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Tässä opinnäytetyössä tutkitaan mahdollisuuksia uudella ja kasvavalla e-urheilualaa. Työssä 
perehdytään elektroniseen urheiluun käsitteenä ja tutustutaan sen historiaan 1960-luvulta tähän 
päivään. 
 
Opinnäytetyö antaa sen lukijalle hyvän pohjan ja kattavan tiedon aiheesta, joka ei ole vielä tänä 
päivänä monelle kovin tuttu. Lukija saa hyvän käsityksen e-urheilun tämänhetkisestä koosta ja 
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1 Johdanto 
 

 

 

E-urheilun suosio yhtenä tulevaisuuden seuratuimmista lajeista kasvaa jatkuvasti, siksi aihe on 

hyvin ajankohtainen. 

 

Tämän opinnäytetyön aiheena on tutkia brändiarvon merkitystä kasvavalla e-urheilu alalla. 

Halusin opinnäytetyöni liittyvän e-urheiluun, sillä koen sen ilmiöt ja kasvun maailmalla erittäin 

mielenkiintoisena. Aihe on ajankohtainen ja ala varsin uusi, mikä herättää minussa yhä enem-

män kiinnostusta sitä kohtaan. Olen useamman vuoden seurannut e-urheilun kehitystä ja tu-

tustunut sen kulttuuriin.  

 

Tutkimuksen ensimmäisessä osiossa käydään läpi e-urheilua käsitteenä ja sen historiaa 1960-

luvulta tähän päivään. Esittelyssä on esimerkiksi ensimmäiset viralliset e-urheilutapahtumat ja 

e-urheilun suosion huima kasvu.  

 

Tämän jälkeen esitellään mahdollisen e-urheiluseuran organisaatiorakenne ja avataan sen eri 

komponentteja. Niihin lukeutuu muun muassa Suomen elektronisen urheilun liitto, omistaja, 

markkinointijohtaja ja valmennus. 

 

Neljännessä kappaleessa syvennytään e-urheilun ekosysteemiin ja siihen mitkä tekijät sen luo-

vat. Ekosysteemi pyörii lähtökohtaisesti pelaajien, joukkueiden, pelien julkaisijoiden, turnauk-

sien järjestäjien ja mainostajien voimin. 

 

Kun edellä mainitut tekijät on käyty läpi päästään tutkimuksen kannalta tärkeimpään osioon. 

Tässä osiossa hyödynnetään brändiarvon ja brändipääoman teoriaa ja yhdistetään sitä e-

urheiluun, jonka jälkeen esitetään case-esimerkin suomalaisesta e-urheiluseurasta Helsinki Red-

sistä ja sen luomaa brändiä. 

 

Lopuksi kiteytetään vielä tutkielma johtopäätökseen ja suunnataan katseet e-urheilun tulevai-

suuden näkymiin. 
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2 Mitä E-urheilu on? 
 

 

 

Tässä luvussa avataan käsite e-urheilu ja tutustutetaan lukija sen historiaan. E-urheilulla tarkoi-

tetaan kilpailullista videopelien pelaamista. Kilpapelejä pelataan tavallisimmin tietokoneella tai 

konsolilla. Kilpapelejä on satoja erilaisia esimerkiksi yksilöpelit tai joukkuepelit ja ne jakautuvat 

eri genreihin. (Suomen Elektronisen Urheilun Liitto). Miljoonat fanit seuraavat ammattilaissar-

joja ja suosikkipelaajiaan reaaliajassa ympäri maailmaa suoratoistopalveluiden kuten Twitch:in 

avulla. (CNN World, AJ Willingham, 2018.) 

 

 

2.1 E-urheilun historia ja kasvutarina 

 

Ensimmäinen virallinen kilpapeliturnaus järjestettiin vuonna 1976 Stanfordin yliopistossa. 

Tarkkoja katsoja- ja osallistujamääriä ei ole tiedossa, mutta neljä vuotta myöhemmin vuonna 

1980 Atarin järjestämässä turnauksessa oli ensimmäistä kertaa yli 10 000 pelaajaa. Näistä liki 50 

vuotta vanhoista tapahtumista on muutos ollut valtava. (Esports for Gamers, 2019). 

2000-luvulla kilpailupelaaminen on saanut yhä suurempaa suosiota. Vuonna 2014 League of 

Legends nimisen pelin maailmanmestaruuskisoja seurasi pelkästään paikan päällä yli 40 000 

henkilöä. Tästä muutama vuosi myöhemmin lokakuussa 2016 saman pelin MM-finaalia seurasi 

yhteensä 43 miljoonaa katsojaa. (ESPN, Leo Howell, 2019.) 

 

 

2.2 1960- ja 1970-luku 

 

1960 ja 1970 luvuilla kehitys oli nopeasti kasvavaa, pelejä tuli lisää ja suosion myötä kehitettiin 

arkadehalleja, jonne pelaajat menivät pelaamaan pelejä sekä tietokoneita, että toisia pelaajia 

vastaan. Vuonna 1972 julkaistiin ensimmäinen pelikonsoli Magnavox Odyssey laite, joka liitet-

tiin telkkariin ja sisään ohjelmoidulla pelillä pystyi peliohjaimen avulla interaktiivisesti pelaa-

maan peliä televisionäytöllä. Yksi varhaisimmista vahvistetuista esport kilpailuista oli vuonna 

1972 Stanfordin Yliopistoon opiskelijat pelasivat peliä nimeltä ”Spacewar”. Yliopiston parhaat 

pelaajat kutsuttiin turnaukseen, jonka pääpalkintona tällöin oli vuoden Rolling Stones lehdet.  
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1980-luvulla tietokoneet ja pelikonsolit kehittyivät paljon, niin myös pelitkin. Kehitys oli niin 

nopeaa, suosio kasvoi ja pelaajamäärät lisääntyivät.  Tietokoneiden yleistyessä pelaajat saivat 

ensimmäiset kotitietokoneet ja pääsivät harjoittelemaan taitojansa kotonaan. (CAPSL, 2019.)  

 

 

2.3 1980-luku 

 

Kilpailullista pelaamista on ollut olemassa lähes yhtä pitkään kuin videopelejäkin. Jopa varhai-

set arcade tyyppiset pelit inspiroivat kilpailuita. Aikaisessa vaiheessa kilpailu oli enimmäkseen 

ystävien välistä, jossa vertailtiin ennätyksiä. Pian tämän jälkeen alettiinkin järjestämään virallisia 

turnauksia.  

 

Elektronisten pelien markkinoille tuli muun muassa Sega Master Systems ja Atari, yritys joka 

aluksi kehitti ja julkaisi pelejä kaikille tärkeimmille pelikonsoleille ja myöhemmin lanseerasi 

oman pelikonsolin Atari’s 7800. Atari piti myöskin ensimmäisen virallisen turnauksen vuonna 

1980. Kilpailu herätti yli kymmenen tuhannen osallistujan mielenkiinnon. Tämä ja myöhem-

min tulleet turnaukset asettivatkin juuret, josta myöhemmin kasvoi e-urheilu. (Adanai, 2013.) 

 

 

2.4 1990-luku 

 

1990-luvulla elektroninen pelaaminen lähti todellakin nousuun, kun tietokoneet saivat internet 

yhteyden. Tämä avasi aivan uuden maailman elektroniselle urheilulle ja kantaa edelleen juuri-

aan tämän päiväiseen pelaamiseen. (Adanai, 2013.) 

