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1 Johdanto 

Suomalaisen yleisurheilun tunnettuutta seurataan vuosittain Sponsor Insight Oy:n 

tutkimuksella, jolla mitataan urheilulajien ja -tapahtumien kiinnostavuutta (Suoma-

laisen yleisurheilun strategia 2017–2020 n.d.). Vuonna 2018 yleisurheilun imagoa 

lähdettiin tutkimaan laajemmin, jotta Suomen Urheiluliitto saisi kattavamman kuvan, 

millaisena suomalainen yleisurheilu koetaan ja millainen imago sillä on. Tutkija koki 

aiheen mielenkiintoiseksi oman yleisurheilutaustan ja opintojen suuntauksen vuoksi, 

mikä sai hänet ottamaan haasteen vastaan lajin brändi-imagon tutkimiseksi.  

Tutkimuksen toimeksiantajana on Suomen Urheiluliitto ry, joka toimii Suomessa itse-

näisenä kansallisena yleisurheilun lajiliittona, joka kuuluu kansainväliseen yleisurhei-

luliittoon. Urheiluliitto toimii yleisurheilun hallintoelimenä, jonka tarkoituksena on 

edesauttaa jäseniensä toimintaa siten, että ne pysyvät tuottamaan kansainvälisellä 

tasolla menestyviä yleisurheilijoita ja yleisurheilutoimintaa, joka kattaa koko yhteis-

kunnan. Urheiluliiton tehtävänä on palvella 21:tä piirijärjestöä ja seuroja, joita on 

noin 560. Näiden lisäksi se palvelee noin 70 000 henkilöä, jotka ovat mukana yleisur-

heilutoiminnassa. (Mikä on Suomen Urheiluliitto? N.d.)  

Brändi-imagotutkimuksia on toteutettu opinnäytetöinä aikaisemmin muille urheilula-

jeille, kuten esimerkiksi jääkiekolle ja lentopallolle. Yleisurheilun brändi-imagon tutki-

minen tuo urheilualalle näkökulmia, joita voidaan hyödyntää tulevaisuudessa lajin 

brändi-imagon edistämisessä markkinoinnin ja viestinnän avulla. Urheiluliitolle ilmiön 

tutkiminen antaa hyvän pohjan kehittää yleisurheilun imagoa tulevaisuudessa ja kes-

kittyä niihin osa-alueisiin, jotka koetaan brändi-imagoa heikentävinä tekijöinä. Urhei-

luliitto saa tietoonsa myös sen, mistä kanavista yleisurheilua seurataan, mitkä adjek-

tiivit annetuista vaihtoehdoista kuvaavat lajia parhaiten ja kuinka se on omalla toi-

minnallaan edistänyt yleisurheilun toimintaa Suomessa.  

Yleisurheilun brändi-imagotutkimus aloitettiin kesällä 2018, jolloin ensimmäiset 

elektroniset kyselyt Webropol-palvelimelta lähetettiin Sponsor Insightin välittämänä 

Paavo Nurmi Gameseihin, Kalevan kisoihin ja Suomi–Ruotsi-maaotteluun lipun osta-

neille henkilöille. Kyselyn toisessa vaiheessa syksyllä 2018 kysely lähetettiin Urheilulii-

ton kanavista seurojen toimihenkilöille, jonka jälkeen tammikuussa 2019 tutkimustu-

losten analysointi aloitettiin.  
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2 Tutkimusasetelma 

2.1 Tutkimusongelma ja -kysymykset 

Tutkimuksen tekemisen lähtökohtana pidetään ongelmaa, johon halutaan saada vas-

taus. Tutkimuskysymykset, joiden avulla tutkimusongelma ratkaistaan, johdetaan tut-

kimusongelmasta. (Kananen 2011, 21.) Tutkimuskysymysten muoto täytyy olla tar-

kasti mietitty, jotta saadaan vastauksia, jotka ratkaisevat ongelman (Kananen 2011, 

26).   

Suomen Urheiluliiton vuosien 2017–2020 strategiassa yhtenä päälinjauksena on laji-

mielikuva, imago ja brändi, joita on tarkoitus vahvistaa arvostetun, harrastetun ja uu-

distuvan lajikuvan myötä. Tavoitteena on, että yleisurheilun tarinat saavuttavat 

kaikki yhteiskunnan jäsenet, joista varsinkin nuoria pidetään tärkeänä kohderyh-

mänä. Urheiluliitto pyrkii toteuttamaan tavoitteen laaja-alaisella viestinnällä sekä uu-

distetulla tv-kilpailuiden kattauksella. Käyttämällä jokaista Urheiluliiton digitaalista 

kanavaa tarkoituksena on edesauttaa markkinointia ja myyntiä sekä rakentaa yleisur-

heilun fanikulttuuria. (Suomalaisen yleisurheilun strategia 2017–2020 n.d.) 

Suomalaisen yleisurheilun brändi-imagoa ei ole aikaisemmin tutkittu laajemmin. Sen 

pohjalta tämän tutkimuksen tutkimusongelmaksi muodostui selvittää, mistä teki-

jöistä suomalaisen yleisurheilun brändi-imago muodostuu. Vastaus tähän saadaan 

yleisurheilun katsojilta ja seuratoimijoilta. 

Tutkimuksen tuloksista saadaan tietoon, mitkä asiat vaikuttavat yleisurheilun brändi-

imagoon ja mistä asioista se muodostuu. Tuloksista voidaan päätellä, onko lajimieli-

kuvaan, brändiin ja imagoon suunnatussa strategiassa onnistuttu tähän mennessä ja 

pystytään tekemään johtopäätöksiä, mihin imagon epäkohtiin voidaan tulevaisuu-

dessa kiinnittää huomiota, jos siihen on tarvetta. 

Tutkimusongelma ratkaistaan seuraavien tutkimuskysymysten avulla: 

• Mitä tekijöitä suomalaiseen yleisurheiluun liitetään? 

• Miten suomalaista yleisurheilua arvioidaan eri adjektiivien avulla? 

• Mistä kanavista yleisurheilua seurataan? 
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2.2 Tutkimusmenetelmät 

Kvantitatiivinen tutkimusmetodi 

Tutkimuksessa käytettiin kvantitatiivista eli määrällistä tutkimusmenetelmää. Tämän 

tutkimusmetodin edellytyksenä on ilmiön tunteminen jo ennestään, jotta tiedetään 

mitä mitataan. Tämä tarkoittaa sitä, että tutkijan täytyy tietää, mitkä tekijät vaikutta-

vat kyseseiseen ilmiöön, jotta mittaaminen on mahdollista. (Kananen 2011, 12.) Tälle 

tutkimusotteelle tyypillisiä piirteitä ovat muuttujien mittaaminen, niiden määrällinen 

laskeminen sekä riippuvuuksien ja syyseuraussuhteiden selvittäminen tavoitellen 

sitä, että saatuja vastauksia voidaan yleistää koskemaan koko perusjoukkoa, josta ha-

vaintoyksiköt on otettu (Kananen 2011, 85).  

Määrällisessä tutkimuksessa kysymykset ovat selkeitä ja lyhyitä tutkimusaineiston yh-

denmukaistamiseksi. Kysymysten täytyy olla joko määrämuotoisia tai sellaisessa 

muodossa, että niitä voidaan käsitellä tilastollisesti, mikä mahdollistaa kvantitatiivi-

sen tutkimuksen tilastollisten menetelmien hyödyntämisen. Kvantitatiivisessa tutki-

muksessa otoskoko on yleensä suurempi kuin kvalitatiivisessa eli laadullisessa tutki-

muksessa. (Mäntyneva, Heinonen & Wrange 2008, 32.) 

Kvantitatiivinen tutkimusmetodi valittiin tutkimukseen aihepiirin luonteen ja tutki-

musongelman ratkaisun näkökulmasta. Vastaukset yleistetään koskemaan koko pe-

rusjoukkoa, joka kattaa yleisurheilun toimihenkilöt ja katsojat. Kvantitatiivista tutki-

musmetodia voidaan käyttää, sillä ilmiö tunnetaan jo entuudestaan eli tiedetään, 

mitkä tekijät vaikuttavat brändi-imagoon.  

