negatiivisesti? 

7. Kuinka merkittävä osa seuranne fanituotemyynnistä tapahtuu ottelutapahtumissa? 

8. Kuinka merkittävä osa seuranne fanituotemyynnistä tapahtuu verkkokaupassa? 

9. Onko Siilinjärven Pesis Ry osakkeenomistajana osakeyhtiö(i)ssä? 

10. Kuinka merkittävä osuus yhdistyksen varallisuudesta on sijoitettuna? 

11. Onko koronavirus aiheuttanut merkittävää arvonlaskua yhdistyksen omistuksissa? 

12. Onko COVID-19 aiheuttanut muita merkittäviä muutoksia seuran taloudellisessa 

toiminnassa tai strategiassa? 

 

Liite 2 Haastattelukysymykset: Oulun Kärpät Oy 

1. Kuka olet ja mikä on työnkuvasi Oulun Kärpissä? 

2. Mitkä ovat seuranne merkittävimmät tulonlähteet? 

3. Kuinka merkittävä tulonlähde seurallenne muodostuu televisiointioikeuksista? 

4. Onko seuralla muita taloudellisesti arvokkaita mediayhteistyösopimuksia? 

5. Millaisia erilaisia yhteistyösopimuksia seuralla on ja millä tavoin hyödytte niistä? 

6. Onko COVID-19-tilanne muuttanut toimintaa yhteistyöyritysten kanssa millään tavalla 

a. positiivisesti 

b. negatiivisesti? 

7. Kuinka merkittävä osa seuranne fanituotemyynnistä tapahtuu ottelutapahtumissa? 

8. Kuinka merkittävä osa seuranne fanituotemyynnistä tapahtuu verkkokaupassa? 

9. Millainen omistajarakenne/pohja seurallanne on? 

10. Onko Oulun Kärpillä osakeomistuksia? 

11. Kuinka merkittävä osuus yhtiön varallisuudesta on sijoitettu osakkeisiin? 

12. Onko koronavirus aiheuttanut merkittävää arvonlaskua yhdistyksen omistuksissa? 

13. Onko COVID-19 aiheuttanut muita merkittäviä muutoksia seuran taloudellisessa 

toiminnassa tai strategiassa? 