 

Tämä mahdollisti esimerkiksi sen, että Suomessa asuva pelaaja pystyi nyt pelaamaan pelejä 

yhdessä muiden pelaajien kanssa, asuinpaikasta riippumatta. Markkinat kukoistivat ja yksityiset 

tahot alkoivat järjestää messuja ja tapahtumia, joissa markkinoitiin uusimpia pelejä ja peliväli-

neitä. Järjestettiin tapahtumia, joissa pelaajat pääsivät kilpailemaan toisiaan vastaan ja yleisö 

seuramaan livenä pelaamista. Tällaisesta tapahtumasta esimerkkinä Assembly tietokone festi-

vaali, joka järjestettiin ensimmäistä kertaa vuonna 1992 Kauniaisissa. Ensimmäinen Assembly 

tapahtuma keräsi yli 700 kävijää. (Assembly, 2019.) 
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Ensimmäiset globaalit elektronisen urheilun turnauksia järjestävät organisaatiot perustettiin 

1990-luvun loppupuolella. Näistä ensimmäisiä oli vuonna 1997 perustettu Cyberathlete Pro-

fessional League (CPL). (SEUL.) 

 

 

2.5 2000-luku 

 

Elektronisen urheilun ja pelaamisen suosio jatkoi kasvuaan 2000-luvulla pelien ja pelialustojen 

kehittyessä. Myös organisaatiot ja niiden järjestämät tapahtumat kasvoivat määrässä ja koossa. 

Vuonna 2001 pelattiin esimerkiksi ensimmäinen, usein elektronisen urheilun olympialaisiksikin 

tituleerattu World Cyber Games, jonka palkintojen arvo oli yli 300 000 dollaria. Vuoden 2001 

tapahtuma keräsi 430 osallistujaa 37 eri maasta. Turnauksien palkintopottien arvo ja peliorga-

nisaatioiden maksamien palkkojen määrä kasvoi riittävän suureksi mahdollistaakseen ammat-

timaisen pelaamisen. (Dot Esports, 2016.) 

 

Sundance DiGiovanni ja Mike Sepso perustivat vuonna 2002 Major League Gaming organi-

saation, josta tuli E-urheilun historian suurin ja menestyksekkäin liiga. Liigalla oli laaja valikoi-

ma pelejä, joissa kilpailtiin suurista palkintopoteista. Esimerkiksi ainoastaan League of Legend-

sin yhden vuoden palkintopotit ylsivät 4 miljoonaan dollariin ja Dota 2:n 20 miljoonaan dolla-

riin. (Pinnacle, 2017.) 

 

 

2.6 2010-tähän päivään 

 

E-urheilun suosio jatkoi kasvuaan. Suosio johtui muun muassa uusien pelien kehityksestä. 

Vuonna 2009 peliyhtiö nimeltään Riot Games julkaisi pelin nimeltä League of Legends (LoL). 

Pelistä oli tarkoitus tulla yksi historian isoimmista. Jo julkaisuvaiheessa peli saavutti suuret pe-

laajamäärät. Vuonna 2011 LoL ylsi 11,5miljoonaan kuukausittain aktiiviseen pelaajaan. (Dot 

Esports, 2017.) 

 

Ensimmäinen League of Legends Championship sai paikkansa vuonna 2011 Ruotsissa, Jön-

köpingissä. Turnauksessa oli 100 000 dollarin palkintopotti, josta voittaja joukkueelle tulisi 

50 000 dollaria. Turnausta seurasi yli 150 tuhatta katsojaa. (League of Legends Wiki, 2011.) 

Vuonna 2012 järjestettiin toiset LoL maailmanmestaruuskisat Galen Centerissä, Los Angele-
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sissa yli kymmenen tuhannen fanin edessä. Vuotta myöhemmin stadioni sai päivitystä lop-

puunmyytyyn Staples Centeriin, kun joukkueet kilpailivat miljoonan dollarin voittopotista. 

(League of Legends Wiki, 2012.) 

 

Vuonna 2014 kilpailut järjestettiin Seoulissa, Etelä-Koreassa. Tapahtumassa esiintyi muun mu-

assa Imagine Dragons ja kävijäluku turnauksessa ylsi 40 000 kävijään. (Forbes, 2014.) E-

urheilun suosiosta Yhdysvalloissa kertoo se, että katsojaluvut ovat ylittäneet jo osan maan suu-

rimpien urheiluliigojen katsojaluvuista. 

 

 
Kuva 1. E-urheilun katsojamäärien kehitys ja ennuste Yhdysvalloissa 2016–2020. (Value Walk, 2018.) 

 

 

LoL:in luvut antavat suuntaa e-urheilun kasvusta katsojaystävällisenä urheiluna, kun taas Dota 

2:n luvut kertovat siitä, kuinka massiivista elektronisesta urheilusta on tullut taloudellisesta 

näkökulmasta. Dota 2:n ”The International” on rikkonut rajan e-urheilun suurimmasta palkin-

topotista ja päivittänyt sitä vuodesta 2014 lähtien (10,9 miljoonaa dollaria). Vuonna 2018 pal-

kintopotti ylsi noin 25,5 miljoonaa dollaria. (Esports Earnings, 2019.) 

Vuonna 2017 julkaistun suuren suosion saavuttaneen pelin Fortnite kehittäjä Epic Games on 

vahvistanut, että heinäkuussa 2019 järjestettävän maailmanmestaruuskilpailun palkintopotti 

tulee olemaan 30 miljoonaa dollaria. (Epic Games, 2019.) 

E-urheilun katsojalukujen ja palkintopottien kasvu on ollut merkittävää viimeisten vuosien 

aikana ja todennäköisesti ne tulevat kasvamaan myös tulevaisuudessa.  
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3 E-urheilu seuran organisaatio 
 

 

 

Jokaisella organisaatiolla on syy olla olemassa. Organisaatiorakenne on järjestelmä, jossa hah-

motellaan miten tiettyjä toimia ohjataan organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi. Nämä toi-

minnot voivat sisältää sääntöjä, rooleja ja vastuita. Organisaatiorakenne määrittelee myös, mi-

ten tiedonkulku tapahtuu yrityksen sisällä. Organisaation toimintaympäristö vaikuttaa siihen 

millaiseksi organisaatiorakenne muotoutuu. (Anu Puusa, Helen Reijonen, Pauli Juuti ja Tommi 

Laukkanen. Akatemiasta Markkinapaikalle, 2014, s.14.) 

 

E-urheiluseuran organisaation tulee olla yhtä lailla hyvin rakennettu, kuin muulla alalla toimi-

van yrityksen. E-urheilun toimintaympäristö on dynaaminen ja nopeasti muuttuva. Akatemias-

ta Markkinapaikalle -teoksen mukaan vastaavanlaisessa ympäristössä organisaation tulee olla 

pikemminkin joustava ja avoin, kuin jäykkä ja suljettu. Lisäksi ympäristössä vaaditaan nopeaa 

tiedonkulkua, eri asiantuntijoiden ja eri tasojen välistä jatkuvaa yhteistoimintaa. (Anu Puusa, 

Helen Reijonen, Pauli Juuti ja Tommi Laukkanen. Akatemiasta Markkinapaikalle, 2014, s.14.) 

Kuvassa 2 on esitetty esimerkki e-urheiluseuran organisaatiorakenteen mallista. 

 

Tiimihallinnassa ja viestinnässä on yhteinen teema, kommunikointi. Kunkin organisaatioon 

kuuluvan henkilön välinen viestintä on erittäin tärkeää, eikä sitä pidä pitää itsestäänselvyytenä. 

Edellä mainitut elementit ja eri roolien tehtävät auttavat ymmärtämään organisaatiorakennetta 

ja tärkeyttä, jotta organisaatio toimii hyvin monipuolisesti eri henkilöiden välillä ja henkilöstö 

ruokkii toisiaan tiedolla. (Dot Esports, 2015.) 
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Kuva 2. Esimerkki E-urheiluseuran organisaatiomallista. 

 

 

3.1 International Esport Federation 

 

Kansainvälinen e-urheilu federaatio toimii johdonmukaisesti edistääkseen e-urheilun tunnetta-

vuutta urheilulajina riippumatta kielestä, rodusta tai kulttuurista. IESF aloitti toimintansa yh-

iesf 

EUSL 

Omistaja 

Markkinointijohtaja 

”peli” johtaja 

Viestinnän, sisällön ja sosiaalisen median hallinta 

Valmennus 

Ulkoistaminen 
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deksällä jäsenmaalla ja on tänä päivänä laajentunut 46 jäsenmaahan. Kansainvälisen liiton vel-

voitteena on isännöidä kansainvälisiä e-urheilu tapahtumia sekä hankkia lisää jäsenmaita. Li-

säksi liiton tehtävänä on luoda standardeja tuomarointiin, sertifiointiin, pelaajiin ja kilpailuihin. 