Aineistonkeruumenetelmä  

Määrällisessä tutkimuksessa aineiston hankinta toteutetaan useimmiten kyselylo-

makkeella (Kananen 2011, 12). Kyselytutkimuksen hyvänä puolena pidetään sitä, että 

sillä voidaan saada kasaan laaja tutkimusaineisto, sillä se voidaan lähettää suurelle 

joukolle ihmisiä ja siihen voidaan sisällyttää suhteellisen monia kysymyksiä. Vastaa-

jien näkökulmasta tällainen kysely on myös heille mieluisa, sillä se säästää aikaa ja 

vaivaa. Hyvin suunniteltuna tällaisesta lomakkeesta saadut vastaukset ovat helppo 
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tallentaa ja analysoida tietokoneella eri ohjelmien avulla. Myös aikataulu ja kustan-

nukset pystytään arvioimaan suhteellisen tarkasti jo ennen tutkimuksen aloitusta. 

(Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 2013, 195.) 

Aineisto tutkimukseen kerättiin vuonna 2018 kesäkuun ja marraskuun välisenä ai-

kana. Tutkimusaineiston hankinta tapahtui kolmessa eri yleisurheilutapahtumassa lä-

hettämällä elektroninen kyselylomake Sponsor Insightin kautta kaikille lipun osta-

neille henkilöille sähköpostin välityksellä. Tapahtumat olivat Paavo Nurmi Games, Ka-

levan kisat ja Suomi–Ruotsi-maaottelu. Kalevan kisoissa aineistoa kerättiin myös pai-

kan päällä Apple Ipadien avulla. Kaiken kaikkiaan vastauksia saatiin kasaan näistä ta-

pahtumista 1 451 kappaletta. 

Edellä mainittujen lisäksi tutkimuksen toisessa vaiheessa kysely lähetettiin loka-

kuussa 151:lle Suomen yleisurheiluseuralle, joita pyydettiin jakamaan kyselyä oman 

seuran sisällä. Seurat valikoituivat Suomen Urheiluliiton markkinointivaliokunnan 

päätöksellä, jossa päätettiin, että kysely lähetetään seuroille, joilla on yleisurheilure-

kisterissä vähintään viisikymmentä lisenssinhaltijaa aineistonkeruun aloitushetkellä.  

Seuroille laitettu kysely lähetettiin ensimmäisen kerran Suomen Urheiluliiton markki-

noinnin sähköpostista ja vastausaikaa annettiin kaksi viikkoa. Vastauksia kertyi tämän 

aikana 240. Tämän jälkeen Suomen Urheiluliiton toimitusjohtaja lähetti kyselyn vielä 

uudestaan omasta sähköpostista ja vastausaikaa jatkettiin kahdella viikolla. Vastauk-

sia saatiin kasaan lopulta 590 kappaletta. Vastaukset yhdistettiin yhdeksi tietokan-

naksi tammikuussa 2019, jossa oli kaiken kaikkiaan 2 146 vastausta.   

Analyysimenetelmät 

Tutkimuksen aineiston käsittelyyn hyödynnetään tilastotieteen tarkoin määrättyä 

analyysimenetelmää ja tulkitaan annettujen säännösten mukaan. Tällä on tarkoitus 

varmistaa, että mitkään asiat eivät jää kirjoittajan oman tulkinnan varaan. (Kananen 

2011, 20.) Kanasen (2011, 85) mukaan tutkimusongelman kuvaillessa jotain ilmiötä, 

analyysimenetelmiksi riittävät ristiintaulukointi, riippuvuusanalyysit ja ”aineiston ra-

kennetta kuvaavat tunnusluvut”. 
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Tutkimusaineiston asteikollisuus vaikuttaa siihen, miten tuloksia voidaan analysoida 

(Mäntyneva ym. 2008, 59). Luokittelu- eli nominaaliasteikko mahdollistaa asioiden 

samankaltaisuuden tai erilaisuuden mittaamisen. Esimerkiksi sukupuoli on luokittelu-

asteikollinen muuttuja. Järjestys- eli ordinaaliasteikkolla havaintoarvot voidaan lait-

taa järjestykseen mitatun ominaisuuden suhteen esimerkiksi mitta-asteikolla hyvä, 

parempi, paras. Välimatka- eli intervalliasteikko kertoo muuttujien vaihtoehtojen jär-

jestyksen ja niiden välisen etäisyyden. Kaikkein korkea-asteikollisin muuttujatyyppi 

on suhdeasteikko, jolla on samat ominaisuudet kuin välimatka-asteikolla, mutta sen 

lisäksi sillä on absoluuttinen nolla-arvo. (Mäntyneva ym. 2008, 54–55.) 

Luokitteluasteikollisia muuttujia voidaan analysoida käyttämällä frekvenssianalyysia 

ja ristiintaulukointia. Frekvenssianalyysissa vastausvaihtoehtojen jakaumat esitetään 

taulukkomuodossa prosentteina ja tulkitaan sanallisesti tai ne voidaan esittää graafi-

sesti. Ristiintaulukoinnilla pystytään tutkimaan kahden eri luokitteluasteikollisen 

muuttujan välisiä riippuvuuksia. (Mäntyneva ym. 2008, 59.) 

Tutkimustulokset on esitetty taulukkoina ja kuvioina. Analyysimenetelminä käytössä 

olivat ristiintaulukointi ja suorat jakaumat. Taulukot on esitetty siten, että n-luku ku-

vastaa vastaajien määrää, josta prosenttiosuudet on laskettu. Joissain taulukoissa on 

esitetty myös keskiarvo (ka). Osa taulukoista on muodostettu kuvaamaan parem-

muus- tai suuruusjärjestystä. Avoimien kysymysten tulokset esitetään ympyrädia-

grammeina, joissa tutkimusaineiston vastaukset on jaoteltu eri kategorioihin käyt-

täen text mining -työkalua. 

Tutkimuksen luotettavuus: reliabiliteetti ja validiteetti 

Reliabiliteettia ja validiteettia käytetään tutkimuksen luotettavuuden ja laadun mitta-

reina. Validiteetilla tarkoitetaan sitä, mitataanko oikeita asioita tutkimusongelman 

kannalta ja reliabiliteetilla tutkimustulosten pysyvyyttä eli sitä, saadaanko tutkimuk-

sesta toistettaessa samat vastaukset. (Kananen 2011, 118–119.)  

Reliabiliteetti voidaan luokitella stabiliteettiin ja konsistenssiin. Stabiliteetilla mita-

taan mittarin pysyvyyttä ajassa eli käytännössä se tarkoittaa uusintamittauksen suo-

rittamista. Uusintamittauksen tekeminen on tarkoitettu tehtäväksi samoille henki-

löille samankaltaisissa olosuhteissa, jolloin olettamuksena on, että vastaukset ovat 
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yhdenmukaisia. Konsistenssilla tarkoitetaan puolestaan mittarin osatekijöiden yhte-

näisyyttä eli niiden kykyä mitata samaa asiaa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että 

jokin asia mitataan kahdella eri mittarilla, jolloin tulosten oletetaan olevan samat. 

(Kananen 2011, 119–120.) Kanasen (2011, 123) mukaan opinnäytetyötä tehdessä uu-

sintamittauksen toteuttamista ei pidetä järkevänä, vaan vaiheiden dokumentointi ja 

ratkaisuiden kattavat perustelut ovat todettu riittäviksi.  

Kananen (2011, 121) tiivistää: ”Jos mittari on validi, on sen reliabiliteetti myös kun-

nossa.” Validiteetti tarkoittaa oikean tutkimusmenetelmän, mittarin ja mittauskoh-

teen käyttöä. Mittarin voidaan sanoa olevan validi, jos nämä onnistuvat, sillä silloin 

se mittaa sitä, mitä on tarkoitus mitata. (Kananen 2011, 121.)  

Validiteetti jakautuu alalajeihin, joita ovat sisäinen validiteetti, face-validiteetti, ulkoi-

nen validiteetti, sisältövaliditeetti, ennustevaliditeetti, käsite- ja rakennevaliditeetti ja 

kriteerivaliditeetti. Sisäinen validiteetti tarkoittaa syy-seuraussuhteita ja ulkoinen va-

liditeetti liittyy tulosten yleistettävyyteen. Opinnäytetyöprosessissa validiteettipoh-

dintaan riittää sisäinen ja ulkoinen validiteetti. (Kananen 2011, 121.) 

Reliabiliteetin ja validiteetin varmistamiseksi tutkimusprosessin eri vaiheet suunnitel-

laan ja raportoidaan sekä ratkaisut perustellaan, jotta prosessin yhteneväisyys voi-

daan todeta. Kyselylomakkeen kysymykset ovat suunniteltu sellaisiksi, että ne eivät 

ole vastaajan näkökulmasta harkinnanvaraisia. Tämä takaa sen, että kysymykset ym-

märretään niin kun ne on tarkoitettu, jotta saadaan oikeita vastauksia tutkimusongel-

man ratkaisemiseksi. Vaikka tutkimusta ei voida toteuttaa täysin samanlaisena toista 

kertaa, voidaan se kuitenkin toistaa samoilla kysymyksillä uudestaan samoissa tai 

muissa yleisurheilutapahtumissa sekä yleisurheiluseurojen toimihenkilöille. 

Tutkimuksen toteutus 

Perusjoukolla eli populaatiolla tarkoitetaan tutkimuksessa niitä henkilöitä, joita tut-

kittava ilmiö koskettaa (Kananen 2011, 65). Perusjoukko on tutkimuksen kohde-

ryhmä, jonka tutkimusyksiköiden eli jokaisen yksilön mielipiteitä ja näkemyksiä tah-

dotaan selvittää (Mäntyneva ym. 2008, 37).  

Kun tutkimusyksiköt valitaan harkinnanvaraisesti todennäköisyyden sijaan, puhutaan 

näytteestä. Näytteen keruumenetelmiin kuuluvat mukavuuspoiminta, kiin-

tiöpoiminta ja harkinnanvarainen otos. Mukavuuspoimintaa käytetään silloin, kun 
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tarkoituksena on löytää helpoin tapa hankkia tutkimusaineisto. Tämä voidaan toteut-

taa esimerkiksi haastattelemalla henkilöitä, jotka tulevat vastaan tiellä. Kiintiöpoimin-

nalla tarkoitetaan aineiston hankintaa siten, että tutkija on etukäteen päättänyt tut-

kimusyksiköt tietyn kiintiön mukaan. Harkinnanvaraiseen otokseen päädytään, jos 

muiden keruumenetelmien käyttö ei ole mahdollista. Tutkimuksen rajautuminen jo-

honkin erikoiseen kohderyhmään johtaa usein harkinnanvaraisen otoksen valintaan. 

(Mäntyneva ym. 2008, 44–45.) 

Seuraavassa kuviossa (ks. kuvio 1) olen käynyt tutkimusprosessin vaiheet läpi 

järjestyksessä. Tutkimuksen aineistonkeruu totetutettiin vuonna 2018 kesäkuun ja 

marraskuun välisenä aikana elektronisella kyselylomakkeella webropol-palvelimella 

(ks. liite 1), jossa aineisto oli analysoitavassa muodossa taulukkoina ja tilastoina. Ky-

selylomake rakentui kahdeksasta (8) tai yhdeksästä (9) monivalintakysymyksestä 

sekä kahdesta (2) avoimesta kysymyksestä.  
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Kuvio 1. Tutkimusprosessi 

 

Kyselylomakeen linkki lähetetiin kesällä 2018 Paavo Nurmi Gameseihin, Kalevan ki-

soihin ja Suomi–Ruotsi-maaotteluun lipun ostaneille henkilöille Sponsor Insightin 

lähettämänä suoraan sähköpostiin. Kalevan kisoissa aineistoa kerättiin lisäksi paikan 

päällä Ipadin avulla. Yleisurheiluseuroille linkki kyselyyn lähetettiin ensin Urheiluliiton 

markkinoinnin sähköpostista ja karhukirjeenä toistamiseen Urheiluliiton 

toimitusjohtajan sähköpostin välityksellä. Nämä tutkimusyksiköt eli vastaajat 

muodostivat tutkimuksen näytteen, joka uskottiin edustavan perusjoukkoa 

parhaiten. Näyte kerättiin harkinnanvaraisesti.  

Tutkimukseen käytetyssä kyselylomakkeessa oli kaksi eri versioita, jotka olivat ident-

tiset lukuun ottamatta toisen lomakkeen viimeistä kysymystä, ”Kuinka hyvin Suomen 

urheiluliitto ry on edistänyt seuraavia asioita suomalaisessa yleisurheilussa”. Tämä 

Toukokuu 
2018

•Kyselylomakkeen luonti 

Kesäkuu-
Syyskuu 

2018

•Toimeksiantajan, opinnäytetyön aiheen ja tutkimusongelman läpikäynti ohjaajan kanssa

•Tutkimusaineiston keruun ensimmäinen vaihe: Sponsor Insight lähetti kyselyt Paavo Nurmi Gamesin, 
Kalevan kisojen ja Suomi–Ruotsi-maaottelun lipunostajille 

•Aineistonkeruu Kalevan kisoissa Ipadin avulla

Lokakuu -
Marraskuu 

2018

•Tutkimusaineiston keruun toinen vaihe: lokakuussa ensimmäinen lähetys Urheiluliiton markkinoinnin 
sähköpostista yleisurheiluseuroille ja marraskuussa toinen lähetys Urheiluliiton toimitusjohtajan 
sähköpostista yleisurheiluseuroille

Tammikuu 
2019

•Tulosten yhdistäminen yhdeksi aineistoksi ja Webropol palvelimen analyysityökalujen opettelu

•Text mining

•Tutkimusasetelman kirjoitus

•Lähteiden etsintä teoreettiseen viitekehykseen, aiheen opiskelu ja teorian kirjoitus

Helmikuu 
2019

•Teorian kirjoitus

•Tulosten analysointi

Maaliskuu 
2019

•Teorian kirjoitus

•Tulosten analysointi

Huhtikuu 
2019

•Johtopäätöksien ja pohdinnan kirjoitus

•Kielenhuolto ja kuvailulehtien tarkastus

•Työn ja tekstin parantelu

Toukokuu 
2019

•Tekstin parantelu

•Opinnäytetyön palautus

•Kypsyysnäytteen kirjoitus
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kysymys kysyttiin vain yleisurheilutoimijoilta, sillä tutkimustulosten kannalta kysy-

myksen kysyminen henkilöiltä, joista ei voitu varmuudella tietää, onko heillä perehty-

neisyyttä asiaan, ei uskottu olevan vaikutusta tutkimusongelman näkökulmasta. 

Kyselylomakkeessa vastaajilta kysyttiin myös kotimaakunta, koulutustausta ja am-

mattiasema. Niitä ei otettu huomioon taustamuuttujina tutkimustuloksia laatiessa, 

sillä ne todettiin tarpeettomiksi myös sen takia, että Sponsor Insightin keräämässä 

datassa nuo kysymykset puuttuivat kokonaan. 

Ikäjakauma kyselyä teettäessä oli eroteltu alle 15-vuotiaista yli 69-vuotiaisiin niin, 

että ikäryhmät oli jaettu 5 vuoden välein (esimerkiksi 25–29-vuotiaat ja 30–34-vuoti-

aat), pois lukien 15–18-vuotiaat ja 19–24-vuotiaat, joissa iät olivat 4 ja 6 vuoden skaa-

loissa. Tutkimustuloksissa ikäjakauma on esitetty muuten samoilla ehdoilla, mutta 

nuorimmat ja vanhimmat ovat luokiteltu uudestaan siten, että ikäjakaumat ovat alle 

20-vuotiaat ja 60-vuotiaat ja yli. Tämä ikäjakauma todettiin riittäväksi, eikä tarkem-

man jaottelun uskottu tuovan lisäarvoa tutkimuskysymysten ratkaisun näkökulmasta. 

Tutkimuksen aineiston hankinnan jälkeen aikaa kului noin puolitoista kuukautta, 

jonka jälkeen tammikuussa 2019 aineistot yhdistettiin yhdeksi tietokannaksi 

webropol-palvelimelle. Tammikuussa alkoi myös lähteiden etsintä teoreettisen 

viitekehyksen kirjoittamiseksi ja tutkimustulosten kategorisointi text mining -

työkalulla. Teoreettisen viitekehyksen kirjoitus jatkui aina maaliskuulle saakka. 

Loppujen tutkimustulosten analysointi alkoitettiin helmikuussa, jota jatkettiin niin 

ikään maaliskuun loppuun asti. Huhtikuussa kirjoitettiin johtopäätökset ja pohdinta, 

teetettiin kielenhuolto ja paranneltiin tekstiä. Toukokuun alku käytettiin vielä tekstin 

paranteluun, jonka jälkeen opinnäytetyö oli valmis palautettavaksi. 
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3 Brändi, imago ja brändipääoma urheilussa 

3.1 Brändi 

Brändi syntyi monien yhteiskunnallisten muutosten seurauksena yli vuosisata sitten 

(Malmelin & Hakala 2007, 20). Brändiajattelu yleistyi 1980-luvulla, jolloin mainontaa 

ja markkinointia alettiin siirtää tuotteista mielikuviin (Malemelin & Hakala 2007, 26). 

1990-luvun puolivälissä brändäämisestä tuli hyvin suosittu termi myös 

katsojakeskeisen urheilun toimialalla (Mullin ym. 2007, 172,) ja nykyään jokainen or-

ganisaatio haluaa omistaa brändin (Kapferer 2012, 1). 