IESF pyrkii olemaan maailman ensimmäinen kansainvälinen e-urheilun urheiluliitto. (IESF.) 

 

 

3.2 Suomen elektronisen urheilun liitto 

 

Suomen elektronisen urheilun liiton tehtävä on kehittää ja tehdä tunnetuksi elektronista urhei-

lua. Liitto toimii Suomessa keskusjärjestönä suomalaiselle kilpapeliurheilulle. Liitto koostuu 

kymmenhenkisestä hallituksesta, yhdestä toimihenkilöstä, kahdesta työntekijästä ja jäsenistöstä. 

Tämän lisäksi joukko vapaaehtoisia toimii liiton apuna eri työryhmissä ja projekteissa. (SEUL.) 

 

Liitolla on kolme arvoa; avoimuus, yhtenäisyys ja vastuunkanto. Nämä arvot ovat syntyneet 

ajatuksesta, että yhdistyksen toiminta on avoinna kaikille, ja toimintaan pääsee osallistumaan 

kuka tahansa, myös ei-jäsenet. Lisäksi yhdistys haluaa luoda yhteisöllisyyttä elektronisen urhei-

lun seuraajille ja pelaajille. Liitto haluaa kantaa yhteiskuntavastuunsa tekemällä yhteistyötä eri-

laisten nuorisotoiminnan järjestöjen kanssa. (SEUL.) 

 

Liitto on laatinut toimintastrategian, jonka painopisteet ovat juniori- ja nuorisotoiminnassa, ja 

niiden kehittämisessä. Lisäksi tavoitteena on kehittää kilpailutoimintaa sekä valtakunnallisesti, 

että kansainvälisesti. Liitto haluaa tällä työllä nostaa elektronisen urheilun arvostusta Suomessa 

ja maailmalla, ja nostaa tämä urheilumuoto muiden huippu-urheilulajien joukkoon. (SEUL.) 

 

 

3.3 Omistaja 

 

Omistaja on henkilö, joka vastaa seuran voitoista ja tappioista. Hän on organisaation yrittäjä ja 

hänellä on mahdollisuus tuoda kilpailuetua tuomalla uusia ideoita ja harjoituksia uudelle nope-

asti kasvavalle alalle. Usein omistajat ovat hyvin intohimoisia aiheeseen liittyen ja perustavat 

yrityksen harrastuksiensa ympärille. Omistajana sinulla on vastuu tehdä päätökset, jotka koitu-

vat onnistuneiksi. Sinulla tulee olla laaja tietous alasta ja kaikista keskeisistä liiketoiminnoista, 

esimerkiksi: palkkauksista ja irtisanomisista, taloudellisesta ja hallinnollisesta kirjanpidosta, 

päivittäisestä hallinnasta, kriisien hallinnasta ja markkinoinnista. Omistaja on valmis työskente-
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lemään ja tekemään asioita itse. Hänen on luotettava henkilökuntaansa apuun luodessaan vah-

vaa ja toimivaa organisaatiota. (Dot Esports, 2015.) 

 

 

3.4 Markkinointijohtaja 

 

Markkinointijohtaja vastaa kaikesta, joka tuo tietoisuutta organisaation brändille. Logon ja 

tiimin nimen merkitys ja viestit tulee harkita huolellisesti ja ne on jaettava palasiin. Sponsoroin-

ti tulisi käydä läpi markkinointijohtajan kanssa, sillä ne lisäävät organisaation näkyvyyttä. 

Markkinointijohtajan tulee olla perillä brändin tuntemuksesta, kohdemarkkinoista ja mainon-

nasta, brändin lisensoinnista, markkinoiden tutkimisesta (faneista), sponsoreista ja kumppa-

nuuksista. Nämä ovat kaikki tärkeitä tietää ja markkinointijohtajan tulisi olla ne pätevä käsitte-

lemään. Markkinointijohtaja on hyvin tärkeässä roolissa organisaatiossa ja siksi luonnollisesti 

tähän tulisi olla täysi luotto. (Dot Esports, 2015.) 

 

 

3.5 Pelin johtaja tai manageri 

 

E-urheilu seuralla on usein usean eri pelin joukkueita. Kunkin pelin joukkueella tulisi olla oma 

pelin johtaja tai manageri. Pelin johtajan rooli organisaatiossa on avainasemassa, jotta valmen-

nushenkilöstö ja joukkueen pelaajat voivat harjoittaa liiketoimintaa ammattimaisesti tuhlaamat-

ta arvokasta aikaa. Johtajien tulisi järjestää viikoittain kokouksia henkilöstönsä kanssa kaikkien 

huolenaiheiden käsittelemiseksi ja uusien ideoiden toteuttamiseksi. Johtajien on tärkeää työs-

kennellä tiiviissä yhteistyössä omistajien ja muun henkilökunnan kanssa esimerkiksi budjettien 

valmistelemiseksi. Heidän tulisi keskustella uusista konsepteista kilpailuedun luomiseksi ja hoi-

dettava logistiikka joukkueen matkustamiseen, välineitä harjoituksiin ja yleiseen toimintaan.  

 

Pelinjohtajan on oltava johtaja, joka on kykeneväinen tekemään päätöksiä, jotta omistaja voi 

käyttää aikaansa viisaasti. Pelinjohtaja työskentelee tiiviisti joukkueen ja valmennuksen kanssa, 

jotta he toimivat ammattitaitoisesti ja edustavat joukkuetta siten, miten omistaja ja johto toivo-

vat. Pelinjohtajan tulee tehdä päätöksiä ja ohjattava seuraavia vastuualueita: löydä kilpailuetu, 

valmista budjetit, innovoi miten joukkue harjoittelee, innovoi miten joukkue elää, ohjaa jouk-

kueen julkista näkyvyyttä, ole joukkueen tiedottaja, työskentele joukkueen sponsoreiden ja 

kumppaneiden kanssa pitääkseen vahvat suhteet, logistiikka miten joukkue matkustaa ja osal-
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listuu turnauksiin. Koet asioita, joita et ehkä ymmärrä aluksi, mutta sinun pitäisi pystyä tutki-

maan eri mahdollisuuksia ja oltava valmis pyytämään apua tarvittaessa. Sinun vastuullasi on 

hallita joukkueen jäseniä. (Dot Esports, 2015.) 

 

 

3.6 Valmennus 

 

Valmennus on vielä aluksi varsin pienessä roolissa elektronisen urheilijan uran alkuvaiheilla, 

sillä perinteisiin joukkuelajeihin kuten esimerkiksi jalkapalloon, jääkiekkoon, koripalloon ym. 

E-urheilu alkaa usein yksin pelaamisella tai pienessä kaveriporukassa, joka muodostaa joukku-

een. Joukkueelle pelaajat valitsevat nimen, pelin johtajat, joka toimii valmentajana sekä tiimi 

vetäjänä. Kukin pelaaja valitsee itselleen Aliaksen. Alias on pelaajan oma pelitunnus, jota pelaa-

ja käyttää internetissä pelatessa, vain hyvin harva pelaaja esiintyy omalla nimellään peleissä.  

 

Sitten kaveriporukasta muodostunut joukkue alkaa osallistua internetin välityksellä erilaisiin 

pelialustoihin/pelikenttiin, joita kutsutaan servereiksi. Servereissä joukkueet eripuolelta maail-

maa pääsevät reilaajassa pelaamaan toisiaan vastaan sekä kommunikoimaan keskenään. Serve-

rit on luokiteltu Ranking -taso asteilla, joten joukkueet pääsevät osallistumaan oman tasoisin 

peleihin ja kilpailemaan turnauksissa ranking tasollaan. Usein lahjakkaat pelaajat tunnistavat 

toisensa peleistä heidän Alias-pelitunnuksilla ja pelijoukkueiden johtajat (usein joukkueen paras 

pelaaja) alkaa rekrytoimaan pelaajia omaan joukkueeseen. Vielä tässä vaiheessa on hyvinkin 

mahdollista, että joukkue ei ole koskaan tavannut toisiaan kasvotusten vaan keskustelleet kes-

kenään Chatin, Skypen, sosiaalisen median tai sähköpostien välityksellä. Joukkue tai pelaaja 

kun on saavuttanut niin sanotun ammatti tason rankingin aukeaa heille mahdollisuus osallistua 

ammattiturnauksiin, joissa on sekä tuote että rahapalkintoja. Ammattiturnaukset pelataan usein 

valvotussa serverissä ja usein live-yleisön edessä. Turnauksen järjestäjät sekä sponsoreina toi-

mii usein peli-, tietokone- tai muu pelaamiseen liittyvä oheistuote yrityksiä. 

 

 

3.7 Viestintä, sisältö ja sosiaalisen median hallinta 

 

Viestinnän, sisällön ja sosiaalisen median hallinnoinnista vastaavalla henkilöllä tulee olla hyvät 

vuorovaikutustaidot. Henkilön on ymmärrettävä miten omistaja ja markkinointijohtaja halua-

vat organisaation näyttäytyvän ulkopuolelle. Sosiaalisen median merkitys tänä päivänä on hyvin 
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suuri organisaation kannalta ja siksi tästä tulee huolehtia huolellisesti. Vastuussa olevan henki-

lön tulee ymmärtää eri sosiaalisen median alustat. Hänen on osattava kehittää verkkosivuja, 

seurattava fanien toimintaa ja ymmärrettävä heidän toiveensa ja työskenneltävä tiiviisti työnte-

kijöiden kanssa ymmärtääkseen eri tehtävät. Hallinnoijalla tulee olla suunnitelma tilanteisiin, 

jotka koskettavat organisaatiota. On tärkeää kehittää vuorovaikutusta kaikkien osapuolten vä-

lillä. Sisältö tulisi lukea uudestaan niin, että ymmärrät sen eri näkökulmista. (Dot Esports, 

2015.) 

 

 

3.8 Ulkoistaminen 

 

Ulkoistaminen. Omistajien, markkinoijien, johtajien ja muun henkilökunnan jäsenten tulisi olla 

valmiita myöskin ulkoistamaan joitakin pieniä osia yrityksen toiminnasta, joita tiimi itse ei ole 

kykeneväinen suorittamaan toivotulla tavalla. Ulkoistaminen mahdollistaa myös uusien verkos-

tojen syntymisen organisaation kehittyessä. (Dot Esports, 2015.) 
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4 Ekosysteemi 
 

 

 

E-urheilu on kilpailullisen pelaamisen maailmanlaajuinen ilmiö, jolla on uniikki yhteisö ja kult-

tuuri. Havainnollistava tapa ymmärtää uutta ja kukoistavaa teollisuutta on nähdä kokonaisuus 

ekosysteeminä. (American Esports, 2019.) 

 

Toisin kuin suurin osa perinteisistä urheilulajeista ja liigoista, e-urheilu yhtiöt ovat laajasti ja 

monipuolisesti alan sisällä. Ne saattavat olla samanaikaisesti kilpailun järjestäjiä, oikeuksien 

haltijoita ja sisällöntuottajia. Yksittäinen organisaatio voi olla vastuussa turnauksen rahoituk-

sesta brändikumppanuuksien kautta, luoda lähetyksiä sen ympärille ja jakaa sisältöä streaming-

alustoille.  

 

 
Kuva 3. E-urheilun ekosysteemi. 

 

 

Näistä tekijöistä koostuu e-urheilu. Fanit ovat kaikkialla ja katsovat esimerkiksi kilpailuita, os-

tavat julkaisijoiden pelejä, lahjoittavat pelaajille tai tukevat joukkueiden toimintaa kannustuksel-

la ja fanituotteilla. Suuret brändit kuten Coca-Cola, Red Bull, Intel, Omen jne. sponsoroivat 

markkinoita esimerkiksi pelaajien kautta, jotka streamaavat ja brändit saavat tätä kautta näky-

vyyttä tai olemalla jonkin kilpailun yhteistyökumppanina. 
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4.1 Pelien julkaisijat 

 

E-urheilua ei itsessään olisi olemassa ilman julkaisijoita/kehittäjiä. Ei pelejä, ei pelaajia, ei kil-

pailua, ei e-urheilua. Pelin luomisen lisäksi, nämä samat yritykset isännöivät ja kattavat joitakin 

suurimmista kilpailuista alalla kuten: Riot Games:n LCS tai Valve:n Dota 2 International. Jul-

kaisijat voivat myös lisensoida pelejään ulkopuolisille streaming-alustoille tai liigan järjestäjille. 

(Esports Observer.) 

 

 

4.2 Pelaajat ja joukkueet 

 

Ammattilaispelaajille pelien lähettäminen on hyvin luonnollinen osa heidän uraansa. Tästä 

syystä pelaajat usein tarjoavat mainostilaa heidän striimeissään. Tästä mainostilasta ovat kiin-

nostuneita etenkin e-urheilu seurat sekä brändit. Seurat usein rekrytoivat streamaajia joko pelil-

lisen hyvyyden tai yleisen viihtyvyyden kannalta. (Esports Observer.) 

 

Tyypillinen e-urheilu seura pyörittää useita joukkueita eri peleissä. Vaikka on olemassa seuroja 

jotka ovat olleet läsnä siitä lähtien, kun kilpailullista pelaamista on ollut, monet ovat saaneet 

syntyneet yrittäjien, viihde-yritysten ja perinteisten urheilu joukkueisen omistajien investointien 

myötä. Jotkut brändit ja suurseurat nimeävät joukkueensa brändin mukaan, kuten Samsung 

Galaxy, tai vaikka Schalke 04 Esports, joka on tunnetun saksalaisen jalkapallo seuran e-

urheiluseura. Jotkut brändit myöskin sponsoroivat omia joukkueitaan kuten esimerkiksi Red 

Bull. (Esports Observer.) 

 

Joukkueiden on kuitenkin pysyttävä taloudellisesti erillään turnauksien järjestäjistä, useista eri 

syistä. Tapahtumien tarjoamat palkintorahat ovat vertailuarvo yksittäisen joukkueen tai pelaa-

jan saavutuksille ja joissain tapauksissa ne ovat eräänlainen taloudellinen vakaus. Tällä hetkellä 

sponsorit muodostavat ylivoimaisesti suurimman osan e-urheiluseuran tuloista esimerkiksi 

brändin t-paitojen myynnillä tai streamien myyntisisällöllä. Tätä voi verrata esimerkiksi jalka-

pallojoukkueen pelaajapaitojen myyntiin tai joukkueen kenkäsponsoriin kuten Adidakseen tai 

Nikeen. (Esports Observer.) 
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4.3 Turnauksien ja liigojen järjestäjät 

 

Kuten pelin kehittäjät, eri kolmannen osapuolen yritykset pyörittävät omia kilpailujaan. Näiden 

kilpailujen lähetyksien oikeudet myydään eri streamaus -alustoille. Yksinoikeus on tärkeää näis-

sä kilpailuissa. Esimerkiksi viikoittaiset katsojaluvut pienenivät huomattavasti, kun YouTube 

osti streamaus -oikeudet ESL Pro Leaguaan (counter-strike peli, yksi pelatuimmista ja seura-

tuimmista). Facebook ja Twitter ovat myös alkaneet tuomaan itseään esiin lähteinä e-urheilun 

sisällössä hieromalla esimerkiksi streamaus diilejä joukkueiden ja kilpailujen järjestäjien kanssa. 