Brändille ei ole nykyään yhtä tiettyä määritelmää vaan brändin käsite kuvaa monia 

eri ilmiöitä. Se muodostuu siitä, miten yritys viestii, mitä se tekee, miltä se näyttää ja 

kuulostaa sekä mitä siitä puhutaan. (Malmelin & Hakala 2007, 18.) Brändi rakentuu 

asiakkaiden, yritysten sekä sidostyhmien välisistä suhteista. Näitä suhteita ylläpitävä 

viestintä on perusedellytys organisaation toiminnalle. (Mts. 44–45.)   

Beechin ja Chadwickin (2013) mukaan markkinointiguru David Ogilvy (1985) määrit-

telee brändin olevan aineeton summa tuotteen ominaisuuksia: nimi, pakkaus, hinta, 

historia, maine ja tapa miten se on markkinoitu. Amerikkalais lähtöinen 

brändikonsultti tarjoaa brändille seuraavan määritelmän: brändi on olemus tai 

lupaus, mitä toimitetaan tai koetaan. (Beech & Chadwick 2013, 199.) 

Brändi on ajateltu perinteisesti merkkeinä, logoina, tuotteena ja yrityksenä, mutta 

nykyisin sitä pidetään immateriaalisena eli mielikuvina ja merkityksinä (Malmelin & 

Hakala 2007, 41). Urheiluorganisaation brändi sisältää nimen, logon ja symbolit, jotka 

siihen on liitetty. Nämä elementit mahdollistavat myös sen erottautumisen 

markkinoilla muista kilpailevista brändeistä. (Mullin ym. 2007, 172.) Brändi kuuluu 

organisaation aineettomiin voimavaroihin, jotka muodostavat yli puolet 

organisaation kokonaisarvosta. Tällaisten voimavarojen ymmärtäminen mahdollistaa 

niiden käytön arvon luomisessa markkinoilla. (Malmelin & Hakala 2007, 25–26.) 
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Brändin ominaisuudet voidaan luokitella kolmeen eri kategoriaan: kilpailuedut, -hai-

tat ja kilpailun vastaavuus. Kilpailuetujen piirteitä ovat haluttava, toimitettava ja ero-

tettava. Brändin erot tulevat yleensä ilmi brändin mantrasta, joka kertoo lyhyesti kol-

mesta viiteen eri sanalla brändin ytimen eli käytännössä sen, minne se voi mennä ja 

minne ei. Kilpailuhaitoilla tarkoitetaan puolestaan niitä ominaisuuksia, jotka kuluttaja 

näkee parempina kilpailijan brändillä. Brändistrategian tavoitteena on löytää mah-

dollisimman monia kilpailuetuja, jotka ovat tärkeitä kuluttajille ja vastaavasti mahdol-

lisimman vähän kilpailuhaittoja. Kilpailun vastaavuudella tarkoitetaan tilannetta, 

jossa yhdellä alueella on esimerkiksi monta eri urheiluseuraa tai -joukkuetta, jotka 

tarjoavat samantapaisia tuotteita tai palveluita. (Foster, O’Reilly, Dávila & O’Reilly 

2016, 260.) 

Brändin tarkoitus  

Brändit ovat olennaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, kuinka teemme päätöksiä ja 

käyttäydymme jokapäiväisessä elämässä. Ne vaikuttavat tuotteisiin ja palveluihin 

mitä ostamme, yrityksiin joissa työskentelemme ja hyväntekeväisyyteen jota 

kannatamme. Brändi on kaikkien tekijöiden summa, joita kullakin yksilöllä on brändin 

kanssa. (Beech & Chadwick 2013, 200.) 

Brändin tehtävänä on erottaa ja yksilöidä tuote tai palvelu kilpailijoista (Malmelin & 

Hakala 2007, 27–29). Se mahdollistaa myös urheiluorganisaatioiden pitkän tähtäimen 

elivoimaisuuden ja menestyksen saavuttamisen (Mullin ym. 2007, 172). Malmelimen 

ja Hakalan (2007, 28) mukaan: ”Brändi on ymmärrettävä investoinniksi yrityksen 

tulevaisuuteen”. Vastaisuudessa brändiajattelua tulisikin kääntää siihen suuntaan, 

että sen avulla johdetaan kokonaisvaltaisesti organisaation viestintää ja koko 

toiminta siten, että brändi olisi toiminnan taustalla oleva visio (Malmelin & Hakala 

2007, 39). Brändin erottautuminen ja tunnistettavuus toetutetaan markkinoilla 

viestinnän avulla (mts. 43).  

Brändäämisen yksi tavoite on luoda intensiivisiä ja positiivisia tunteita kuluttajien 

mielissä, kun he kuulevat tai näkevät jotain, mikä sisältää brändin nimen, logon, mer-

kin tai värit. Kun brändillä on kyky saada aikaan tällainen reaktio kuluttajien mielissä, 

on esimerkiksi urheilumarkkinoijan helpompi sitouttaa faneja ja kuluttajia urheilu-

brändin tuotteisiin. (Mullin, Hardy & Sutton 2007, 173.) Nimet ja merkit ovat siis tär-
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keitä tekijöitä brändäämisessä, josta osoituksena on muun muassa se, kuinka Yhdys-

valloissa NBA ja NHL joukkueet ovat muokanneet uniformujaan ja joskus myös logo-

jaan vuodesta 1995 alkaen (mts. 172).  

Brändeillä on tärkeä tehtävä sekä kuluttajien että organisaation kannalta, sillä brändi 

tarjoaa hyötyjä molemmille (ks. taulukko 1). Brändit tarjoavat kuluttajille ajan ja 

kokemuksien myötä mahdollisuuden luottaa tuotemerkin vastuullisuuteen (Keller, 

Apēria & Georgson 2012, 8–9). Brändin tarkoitus on myös paljastaa tuoteen 

piilotettu laatu, jota ei voi välttämättä huomata sillä hetkellä, kun kuluttaja on 

kontaktissa tuotteeseen ensimmäisiä kertoja (Kepferer 2012, 22). 

 

Taulukko 1. Brändin hyödyt kuluttajille ja organisaatioille (Keller ym. 2012, 8) 

Brändin hyödyt kuluttajille Brändin hyödyt organisaatioille 

Tuotteen alkuperän identifiointi 
Käsittelyn tai jäljentämisen yksinkertaistami-
nen identifioinnin avulla 

Riskien vähentäjä Uniikkien piirteiden oikeudellinen suoja 

Etsintä ajan säästäjä Tyytyväisille asiakkaille merkki laadusta 

Side tai sopimus tuotemerkin kanssa 
Tuotteiden tarjoaminen uniikeilla assosiaati-
oilla ja tarkoituksilla 

Merkki laadusta Kilpailuedun lähde 

Tavaramerkin symboli Taloudellisen tuoton lähde 

Tuotemerkin vastuullisuus 

 

 

Kun kuluttajat löytävät brändin, joka tyydyttää heidän tarpeensa, päätöksenteko 

helpottuu. Tuntemus brändistä eli muun muassa sen laadusta ja ominaisuuksista 

auttaa, sillä kuluttajan ei tarvitse vertailla tai etsiä muita vaihtoehtoja jokaisen 

ostoprosessin aikana eli etsintäaikaa säästyy huomattavasti. Tuntemus vähentää 

myös riskien mahdollisuutta, joita voivat olla esimerkiksi huono hinta-laatusuhde tai 

tuoteen tai palevlun vaikutus henkiseen hyvinvointiin. (Keller ym. 2012, 8–9.) Brändin 

vastuullisuus kertoo etiikasta eli siitä, kuinka kuluttajat odottavat nykyään enemmän 

ja enemmän brändin toimminnan olevan vastuullista (Kepferer 2012, 22). 

Tyytyäisestä kuluttajasta voi tulla lojaali brändille, mikä muodostaa siteen kuluttajan 

ja brändin välille (Keller ym. 2012, 8–9). 
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Organisaatioille brändi tarjoaa pohjimmiltaan tarkoituksen tunnistaa tai identifioida 

tuote tai palvelu, joka yksinkertaistaa sen käsittelyä tai jäljentämistä. Toiminnallisesti 

brändit auttavat inventaarion ja kirjanpidon tulosten järjestämisessä. Brändit antavat 

yrityksille myös oikeudellisen suojan sen uniikkeihin piirteisiin ja tuotteen 

ominaisuuksiin. Brändit tarjoavat uniikkeja assosiaatioita ja tarkoituksia kuluttajille, 

mitkä erottavat sen kilpailijoista. Niillä on myös kyky viestittää tiettyä laatutasoa, 

mikä vaikuttaa siihen, että tyytyväiset kuluttajat valitsevat kyseisen brändin 

uudestaan. (Keller ym. 2012, 10–11.) Brändin ollessa vahva se hyötyy siitä 

kasvaneella määrällä lojaaleja kuluttajia, jotka antavat brändin kysynnälle 

ennustettavuutta ja turvaa. (Kepferer 2012, 23). 

3.2 Brändipääoma   

Brändipääoma käsitteellistettiin 1980-luvulla (Aaker & McLoughlin 2010, 176). Aake-

rin ja McLoughlinin (2010, 176) sekä Mullinin, Hardyn ja Suttonin (2007, 174) mukaan 

brändipääoma on joukko brändiin liitettyjä varoja ja velkoja, jotka linkittyvät 

brändiin, sen nimeen tai sybmoliin. Nämä joko lisäävät tai vähentävät arvoa, jonka 

tuote tai palvelu tarjoaa yritykselle tai sen asiakkaille. Esimerkki tällaisesta varasta on 

side fanien ja urheilujoukkueen välillä. (Mullin ym. 2007, 174.)  

Beechin ja Chadwickin (2007, 187) mukaan brändipääoma kuvaa brändin vahvuutta, 

joka viittaa lisättyyn arvoon, jota brändin nimi tuo tuotteelle. Monista eri näkökul-

mista huolimatta tutkijat uskovat, että brändipääoma muodostuu tuotemerkin ainut-

laatuisista markkinointivaikutuksista. Brändipääomalla voidaan selittää myös markki-

nointitulosten eroavuudet brändättyjen ja ei-brändättyjen tuotteiden tai palveluiden 

välillä. Brändipääoman konsepti vahvistaa sen, kuinka tärkeä brändi on markkinointi-

strategiassa. (Keller 2008, 37–38.) Urheiluorganisaatioissa brändipääoman realisoitu-

minen voidaan huomata, kun organisaatio saavuttaa vahvan imagon kuluttajien mie-

lissä (Mullin ym. 2007, 174). 
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Asiakaslähtöisen brändipääoman konseptin perusajatus on, että brändin vahvuus 

muodostuu siitä, mitä kuluttaja on oppinut, tuntenut, nähnyt ja kuullut brändistä 

omien kokemuksien perusteella. Tämä muodostaa markkinoijille haasteen, sillä vah-

van brändin rakentaminen vaatii, että asiakas saa oikeanlaisia kokemuksia brändin 

tuotteiden ja palveluiden kanssa. (Keller 2013, 69.) 

Muodollisesti asiakaslähtöinen brändipääoma määritellään kuluttajan erilaisista reak-

tioista brändin markkinointiin, jotka johtuvat asiakkaan brändituntemuksesta. Brändi 

omaa positiivisen asiakaslähtöisen brändipääoman silloin, kun asiakkaat reagoivat ta-

paan, miten tuote tai palvelu on markkinoitu suotuisammin kuin tuotteeseen, jolla 

on kuvitteellinen nimi tai ei nimeä lainkaan. Kuluttajat ottavat myös brändilaajennuk-

set paremmin vastaan, kun brändillä on positiivinen asiakaslähtöinen brändipääoma. 

Tämä vaikuttaa myös siihen, että asiakkaat eivät ole niin herkkiä hinnannousuille ja 

mainostukien peruuttamiselle, tai he ovat halukkaampia etsimään brändin uudelta 

jakelukanavalta. (Keller ym. 2012, 54.) 

Kellerin (2013, 69) mukaan asiakaslähtöinen brändipääoma voidaan määritellä kol-

mella tavalla: eroavaisuuksien vaikutuksella, brändin tuntemuksella ja kuluttajan re-

aktiolla markkinointiin. Ensimmäisenä brändipääoma muodostuu kuluttajien erilais-

ten reaktioiden vaikutuksesta brändiä kohtaan. Jos eroavaisuuksia ei ole, brändin 

tuotteen voidaan sanoa olevan hyödyke tai tavanomainen versio tuotteesta, jonka 

kilpailu perustuu vain hintaan. Toisena reaktioiden erot ovat seurauksia kuluttajien 

brändituntemuksesta, joka määrittyy sen mukaan, mitä he ovat oppineet, tunteneet, 

nähneet ja kuulleet brändistä kokemuksien tuloksena. Täten vaikka yritys olisi vaikut-

tanut voimakkaasti markkinointitoimillaan, brändipääoma riippuu silti täysin siitä, 

mitä mieltä kuluttajat ovat brändistä. Kolmas asia, joka vaikuttaa asiakkaiden erilai-

siin reaktioihin ja brändipääoman luomiseen, on heijastettu käsityksistä, mieltymyk-

sistä ja käyttäytymisestä, jotka ovat liitetty kaikkiin markkinoinnin näkökulmiin, joita 

ovat muun muassa reaktiot myyntipromootioon ja arvioinnit esitetyistä brändilaajen-

nuksista. (Keller 2013, 69.)  

Kuluttajat raportoivat lähes poikkeuksetta eroja brändättyjen ja identtisten ei-brän-

dättyjen tuotteiden välillä. Tämä johtuu brändituntemuksesta, joka on muodostunut 

esimerkiksi menneistä kokemuksista, markkinointitoimenpiteistä sekä kuulopuheista 
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ja muokannut samalla asiakkaiden käsityksiä tuotteista. Tämä on tapahtunut käytän-

nössä kaikenlaisten tuotteiden kanssa, josta todisteena se, että kuluttajien käsitys 

tuotteen toimivuudesta tai ominaisuuksista riippuu heidän vaikutelmistaan brändiä 

kohtaan. (Keller ym. 2012, 55–56.) 

Brändituntemus 

Asiakaslähtöisen brändipääoman konseptin näkökulmasta brändituntemus on avain 

brändipääoman rakentamiselle, koska se luo erilaisia vaikutuksia ja reaktioita, jotka 

muodostavat brändipääomaa. Se mitä markkinoijat tarvitsevat, on keino, jolla he voi-

vat osoittaa, kuinka brändituntemus esiintyy kuluttajien muistissa. Tähän tarkoituk-

seen on kehitetty muistiverkon malli, joka esittää muistin verkostona, jossa on sol-

muja ja yhdistäviä linkkejä. Solmut esittävät taltioitua informaatiota tai konsepteja ja 

linkit esittävät assosiaatioiden voimakkuutta solmujen välillä. (Keller ym. 2012, 58.) 

Brändituntemus muodostuu assosiatiivisen muistiverkon mallin mukaan bränditietoi-

suudesta ja brändi-imagosta. Bränditietoisuus kertoo solmun vahvuuden brändistä 

tai muistissa olevasta jäljestä, josta voidaan mitata kuluttajan kyky tunnistaa brändi 

erilaisissa ympäristöissä. Brändi-imago on kuluttajan käsityksiä brändistä, jotka hei-

jastuvat kuluttajan muistissa olevista brändiassosiaatioista. Brändiassosiaatiot ovat 

informatiivisia solmuja, jotka liittyvät brändin solmuihin muistissa sisältäen brändin 

tarkoituksen. (Keller 2013, 72.) 

3.3 Urheilubrändin rakentaminen 

Asiakaslähtöinen brändipääoma toteutuu, kun kuluttajalla on vahva tietoisuus ja pe-

rehtyneisyys brändistä sekä vahvoja, suotuisia ja uniikkeja brändiassosiaatioita (Keller 

2013, 73). Brändin arvo muodostuu kuluttajien kokemuksista brändin kanssa, joita 

ovat bränditietoisuus, brändin tunnettuus, koettu laatu, brändiin liitetyt mielikuvat ja 

brändiuskolisuus (Malmelin & Hakala 2007, 137). 

Urheiluorganisaatiot tulisi nähdä brändeinä, joita voi kehittää ja kasvattaa. Seurat, 

urheilijat, urheilutapahtumat ja urheilun hallintoelimet sisältävät monia mahdolli-

suuksia, joita tulisi hyödyntää tässä. Kuten tavanomaiset valtavirtaa edustavat brän-
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dit myös urheilubrändit tarvitsevat kattavaa brändijohtamista brändipääoman luo-

miseksi ja brändin kasvattamiseksi, jotta ne säilyttävät menestyksen ja kannattavuu-

den. (Beech & Chadwick 2007, 187.)  