(Esports Observer.) Tällä hetkellä e-urheilutapahtumia esitetään maksuttomilla kanavilla, toisin 

kuin esimerkiksi jalkapallon tai jääkiekon seuraamiseen tarvittavat Viaplay:n tai vastaavan tun-

nukset ja kuukausimaksut. Kilpailuita voi hyvin katsoa livenä ilmaiseksi tai jälkilähetyksinä esi-

merkiksi YouTubesta. Kilpailuiden järjestäjät voivat kuitenkin saada joitakin lipputuloja yksit-

täisiltä faneilta tiettyihin tapahtumiin, mutta tämä lipputulojen määrä on suhteessa vielä hyvin 

pieni. Markkinoilla on kasvava määrä TV-tarjouksia ja kumppanuuksia pienempien turnauk-

sien järjestäjien välillä. 

 

 
Kuva 4. League of Legends e-urheilu turnauksessa oli paikan päällä yli 40 tuhatta katsojaa. 

 

 

4.4 Brändit ja mainostajat 

 

Tuotemerkit eli brändit ovat ylivoimaisesti suurin tulonlähde kaikilla e-urheilun osa-alueilla, 

mutta sponsoroinnin tai kumppanuuksien luonne riippuu monesta tekijästä, kuten turnauksen 

koosta, palkintopotin suuruudesta ja katsojien lukumäärästä. (Esports Observer.) 
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Joukkueet käyttävät paitoja, joissa on seuran logo tai käyttävät tuotteita/varusteita, joissa brän-

di näkyy ja tätä kautta tuottavat esimerkiksi sosiaalisen median sisältöä ja näkyvyyttä sponso-

reiden valossa. Streamausalustat voivat jakaa näyttötilaa tai jopa kokonaisia kanavia brändeille. 

Tällaista kanavaa saattavat usein seurat kymmeniä tuhansia ihmisiä livenä. Tapahtumien järjes-

täjät voivat hyödyntää lähetystä esimerkiksi sijoittamalla nimeään näytölle. 

Markkinatutkimukset ovat osoittaneet, että pelilaitteiston ja oheislaitteiden myynti kasvaa mer-

kittävästi koko ajan e-urheilun katsojien myötä. Nämä katsojat haluavat ostaa parempia varus-

teita maksimoidakseen oman kilpailukyvyn tai muuten vain parantaakseen omaa pelikokemus-

ta. Tämä on johtanut täysin ainutlaatuiseen kuluttajaryhmään pelialalla. (Esports Observer.) 
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5 E-urheilun brändiarvon kasvattaminen  
 

 

 

Brändin ylläpito ja kasvattaminen voi olla melko haastavaa. Erityisesti urheilubrändäyksessä 

tämä käy toteen ja siksi urheiluseurojen on pohdittava omia arvojaan ja sitä, mitä ne kuluttajille 

kertovat. Haasteena urheilubrändäyksessä on se, että tuote jota myydään on usein aineeton.  

 

 

5.1 Brändi eli tuote tai tuotemerkki 

 

Englanninkielen termi ”brand” on alun perin johdettu muinaisnorjan sanasta brandr, joka tar-

koittaa polttaa, sillä norjalaiset karjanomistajat merkitsivät eläimensä polttomerkillä erottaak-

seen ne muusta karjasta. (Strategic Brand Managment – Kevin Lane Keller 2012.) ”Brändi on 

nimi, termi, merkki, symboli, muoto tai näiden yhdistelmä, jonka tarkoituksena on identifioida 

myyjän tai myyjien tuotteet ja palvelut, sekä erottaa ne kilpailijoista” (American Marketing As-

sociation.) Markkinoijan näkökulmasta brändi on siis lupaus asiakkaalle, kun taas asiakkaalle se 

on assosiaatioita ja odotuksia heidän mielessään. Brändi on käsitteenä ja aiheena hyvin laaja.  

 

Brändi on mielikuva, jonka vastaanottaja ”piirtää” mieleensä (Mäkinen ym. 2010, 15). Kulutta-

jat itse muodostavat omat mielikuvansa, mutta yritys voi kuitenkin vaikuttaa millaisen mieliku-

van kuluttajalle luo brändillään esimerkiksi markkinoinnilla. Yrityksen polkua mielikuvan luo-

miseen sanotaan brändin rakentamiseksi. Brändin rakentaminen on tärkeää yrityksen toimin-

nassa, jotta oikea asiakassegmentti saisi oikeanlaisen mielikuvan yrityksen luomasta brändistä. 

Yrityksen tavoitteena on luoda haluamansa mielikuva oikealle kohderyhmälle. Monet kuulijat 

tulevat luomaan mielikuvan yrityksestä, mutta tärkeintä on se minkälaisen kuvan oikea kohde-

ryhmä siitä saa, sillä brändin kannalta vain sen kannattajien näkemyksellä on merkitystä. Brändi 

on aina olemassa ja siitä tulee katsojan silmissä todenmukainen, vaikka yrityksellä ei välttämättä 

olisikaan suoraan tähän toivetta. (Mäkinen ym. 2010, 5.) 

 

Brändi tuo lisäarvoa, sillä kuluttaja on valmis maksamaan tuotteesta tai palvelusta enemmän, 

mikäli tuote tai palvelu on onnistuneesti brändätty. Meriläinen määrittelee brändipääoman 
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kuvan 5 mallin mukaisesti (Ammattijohtaja, 2018). Asiakkaan valitessa kahdesta samanlaisesta 

tuotteesta, ostopäätökseen vaikuttaa brändin tuoma mieluisuus, joka on ratkaiseva tekijä. 

 

Brändillä on vaikutusta yrityksen tulokseen. Nykypäivänä yrityksen arvoa mitatessa valtaosa 

arvosta koostuu aineettomista tekijöistä kuten brändistä ja asiakassuhteista. Brändi onkin yri-

tyksen yksi suuri arvonlisääjä, Rita Cliftonin mukaan jopa kolmasosa yrityksen markkina-

arvosta on puhtaasti sen ansiota (The Economist 2003, 2). On haasteellista mitata brändin 

vaikutusta yrityksen arvoon etenkin riippuen tuotteesta ja toimialasta, johtuen nimenomaan 

sen aineettomuudesta. Tämän laskemiseen sovelletaan käsitettä brändipääoma. 

 

 
Kuva 5. Brändipääomamalli 1 

 

Brändipääoma käsitteellä pyritään kuvastamaan tunnetun brändin arvoa, joka perustuu ajatuk-

seen siitä, että vakaat ja hyvämaineiset brändit ovat menestyksekkäämpiä. Tarkemmin sanottu-

na se on joukko varoja ja velkoja jotka liitetään tuotemerkkiin ja sen tunnukseen, jotka joko 

lisäävät tai vähentävät tuotteen tai palvelun tuottamaa arvoa. 1980-luvulla brändipääomaa pi-

dettiin vain ajatuksena, jota suuri joukko tutkijoita ja kirjailijoita veivät eteenpäin. (Aaker, 2013) 

 

 

5.2 Brändipääoma Kevin Keller 

 

Kevin Keller on mallintanut brändipääomaa Kuvan 6 brändin resonanssipyramidissa. Pyramidi 

kertoo brändin rakentumisen vaiheista. Puretaan pyramidin sen huipusta pohjaan. Pyramidin 

huippu resonanssi viittaa siihen millainen käsitys ja suhde asiakkailla on brändiin. Arviointi ja 

tunteet puolestaan kertovat siitä millaisena asiakas kokee tuotteen tai palvelun ja arvioi sitä ja 

liittää siihen omia tuntemuksiaan ja tunteitaan. Tässä kuluttaja arvioi tuotetta ja esimerkiksi 

vertaa sitä toiseen. E-urheilussa tämä tarkoittaisi esimerkiksi organisaation tai joukkueen ver-
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taamista kilpailijaan. Tunteet kertovat päällimmäisiä tuntemuksia kun kuulee brändin nimen tai 

näkee sen logon. Suorituskyvyllä ja mielikuvalla tarkoitetaan yleisesti esimerkiksi tuotteen arvo-

ja ja kokemuksia tai sen ominaisuuksia, kestävyyttä ja hintaa. E-urheilussa puolestaan tällä voi-

daan tarkoittaa esimerkiksi joukkueen meriittejä tai menestystä. Keskeisyys on pyramidin pe-

rusta ja sillä viitataan koko brändin tunnetuuteen. (Keller, 2009) 

 

 
Kuva 6. Brändipääomamalli 2, Keller 2013. 