Bränditietoisuus, brändi-imago, brändipääoma ja brändilojaalius ovat keskeisimmät 

käsitteet urheilubrändin rakentamisessa (Shank 2009, 211). Urheilunbrändin rakenta-

minen on prosessi, joka sisältää neljä askelmaa (ks. kuvio 2), jotka ovat 1. bränditie-

toisuuden luominen, 2. brändi-imagon luominen ja hallinta, 3. brändipääoman kehit-

täminen ja 4. brändilojaaliuden kehittämien. (Stewart & Smith 2015.) 

 

 

Kuvio 2. Urheilubrändin rakentaminen (Stewart & Smith 2015) 

 

Bränditietoisuus 

Bränditietoisuudella tarkoitetaan kohdemarkkinoilla olevien kuluttajien tietoisuutta 

brändistä eli heidän kykyä erottaa ja muistaa se (Shank 2009, 110). Se on urheilu-

brändin rakentamisen ensimmäinen vaihe, sillä kuluttajien täytyy olla tietoisia brän-

distä, jotta he voivat ymmärtää sen identiteetin tai imagon (Stewart & Smith 2015). 

Bränditietoisuus rakentuu brändin muistamisesta ja brändin tunnistamisesta (Keller 

2013, 73). Mullinin ja muiden (2007, 177) mukaan bränditietoisuus on kuluttajan 

kyky nimetä ja muistaa brändi, kun siihen liittyvä tuotekategoria mainitaan. Brändin 

tunnistaminen on puolestaan kuluttajan kyky vahvistaa aikaisempi altistuminen brän-

dille, kun kuluttaja näkee brändin tai vihjeen siitä (Keller 2013, 73).  

Bränditietoisuus tekee brändistä tuttavallisen kuluttajien keskuudessa, mikä voi joh-

taa brändin ostopäätökseen (Aaker & McLoughlin 2010, 176). Usein kuluttajien osto-

päätökset tapahtuvat silloin, kun brändin nimi, logo ja pakkaus ovat fyysisesti esillä, 

jolloin brändin tunnistaminen nousee tärkeäksi tekijäksi. Jos kuluttaja tekee ostopää-

töksen puolestaan jossain muualla, esimerkiksi internetissä, brändin muistamisesta 

tulee tärkeämpi elementti. Tämän takia palvelujen ja verkko- brändien kehittämien 

1. 
Bränditietoisuuden 

luominen

2. Brändi-imagon 
luominen ja 

hallinta

3. 
Brändipääoman 

kehittäminen

4. 
Brändilolaajiuden 

kehittäminen
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on tärkeää, jotta kuluttajilla on kyky muistaa ja palauttaa ne mieleen ostoprosessissa. 

(Keller 2013, 74.) Tietoisuus brändin nimestä voi olla merkki sitoutumisesta brändin 

ominaisuuksiin tai piirteisiin, jotka voivat olla tärkeitä muun muassa yrityksille suur-

hankinnoissa ja kuluttajille kestokulutustavaroissa. (Aaker & McLoughlin 2010, 176.) 

Brändin tärkeys ja huomattavuus määräytyy siitä, tuleeko brändi kuluttajan mieleen 

ostoprosessissa. Jos vain tietty brändi tulee kuluttajan mieleen ostoprosessin aikana, 

brändillä voidaan sanoa olevan määräävä asema. Bränditietoisuus on etu, joka voi 

olla hyvin luja ja kestävä, sillä dominoivaa brändiä on vaikea syrjäyttää markkinoilta. 

(Aaker & McLoughlin 2010, 177.) 

Bränditietoisuuden kehittäminen on hyvin tärkeää myös yrityksille, jotka sponsoroi-

vat urheilutapahtumia. Sponsorit maksavat siitä, että heidän tuotteensa ja palve-

lunsa voidaan liittää urheilun toimialaan eli urheilijoihin, joukkueisiin, tapahtumiin ja 

liigoihin. (Mullin ym. 2007, 177–178.) Tällä tavalla he pystyvät vahvistamaan tai yllä-

pitämään myös heidän tuotteittensa tai palvelujensa imagoa, samalla kun urheiluor-

ganisaatio tai -joukkue heijastaa heidän ihailemaa imagoa (Shank 2009, 211). 

Brändi-imago 

Brändi-imagoa ei voida kehittää ilman bränditietoisuutta (Mullin ym. 2007, 177). Sen 

luontiin voidaan panostaa vasta sen jälkeen, kun tarpeeksi korkea taso bränditietoi-

suudesta on saavutettu (Keller 2013, 76). Shankin (2009, 211) mukaan brändi-ima-

golla tarkoitetaan kuluttajien uskomuksia brändistä, jotka muotoilevat asenteita tai 

se voidaan kuvitella brändin persoonallisuutena. Mullinin ja muiden (2007, 178) mu-

kaan brändi-imago on kaikkien mielleyhtymien vaikutus, joita yksilöllä on brändistä. 

Brändimielikuvat muodostuvat siis kohtaamisista, joita kuluttajilla ja sidosryhmillä tu-

lee brändin kanssa. Brändistä kerrottavat tarinat ja maininnat tekevät sille yksilöllisen 

maineen, joka kuluttajien mielikuvien kanssa ohjaa heidän toimintaa ja brändin arvon 

muodostumista. (Malmelin & Hakala 2007, 40.) Mielikuvilla tarkoitetaan yksilön hen-

kilökohtaisten käsitysten kokonaisuutta (mts. 126) ja maineella käsitystä, joka on 

muodostunut yhteisöllisesti (mts. 45). 

Kun kuluttajat ovat tietoisia brändistä, on tärkeää muokata ja hallita heidän käsityksi-

ään siitä (Stewart & Smith 2015). Mielikuvien kehittyminen ja uudistuminen on jatku-

vasti muutoksessa, minkä takia mielikuvien hallinta aineettomassa taloudessa on yksi 
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sen tärkeimmistä tehtävistä (Malmelin & Hakala 2007, 127). Brändin hallinta tarkoit-

taa jatkuvia ponnisteluita, jotka muistuttavat kuluttajia brändin imagosta. Asiakkaan 

brändi-imagon käsityksiä voidaan hallita ja muokata käsittelemällä brändin nimeä, 

hintaa, jakelukanavia, promootiota, paketointia, asiakaspalvelua, yhteistyökumppa-

neita ja paikkaa. (Stewart & Smith 2015.) Koettuun brändi-imagoon vaikuttavat myös 

tuotteen ominaisuudet, saatavuus, laatu ja mainonta (Shank 2009, 211).  

Organisaatio pystyy kehittämään brändiä, mainetta ja yrityskuvaa, mutta 

suoranaisesti se ei pysty määräämään millaisena vastaanottajan mielessä tulkittu 

kuva näyttäytyy. Erottuvien mielikuvien luonti on organisaatioille helpompaa, kun ne 

perustuvat todellisuuteen. Nämä asiat voivat tulla ilmi esimerkiksi 

toimintakertomuksessa ja kumppaneiden valinnassa. (Pitkänen 2001, 85.)   

Tavoite brändi-imagon kehittämisessä on luoda uniikkeja, vahvoja ja suotuisia miel-

leyhtymiä brändistä (Mullin ym 2007, 178). Brändin mielleyhtymät ovat aineettomia 

ominaisuuksia eli kokemusperäisiä ja symbolisia asenteita, joita joukkue tai muu ur-

heilutuote antaa kuluttajille (Shank 2009, 212). Silloin, kun joukkueella on kyky luoda 

brändiassosiaatioita, he pystyvät myös realisoimaan jonkun asteista brändilojaaliutta 

(Cunningham, Dorethy & Fink 2016, 241). Urheilumarkkinoijilla on etu uniikkien miel-

leyhtymien luomisessa, koska urheilutuote on täynnä draamaa sen arvaamattoman 

lopputuloksen takia. Usein myös katsojan ja urheilun välillä on vahva tunneside, joka 

luo suotuisia mielleyhtymiä. (Mullin ym. 2007, 178.) 

Urheilujoukkueen voittaminen on luonnollinen tapa, joka luo voimakkaita, uniikkeja 

ja suotuisia mielleyhtymiä katsojien mielissä. Urheilumarkkinoijien tulisi vaalia näitä, 

sillä etukäteen ei voi tietää, miten esimerkiksi joukkue pärjää tulevaisuudessa. Jouk-

kueen kokiessa tappiollista kautta urheilumarkkinoijat voivat käyttää aikaisemman 

menestyksen perinnettä, jolla pyritään luomaan kuluttajien mielissä brändiassosiaati-

oita menestyksen ajoilta. Tällainen mielleyhtymien palauttaminen voi olla todella tär-

keää sekä joukkueelle että kuluttajille. (Mullin ym. 2007, 178–179.) Jatkuvasti häviä-

vän joukkueen pelejä on vaikeaa myös myydä, minkä takia urheilumarkkinoijien täy-

tyy pyrkiä vaikuttamaan niihin asioihin, joita he pystyvät kontrolloimaan eli kulutta-

jien tapahtumakokemuksia (Shank 2009, 214). 
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Urheilujoukkueesta syntyvät mielleyhtymät muodostuvat joukkueen onnistumisen 

lisäksi myös esimerkiksi tähtipelaajista ja päävalmentajasta, jotka voivat parantaa ur-

heilujoukkueen brändipääomaa (Shank 2009, 214). Organisaatioon liitetyt mielleyh-

tymät sisältävät maineen, perinteet, otteluohjelman ja viihdepakettien saatavuuden. 

Brändipääoman yhtenä rakennusaineena on uskottu olevan urheilujoukkueen kentän 

ulkopuolella tapahtuvat teot eli millainen maine ja perinne heillä on siellä. Viihde on 

yksi kontrolloitavista elementeistä urheilun arvaamattomassa ympäristössä, minkä 

takia siitä on tullut yhä tärkeämpi tekijä tapahtumien suunnittelussa. (Shank 2009, 

214.) 

Myös urheilujoukkueen muut näkökannat ja sen markkinointi, promootio ja julkisuus 

voivat saada aikaan vahvoja mielleyhtymiä. Brändiassosiaatioita voi syntyä näiden li-

säksi muun muassa urheilujoukkueen logosta, lempinimestä, maskotista, vastakkain-

asetteluista ja areenasta tai stadionista, jossa urheilujoukkue kilpailee tai pelaa (Mul-

lin ym. 2007, 179.)  

Markkinointiin liitetyt mielleyhtymät muodostuvat kilpailukykyisistä voimista, tuesta, 

mediakattavuudesta ja maantieteellisestä sijainnista. Yleensä kilpailevilla voimilla tar-

koitetaan vastaavia urheilutuotteita, jotka pyrkivät heikentämään tai heikentävät 

bändipääomaa ja sen tuloksia, kun taas fanit ja muut kannattajat nostavat sitä. Me-

diakattavuus viittaa siihen, kuinka paljon urheilutuote saavuttaa näkyvyyttä muun 

muassa televisiossa, radiossa, internetissä ja lehdissä. Maantieteellisen näkökulman 

mukaan brändipääoman rakentaminen kannattaa tehdä siellä, missä laji kiinnostaa 

ihmisiä. (Shank 2009, 214–215.) 

Brändiassosiaatiot ovat siis mitä tahansa, jotka ovat joko suorasti tai epäsuorasti lii-

tetty kuluttajan muistoista brändiin. Tuotteen ominaisuudet ja kuluttajan hyöty ovat 

assosiaatioita, joilla on väliä, koska ne tekevät loppujen lopuksi syyn kuluttamiselle ja 

ovat samalla perusta brändilojaaliudelle. (Aaker & McLoughlin 2010, 179.) Brändin 

ominaisuuksilla tarkoitetaan kuvailevia piirteitä, jotka hahmottelevat tuotetta tai pal-

velua ja hyödyillä yksilön henkilökohtaisia arvoja ja tarkoituksia, joita kuluttaja liittää 

tuotteen tai palvelun ominaisuuksiin (Keller 2013, 77). Markkinoijat luovat suotuisia 

brändiassosiaatioita vakuuttamalla kuluttajille, että brändi omaa merkitykselliset 

ominaisuudet ja hyödyt, jotka tyydyttävät asiakkaan tarpeet ja halut niin, että he 

muodostavat lopulta positiivisen arvion brändistä (Keller 2013, 78).  
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Brändiassosiaatioiden voimakkuus riippuu siitä, kuinka syvällisesti yksilö ajattelee in-

formaatiota tuotteesta ja liittää sen olemassa olevaan brändituntemukseen. Suorat 

kokemukset brändin kanssa muodostavat voimakkaimmat brändiassosiaatiot sen 

ominaisuuksista ja hyödyistä, jotka vaikuttavat lopulta kuluttajan päätökseen. Miel-

leyhtymät voivat olla tilanne- tai kontekstisidonnaisia ja vaihtelevat sen mukaan, 

mitä kuluttaja haluaa päätöksellään saavuttaa eli kaikki assosiaatiot eivät ole tasaver-

taisesti tärkeitä. (Keller 2013, 78.)  

Brändipääoma 

Kuluttajat, jotka uskovat urheilutuotteen omaavan korkean brändipääoman, ovat to-

dennäköisimmin tyytyväisempiä brändiin. Tyytyväiset kuluttajat voivat tulla myös lo-

jaaleiksi brändille ja toistaa urheilutuotteen oston. (Shank 2009, 211.) 

Brändipääomaan voidaan vaikuttaa monilla eri tekijöillä kuten tietoisuudella, hin-

nalla, konsepteilla ja ideoilla, joita kuluttaja yhdistää brändiin sekä kilpailevien brän-

dien hallitsevuudella, brändin tuotteiden luonteella ja asiakkaiden lojaaliudella. Kaik-

kein tärkein on kuitenkin koettu laatu. Tuottoisimpana tapana brändipääoman luomi-

selle pidetään bränditietoisuuden lisäämistä samalla kun tarjottujen tuotteiden laa-

tua kontrolloidaan. (Smith & Stewart 2015.) 

Tuotteiden ja palveluiden välillä on kuitenkin eroja, minkä takia muutamia asioita tu-

lee ottaa huomioon vertailtaessa niiden laatua. Palvelun laadun kuvailuun käytetään 

viittä näkökulmaa, jotka ovat luotettavuus, varmuus, empatia, konkreettisuus ja rea-

gointikyky. Tuotteen laatu muodostuu puolestaan ominaisuuksista, käyttökelpoisuu-

desta, kestävyydestä, yhdenmukaisuudesta, toimivuudesta, esteettisestä muotoi-

lusta ja tuotteen takuusta. (Smith & Stewart 2015.) 

Urheilumarkkinoijat, jotka omaksuvat pitkän tähtäimen strategioita keskittyvät laa-

jasti eri asioihin, joiden avulla brändipääomaa voidaan parantaa silloin, kun joukkue 

esimerkiksi kokee tappioita, jotta tulot eivät kuitenkaan laskisi jyrkästi. Urheilujouk-

kueet, joiden brändipääoma ja brändilojaalius ovat korkealla eivät huomaa tulojen 

laskevan huomattavasti vaikka häviäisivät, kun taas joukkueet, joiden brändipää-

oman taso on matalampi huomaavat hyvinkin jyrkkiä laskuja tuloissa. (Mullin ym. 

2007, 175.) 
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Urheiluorganisaatiot, joilla on vahva brändi voivat tehdä helpommin brändilaajen-

nuksia tai käyttää brändin nimeä yhdessä tuoteryhmässä ottaakseen sisään toisen. 

Urheiluorganisaatiolle tämä tarkoittaa organisaation nimen käyttöä uusien tuottei-

den lanseerauksessa nostaakseen tulovirtoja. Osa urheiluorganisaatioista myy esi-

merkiksi joukkueen logolla varustettuja tavaroita joukkueen omistamassa myymä-

lässä. (Mullin ym. 2007, 177.) 

Kaikilla urheiluorganisaatioilla tai liigoilla ei ole kuitenkaan resursseja tehdä joukku-

een logolla varusteltuja tuotteita kuten leluja, keräilykortteja, lehtiä, pelejä ja koulu-

tarvikkeita itse, minkä takia urheilussa hyödynnetään paljon lisensointia. Tämä tar-

koittaa sitä, että urheiluorganisaatio antaa toisen yrityksen käyttää heidän nimeä ja 

logoa maksua vastaan. Yritys, joka maksaa oikeudesta käyttää brändiä tuotteiden, 

palveluiden tai promootion tuottamiseen antaa tietyn prosenttiosuuden tuloksesta 

takaisin oikealle omistajalle. (Hoye, Smith, Nicholson & Stewart 2018, 262.) 

Urheilualalla sponsorointi on tärkeässä roolissa, sillä yritykset näkevät selkeitä hyö-

tyjä tällaisesta markkinointitavasta. Myös urheiluorganisaatiot etsivät jatkuvasti uu-

sia tulonlähteitä. Yhä useammat tapahtumat etsivät sponsoreita ja sponsorit ovat ar-

vostelukykyisempiä kuin aikaisemmin mihin tapahtumiin lähtevät mukaan. Sponsorit 

saattavat ottaa huomioon urheiluorganisaation brändipääoman ja brändin vahvuu-

den päätöstä tehdessä. Urheiluorganisaatio, joka on saavuttanut korkean brändipää-

oman, saa etuoikeuden siinä, että moni yritys voi olla kiinnostunut yhä suuremmilla 

summilla olemaan mukana heidän sponsoroinnissa. (Mullin ym. 2007, 176.) Saavu-

tettu brändipääoma mahdollistaa myös lippujen myynnin korkeammalla hinnalla, 

joka on huomattava etu urheilun toimialalla, jossa tulot ovat usein vaikeaa saada me-

noja suuremmiksi (mts. 175).  