 

 

5.3 Brändipääoma David Aaker 

 

Brändipääoman voi muodostaa usealla eri tavalla. Markkinointiprofessori David Aakerin nä-

kemys siitä on hyvin yleisessä käytössä. Aaker muodosti vuonna 1991 tunnetun mallin brän-

dipääomasta, jossa hän jakaa brändin tunnettavuuden viiteen eri tekijään. Kuvassa X on esitet-

ty viiden brändipääoman tekijän malli. Mallia seuraamalla voi rakentaa ja ohjata brändin poten-

tiaalista arvoa ja se tuo arvoa sekä asiakkaalle, että yritykselle. Laatu ei ole sama kuin asiakastyy-

tyväisyys, vaan laatu on asiakkaan yleinen vaikutelma brändistä. (Brändit kilpailuetuna, s.251) 
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Brändipääoma tuo lisäarvoa yritykselle monella eri tavalla. Ensinnäkin, se voi parantaa markki-

nointiohjelmien tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Esimerkiksi tunnetun brändin kampanja voi 

olla erikoinen ja silti saada mieluisan vastaanoton, eikä se vaikuta brändin laatuun niin paljon. 

(Aaker, 1991.) 

 

Lisäksi bränditunnettavuus, saavutettu laatu ja mielleyhtymät brändistä voivat vahvistaa brän-

diuskollisuutta lisäämällä asiakastyytyväisyyttä. Vaikka nämä tekijät eivät olisikaan keskeisiä 

asioita tuotemerkin valinnassa, ne voivat silti vaikuttaa kuluttajan näkemykseen ja käytökseen, 

mitä tulee kilpailijoihin. Esimerkiksi tavoitettua huonompi menestys turnauksessa tai kilpailus-

sa. Hyvällä brändiuskollisuudella voidaan saada lisä-aikaa vastaamaan esimerkiksi kilpailijoiden 

innovaatioihin tai urheilualalla menestykseen. Brändipääoma voi tarjota mahdollisuuden brän-

din laajentamiseen. (Aaker, 1991.) 

 

Mallin viisi eri tekijää tarjoavat yritykselle merkittävän edun, joka voi estää kuluttajia siirtymistä 

kilpailijoiden kannattajaksi. (Aaker, 1991.) 

 

 

 

 

 
Kuva 7. Aaker, 1991. Brändipääomamalli 3 
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5.4 Brändipääoma urheiluorganisaatiossa 

 

Kuva 8 on muokattu Gladden, Milne ja Sutton:in 1998 mallin brändipääomaan vaikuttavista 

tekijöistä. Urheiluorganisaatiolle kolme keskeistä ominaisuutta on jaettu ryhmiin: joukkue, yri-

tys ja markkinointi. Näiden sisältö vaikuttaa brändiarvoon, joka tuo mukanaan monia hyötyjä, 

kuten esimerkiksi myynnin, sponsoroinnin ja tv-tuotannon kasvua. 

 

 
Kuva 8. Urheiluorganisaation brändipääomamalli. Muokattu: Gladden ja Milne 1998  

 

Kaikkein tärkeintä urheiluorganisaatiolle ja brändipääoman hallinnalle on menestyminen. Voit-

taminen, mestaruudet ja meriitit edistävät brändipääoman muodostumista yhä korkeammalle 

tasolle. Joukkueen menestys tuo arvoa sen kannattajille, sekä lisää brändin yleistä näkyvyyttä ja 

tietoisuutta. Tästä on hyötyä esimerkiksi tulevissa yhteistyö hankkeissa. Uusi näkyvyys markki-

noilla ruokkii urheiluorganisaation kolmea keskeistä ominaisuutta yhä entisestään. 
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5.5 Forbesin 7 periaatetta vahvan brändin rakentamiseen 

 

Forbes on listannut seitsemän pääasiaa, jotka tulisi huomioida vahvan brändin luomisessa. 

Näitä ovat markkinapaikan tarkastaminen, tarkkojen määräaikojen määrittäminen päätöksiä 

tehdessä, kysymykset tuotemerkistä, ulkopuolisten tahojen apu, yksinkertaistetut ja luovat rat-

kaisut, mielikuvan luominen brändille ja tosiasioiden hyväksyminen. Tässä avataan kohdat ja 

mukautetaan niitä e-urheilun ympäristöön. 

 

 

5.5.1 Tarkista markkinapaikkasi 

 

Brändin luomisessa on äärimmäisen tärkeää tunnistaa markkinarako. On myös hyvä tutustua 

olemassa oleviin kilpailijoihin ja kerätä tietoa, miten kilpailijat toimivat, eli mitä he tekevät hy-

vin sekä mitkä ovat heidän heikkoudet. Markkinoihin tutustuessa on myös hyvä selvittää pää-

säännöllinen asiakaskunta. Asiakaskuntaa analysoidessa on hyvä rajata mihin tähtää maksimaal-

lisen tuloksen saavuttamiseksi. Markkinoita tulee miettiä myös kuluttajan eli asiakkaan näkö-

kulmasta, esimerkiksi mitkä tekijät vaikuttavat asiakkaiden päätökseen tuotevalinnoissa. Kun 

tuntee asiakkaansa ja kilpailijansa, sekä on tarkkaan selvittänyt markkina-alueen, johon brändil-

lään tähtää, on huomattavasti helpompaa luoda houkutteleva brändi ja alkaa markkinoida sitä. 

(Forbes, 2017.) 

 

E-urheiluseurassa brändi on organisaatio, jota pelaajat edustavat pelatessaan. Vastustajat edus-

tavat kilpailevaa organisaatiota. Peleissä luonnollisesti kasvatetaan brändin arvoa sitä mukaan, 

miten menestyy. Toki molemmille joukkueille muodostuu brändin ympärille oma fani eli kan-

nattaja joukko, joka uskollisesti seuraa ja tukee omaa joukkuetta 

 

 

5.5.2 Määritä tarkat määräajat luovia päätöksiä tehdessä 

 

Brändin rakentamisessa on helppo takertua luoviin vaiheisiin, kuten nimen valintaan, täydelli-

sen logon- tai internet sivujen kehittämisen. On kuitenkin tärkeää saada päätöksiä tehtyä ja 

luotua brändi, jotta pääsee mahdollisimman nopeasti markkinoille. (Forbes, 2017.) 
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E-urheilussa toki joukkueen internet sivuja voidaan päivitellä ja parannella, tärkeintä kuitenkin 

on saada joukkueen nimelle ja logolle näkyvyyttä. Brändiarvon kasvattaminen tapahtuu muun 

muassa osallistumalla turnauksiin ja saavuttamalla menestystä.   

 

 

5.5.3 Vastaa näihin kysymyksiin tuotemerkistäsi 

 

Andrew Kipsen, SpokenLayerin markkinointijohtaja on luonut leikkimielisen kyselyn, johon 

vastaamalla oman brändin näkökulmasta voi saada kokonaisvaltaisen kuvan brändistään ja 

löytää uutta perspektiiviä siihen, mihin suuntaan brändiä kannattaa johtaa. Kyselyyn kuuluu 

muun muassa seuraavat kysymykset: 

 

– Mitä ongelmaa olet ratkomassa? 

– Mikä on vetovoimaisin piirre sinun palvelussa tai tuotteessa? 

– Jos sinun yritystoiminta olisi ihminen, kuka se olisi? Olisiko se julkisuuden henkilö vai ken-

ties sinä itse? 

– Mitä et ikinä mainitsisi yrityksestäsi potentiaaliselle asiakkaalle ensikohtaamisella? 

– Kun potentiaalinen asiakas sanoo ”ei kiitos”, mikä on yleisin perustelu?  

 

E-urheilubrändin kannattavuuden kasvun kannalta nämä ovat erittäin hyviä kysymyksiä, joihin 

vastaamalla hahmottaa e-urheilun liiketoiminnan kokonaisuudessaan. Vastaukset kysymyksiin 

ovat jokaisen omia näkemyksiä ja mielipiteitä. (Forbes, 2017.) 

 

 

5.5.4 Avun saaminen yrityksen ulkopuolisilta tahoilta 

 

Kestävää brändiä luodessa on erittäin hyvä kerätä ja vastaanottaa ulkopuolisten tahojen anta-

maa palautetta sekä kritiikkiä. Ulkopuolinen taho voi esimerkiksi olla konsulttitoimisto tai 

vaikka ulkopuolinen henkilö, joka pystyy näkemään ja ymmärtämään yrityksen vision. Hänen 

on hyvä olla ulkopuolinen, joka uskaltaa kyseenalaistaa asioita ja antamaan rehellistä rakentavaa 

palautetta yritystoiminnasta sekä brändistä. Kaikki organisaation työntekijät eivät aina pysty 

hahmottamaan asioita yhtä hyvin kuin ulkopuolinen potentiaalinen asiakas, jolla ei ole mitään 

siteitä yritykseen. (Forbes, 2017.) 

 



 

 

25 

 

E-urheilussa tämä on käy toteen, sillä joukkueen on ehdottomasti toimittava yhteistyössä ja 

yhteisymmärryksessä saavuttaakseen menestystä kisoissa. Joukkueella on oltava hyvä johtaja 

joka antaa selvät päämärät, joihin joukkue tähtää yhdessä. Tavoitteet ja päämäärät voivat ajoit-

tain olla niin tiukasti mielessä ettei hahmota enää kokonaiskuvaa, jota tarvitaan menestyäkseen 

ja näin brändin arvon vahvistamiseen. 

 

  

5.5.5 Selvitä yksinkertaistettuja ja luovia ratkaisuja 

 

Keskisuuret ja suuret virastot sekä yhteistyökumppanit, jotka nostattavat brändiä markkinoilla 

voivat olla kalliita ja hankalasti saavutettavia. Alkuun uuden brändin luomiseen varatut resurs-

sit ja budjetit ovat usein rajalliset. Siksi on hyvä pitää mielessä, että palveluja sekä töitä voi teet-

tää freelancereilla tai harjoittelijoilla. (Forbes, 2017.) 

 

E-urheilussa tuloerot ovat huimat. Vaikka harrastaja- ja yleisömäärät ovat suuria, vain margi-

naali e-urheilijoista pystyvät elättämään itseään pelaamisella. Laji on kasvanut eksponentiaali-

sesti viimeisen viiden vuoden sisällä. E-urheiluorganisaatiot ovat vielä varsin nuoria ja kehitty-

vät hiljalleen. Ennen joukkueen menestymistä suurissa kilpailuissa, brändillä voi olla tiukat 

budjetit ja täten se vaatii luovia ratkaisuja ja sujuvaa työskentelyä oikeanlaisten yhteistyökump-

panien kanssa.   

 

 

5.5.6 Luo brändille mielikuva  

 

Brändillä sekä yrityksellä on oltava selkeä visio ja aate. Tämä visio on mielikuva brändi usko-

muksista ja arvoista, joilla yritys toimii. Brändin edustaessa yrityksen arvoja, kuluttajalle muo-

dostuu erityinen suhde brändiin. Tämän mielikuvan luomiseen tulee panostaa, sillä brändin 

mielikuva on usein todella merkittävä tekijä kuluttajalle. Näin kuluttaja pysyy uskollisena brän-

dille. (Forbes, 2017.)   

  

E-urheilussa organisaation brändin ympärille voi muodostua oma vakiintunut kannattajajouk-

ko, joka tukee joukkuetta ja brändiä sekä hyvinä, että huonompina aikoina. Mitä suurempi 

vakiintunut asiakaskunta brändillä on, sitä arvokkaampi brändin arvo on. 
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5.5.7 Hyväksy tosiasia, ettet tule koskaan olemaan täysin tyytyväinen 

 

Tänä päivänä kilpailu on kovaa alasta riippumatta. Maailma muuttuu kovaa vauhtia, mutta 

tämä ei välttämättä tarkoita, että brändin on muututtava jatkuvasti. Päinvastoin Forbesin esit-

tämän teorian mukaan vahva brändi ei muutu, vaan keskittyy pysymään johdonmukaisena. 

Brändi on merkittävä osa liiketoiminnan identiteettiä. Säilyttääkseen maineensa, brändin on 

pysyttävä tasalaatuisena ja hyvänä. Mitä laadukkaampana brändi tunnetaan, sitä suurempi sen 

arvo on. (Forbes, 2017.)  

 

E-urheilussa edellä mainittu sääntö pätee täysin. Joukkue voi menestyä kerran erinomaisesti, 

mutta säilyttääkseen liiketoiminnallisen kannattavuuden, organisaation tulisi kehittyä tasaisesti. 

Näin brändiarvo kasvaa ja uusia yhteistyömahdollisuuksia tulee vastaan. Kestävä ja vakaa poh-

ja on perustana uusien haasteiden vastaanotolle. 
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6 Case Helsinki Reds 
 

 

 

Suomalainen e-urheiluseura Helsinki Reds on hyvä esimerkki e-urheiluseuran onnistuneesta 

brändäyksestä. Marraskuussa 2016 helsinkiläinen jääkiekkoseura IFK Helsinki aloitti uuden 

projektin perustaa e-urheilu joukkue.  Ensimmäinen joukkue perustettiin kilpailemaan suosi-

tussa e-urheilu pelissä Overwatch, joka on Blizzard Entertainmentin keväällä 2016 julkaisema 

peli. Helsinki REDS:n tavoitteena on olla yksi e-urheilun johtavista yrityksistä, joka antaisi 

pelaajilleen välittävän ympäristön. Heidän tavoitteena on kerätä parhaat pelaajat samaan jouk-

kueeseen ja saavuttaa menestystä kansainvälisissä turnauksissa. (Helsinki Reds.) 

 

Helsinki Reds on laajentanut toimintaansa ja kasvattanut brändiään viimevuosien aikana. Hel-

sinki Reds kuuluu suomen ensimmäisiin e-urheiluseuroihin ja sen kilpailijoita ovat esimerkiksi 

ENCE, Havu gaming ja SJK Esports. Asiakaskuntaan kuuluu pääosin suomalaisia, mutta e-

urheilun kansainvälisyyden ja globaaliuden vuoksi kannattajia voi olla ympäri maailmaa. Orga-

nisaatiolla on hyvät joukkueet ja pärjää muun muassa Hearthstone pelissä mainiosti. Helsinki 

Reds kiinnitti suomalaisen Fortnite pelaajan, joka karsiutui heinäkuussa 2019 New Yorkissa 

pelattavaan Fortniten MM-kisoihin. Kisoissa pelataan yhteensä 26,5 miljoonan euron palkinto-

rahoista. Euroopasta kisoihin pääsi 40 pelaajaa, yhteensä MM-finaalipaikkoja on tarjolla 100. 

Tämä tuo varmasti paljon näkyvyyttä Helsinki Redsille nyt tulevana kesänä.  

Brändin rakentamisen luovat vaiheet ovat tehty ja sillä on hyvä pohja. Organisaatiolle ja logolle 

on saatu näkyvyyttä viimeisten vuosien aikana ja sen näkyvyys lisääntyy muun muassa mm-

kisojen myötä. Oma jalansija markkinoilta on jo saatu ja sen osa kehittyy jatkuvasti.  

 

Helsinki Reds tarjoaa laajalle yleisölle mahdollisuuden seurata lajia ja kannattaa seuraa ja sen 

joukkueita. Brändin mielleyhtymiä ovat esimerkiksi sen yhteys Helsingin IFK: iin tai sen me-

nestys etenkin tietyissä peleissä ja tiettyjen pelejen seuraajien keskuudessa. 

 

Brändi tekee yhteistyötä laajasti monen suuren toimijan kanssa. Näistä esimerkkejä ovat One 

Plus, Omen by HP, Jimm’s ja Rockstar energy drink. Yhteistyö antaa näkyvyyttä molemmille 

tahoille ja siitä on hyötyä esimerkiksi ulkoistamisessa ja mainonnassa. Kynnys yhteistyökump-

panien hankintaan on rikottu. Tämä voi olla brändin rakentamisen alkuvaiheessa kallista ja 

hankalasti saavutettavaa. Yleisesti brändin luomisen vaiheeseen varatut resurssit ja budjetit 
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ovat rajallisia, kuitenkin sen rajan Helsinki Reds on mallikkaasti murtanut. Helsinki Redsillä on 

selkeä visio saavuttaa kansainvälistä menestystä ja tarkoituksena on antaa pelaajille mieluinen ja 

välittävä ympäristö. Näkyvyyden lisäämisellä kuluttajankin puolesta mielikuvia syntyy enem-

män, mikä puolestaan lisää brändin tunnettuutta ja brändi uskollisten lukumäärää. 

 

Kilpailu tulee jatkumaan e-urheilu alalla ja siihen on valmistauduttava. Organisaation muuta-

man vuoden toiminta osoittaakin oikeanlaista osaamista ja pitkäjänteisyyttä. Seura laajentaa 

myöskin uusien pelien ääreen jatkuvasti ja vasta hiljattain päätyikin laajentamaan yhden maail-

man seuratuimman pelin CS:GO:n pariin. Jatkuva kehittäminen ja laajennus ovat merkki aktii-

visesta toiminnasta ja kunnianhimosta visiota kohtaan. Jokainen toimintaa edistävä teko lisää 

brändin näkyvyyttä. 

 

Helsinki Reds on myöskin hyvin mukana striimaamisessa usean pelin kautta. Suora toisto eli 

striimaus, tulee englannin kielen sanasta streaming. Striimauksella yleisesti tarkoitetaan mene-

telmää, jossa dataa (erityisesti video- ja äänimateriaalin) lähetetään tai vastaanotetaan tietoko-

neverkossa. E-urheilun suosion kasvaessa nopeasti, myös muiden ihmisten pelaamisen katso-

misen tarve on kasvanut ja tähän he ovat paneutuneet hyvin. 

  

Striimaus on yksi e-urheilun tärkeimmistä komponenteista, joka mahdollistaa fanien pääsyn 

lähemmäksi toimintaa ja toiselta kantilta ammattipelaajien ja viihdyttäjien tapa tehdä lisä tienes-

tiä. Striimaajat, jotka onnistuvat pääsemään korkealle ja suositulle tasolle ja joilla on useita sa-

manaikaisia katsojia voivat tehdä elantonsa pelkällä striimaamisella.  

Striimaus on sitä, kun joku tallentaa omaa pelaamistaan ja lähettää sitä suorana streaming-

alustoille. Helsinki Reds mahdollistaa pelaamisen katsomista omalta kotisohvaltaan. Striimaus 

lisää näkyvyyttä ja tätä kautta Helsinki Redsin brändiarvoa. Se ei kuitenkaan ole niin helppoa, 

että painaisi vain tallentamisen päälle ja yhtäkkiä lähetystäsi katsoisi kymmeniä tuhansia ihmi-

siä. Striimaaja, kuten e-urheiluseurakin tarvitsee aikaa rakentaakseen vankan fanipohjan. Strii-

maajat voivat lisätä lähetykseensä muun muassa mainoksia, olla vuorovaikutuksessa katsojien 

kanssa chatin avulla, yrittää kouluttaa ja opettaa katsojaa ja mikä tärkeintä pyrkiä olemaan 

mahdollisimman viihdyttävä katsojilleen. Helsinki Redsin lähetyksiä seuraa pelistä riippuen yli 

satoja katselijoita.  

 

Mikäli mitattaisiin Helsinki Redsin brändipääomaa Kellerin resonanssipyramidia hyödyntäen 

voitaisiin sijoittaa alimmalle keskeisyyden saralle Helsinki Redsin identiteetin, yleisnäkemyksen 
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brändista. Millaisena se näkyy kuluttajille ja millainen sen tunnettuus on. Suorituskyvyn ja mie-

lukuvan saralle sen miten Helsinki Reds eroaa sen kilpailijoista, mitä se tekee paremmin, missä 

se on parempi ja mikä merkitys tällä on kuluttajalle. Arvioinnin ja tunteiden saralle kaikki posi-

tiiviset ja vastaanottavaiset reaktiot ja tunteet. Miten se vastaa esimerkiksi mielikuviin ja millai-

sen tunteen se saa aikaan seuraajien keskuudessa. Korkeimmalle resonanssin saralle sen suhde 

kuluttajiin joiden brändiuskollisuus ja suhde on hyvin voimakas ja lojaali. Mikäli Helsinki Red-

sillä on todellista resonanssia se kasvattaa yrityksen brändipääomaa, sillä asiakkailla on vah-

vempi usko brändiä kohtaan. Striimaus on muun muassa erittäin hyvä keino luoda henkilökoh-

taista suhdetta asiakkaaseen ja tällä tavoin kasvattaa resonanssia. 
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7 Johtopäätökset  
 

 

Tutkielma osoitti, että e-urheilu on maailmanlaajuisesti kasvava ilmiö, jonka potentiaali on 

hyvinkin suuri. Brändit hakeutuvat alalle yhä aktiivisemmin, sillä e-urheilu on aluevaltaus, joka 

mahdollistaa suurta näkyvyyttä.  

 

Brändin kasvattaminen on tärkeä osa yritysmaailmaa ja sama pätee e-urheilussa. Samat lainalai-

suudet pätevät niin yritysmaailmassa kuin e-urheilussa.  

 

Tutkielma osoitti minulle, että vanha sanonta ”on turha keksiä pyörää uudelleen” pitää paik-

kansa. Hyväksi todettuja toimintamalleja ja toimintasuunnitelmia voi hyödyntää myös aloilla 

joihin niitä ei ole välttämättä alun perin suunniteltu. 

 

Uskon, että tulevaisuudessa e-urheilun saadessa näkyvyyttä vielä lisää ja kehityttyä entistäkin 

suuremmaksi osaksi tämän päivän yhteiskuntaa, tullaan alalla näkemään entistäkin suurempi 

määrä brändejä ja e-urheiluorganisaatioita. 

 

E-urheilun ollessa vielä varsin uusi ja tuore ilmiö niin se on kehittynyt pitkälti yritysmaailman 

mallien mukaisesti ja hyödyntäen yritysmaailman luomia strategioita, toimintamalleja ja meto-

deja. Tulevaisuudessa uskon, että asia tulee kääntymään päinvastoin ja yritysmaailma tulee ot-

tamaan oppia e-urheiluorganisaatioissa kehitetyistä ja muodostuneista malleista.  

 

E-urheilulla on myöskin mahdollisuudet erittäin hyvälle vaikuttamisen väylälle yhteiskunnalli-

sesti, sillä sponsoreiden ja muiden kautta voi vaikuttaa suureen massaan ja mielipiteisiin. Esi-

merkiksi suuremman ilmiön vienti eteenpäin voisi olla mahdollista e-urheilun kautta sillä sen 

avulla saadaan suuret yleisömäärät kiinni. 

 

Tällä työllä on merkitystä sillä tutkimuksia e-urheilusta ja organisaatiomalleista on tehty vielä 

kohtalaisen vähän sen uutuuden vuoksi. Seuraavat tutkielmat voivat mennä syvemmälle aihee-

seen, kun tämä oli vasta pintaraapaisu. 

 

Jatkokehityksenä voisi vielä tarkemmin tutkia brändien vaikuttavuutta. Tutkimusehdotus esi-

merkiksi fanikulttuurin tutkiminen tarkemmin ja tulevaisuuden mittaaminen lukujen valoissa. 
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