Brändilojaalius 

Brändilojaalius on yksi tärkeimmistä konsepteista urheilumarkkinoijille, koska se viit-

taa johdonmukaiseen etusijaan ja oston uusimiseen brändin kohdalla, vaikka vaihto-

ehtoja olisi paljon (Shank 2009, 215). Se tarkoittaa joukkueen tai muun urheilutuot-

teen kykyä viihdyttää ja säilyttää kuluttajat, mikä voi olla osin haasteellista urheilun 

arvaamattoman lopputuloksen ja aineettoman luonteen takia (mts. 212). Urheilu-

markkinoijien pyrkimyksenä onkin saada kuluttajat niin tyytyväisiksi tuotteista, että 
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päätöksenteko tulisi ennemmin tottumuksesta kuin laajasta arvioinnista kilpailevien 

brändien kanssa (mts. 215). 

Urheilutuotteen tai -palvelun laatu edistää lojaaliutta, minkä takia sitä täytyy osoittaa 

jatkuvasti (Smith & Stewart 2015). Brändilojaaliutta kehitetään tuotteen korkean laa-

dun, jakelun helppouden, asiakas yhteydenpidon ja lojaalisuusohjelmien avulla (Hoye 

ym. 2018, 261). Brändilojaaliuden hallitseminen on avain strategisen onnistumisen 

saavuttamiseksi (Aaker & McLoughlin 2010, 178). 

Urheiluorganisaatiot, jotka johtavat onnistuneesti brändejään luovat sekä tietoi-

suutta että vahvaa imagoa tuotteilleen. Onnistuessaan ne hyötyvät siitä monella eri 

tavalla. Organisaatiot saavat muun muassa enemmän lojaaleja faneja ja kuluttajia 

sekä lisääntyneitä tuloja. (Mullin ym. 2007, 186–187.) 

Lojaalius urheilujoukkueen brändiä kohtaan siis kasvaa, kun brändipääomalle on saa-

vutettu korkea taso. Brändilojaalius johtaa tyypillisesti myös kauttaaltaan korkeam-

piin katsojamääriin urheilutapahtumissa, mikä puolestaan mahdollistaa urheiluorga-

nisaation kustantavan korkeampia lähetysmaksuja, jotka oikeuttavat urheilutapahtu-

man televisioinnin. Tämä puolestaan houkuttelee yrityksiä, jotka etsivät laajaa televi-

sionäkyvyyttä sponsoroinnista tekemään sopimuksia urheiluorganisaatioiden kanssa. 

(Mullin ym. 2007, 174.) 

Brändin lojaalit kuluttajat edustavat uuden kilpailijan estettä päästä markkinoille ja 

samaan aikaan he antavat varmuutta brändistä muille kuluttajille. Tyytyväinen asia-

kaskunta synnyttää kuvan brändistä, joka on hyväksytty, onnistunut ja kestävä. Brän-

dilojaalius antaa brändille aikaa myös vastata kilpailevien brändien liikkeisiin. Jos 

brändin kilpailija on lanseerannut esimerkiksi uuden supertuotteen, lojaalit kuluttajat 

antavat tarvittavan ajan vastata tähän joko yhteensovittamalla tai neutralisoimalla 

kilpailijan tarjouksen. (Aaker & McLoughlin 2010, 178.) 
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3.4 Strategisen brändijohtamisen malli 

Strategisen brändijohtamisen malli sisältää markkinointitoimien suunnitelman ja to-

teutuksen brändipääoman rakentamiseksi, mittaamiseksi ja hallitsemiseksi (Keller 

ym. 2012, 43). Kellerin (2013, 58) Strategisen brändijohtamisen malli sisältää neljä as-

kelmaa: 1. tunnista ja luo brändisuunnitelma, 2. suunnittele ja toteuta brändin mark-

kinointistrategia, 3. mittaa ja tulkitse brändin suorituskyky ja 4. kasvata ja ylläpidä 

brändipääomaa. 

Strategisen brändijohtamisen prosessi lähtee liikkeelle ymmärtämällä mitä brändi 

edustaa ja kuinka se tulee olla asemoitu, jotta se kunnioittaa kilpailijoita. Brändin 

suunnitteluun käytetään kolmea toisiinsa liittyvää mallia. Brändin asemointi kuvailee 

sitä, miten ohjata integroitua markkinointia, jotta voidaan maksimoida kilpailulliset 

edut. Brändin resonanssi malli kuvailee puolestaan sen, kuinka luoda voimakas ja luo-

tettava suhde kuluttajien kanssa, kun taas brändin arvoketju tarkoittaa brändin arvon 

luomisprosessin jäljittämistä, jotta voidaan ymmärtää paremmin taloudelliset vaiku-

tukset brändin markkinoinnin kuluista ja investoinneista. (Keller 2013, 58.) 

Brändin asemointi voidaan kuvailla seuraavalla tavalla: suunnittele organisaation tar-

jonta ja kuva sellaiseksi, että se valloittaa arvokkaan ja selvän paikan kohdeasiakkai-

den mielissä. Brändin kilpailukykyinen asemointi vakuuttaa asiakkaat eduista ja erilai-

suuksista, joita brändillä on muihin verrattuna, mikä edesauttaa brändiylivoiman saa-

vuttamisessa asiakkaiden mielissä. (Keller 2013, 79.) Kellerin (2013, 78) mukaan brän-

din asemoinnin ydinajatus on sen kestävä kilpailukykyinen etu tai uniikki myyntieh-

dotus, joka tekee kuluttajalle pakottavan syyn, miksi tuote pitäisi ostaa. Markkinoijat 

voivat tehdä uniikin eron suoralla vertailulla kilpailijoihin tai alleviivaamalla asian 

epäsuorasti (mts. 78). 

Brändin keskeisimmät mielleyhtymät kuvaavat brändiä parhaiten sen ominaisuuksilta 

ja hyödyiltä ja brändin mantra kaikkein tärkeimpiä näkökulmia ostajalle ja organisaa-

tiolle, joita brändillä on. Näiden lisäksi brändin erilaisuudet ja samankaltaisuudet 

muihin vastaaviin tuotteisiin verrattuna muodostavat brändin sydämen ja sielun. 

(Keller 2008, 39.) 
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Brändipääoman rakentamiseksi kuluttajien täytyy olla riittävän tietoisia brändistä ja 

heillä täytyy olla voimakkaita, suotuisia ja uniikkeja brändiassosiaatioita. Tämä brän-

dituntemuksen rakentamisen prosessi riippuu kolmesta tekijästä. Prosessin alussa 

tehdään ensimmäiset valinnat brändin elementeistä ja identiteetistä, jotka muodos-

tavat brändin. Seuraavana valitaan tapa, miten brändi integroidaan markkinointitoi-

miin ja -kampanjoihin. Viimeisessä vaiheessa brändi pyritään yhdistämään muun mu-

assa johonkin yritykseen, maahan tai urheilussa sponsoriksi, joista syntyneet miel-

leyhtymät linkittyvät epäsuorasti takaisin brändiin. (Keller ym. 2012, 44.) 

Hallitakseen brändin kannattavuutta managereiden tulee suunnitella brändipääoman 

mittaamiseksi menetelmä. Brändipääoman mittausmenetelmä tarkoittaa tiettyjä tut-

kimusmenetelmiä, joiden avulla voidaan tuottaa ajankohtaista, tarkkaa ja käyttökel-

poista informaatiota markkinoijille, jotta he voivat tehdä parhaat mahdolliset ratkai-

sut organisaation lyhyelle tähtäimelle ja strategiset päätökset pitkälle tähtäimelle. 

(Keller 2013, 60.) 

Brändipääoman kasvattaminen ja ylläpitäminen voi olla haasteellista. Tämän hallitse-

miseen tarvitaan laajempi ja monipuolisempi perspektiivi brändipääomasta, johon 

liittyy kuinka brändistrategioiden tulisi heijastaa organisaation asioita ja olla säädeltä-

vissä sekä ajan myötä että maantieteellisten rajojen ulkopuolelle ja myös muihin 

markkinointi segmentteihin. (Keller 2013, 60.) 

Brändistrategia tarjoaa yleisen ohjenuoran brändin elementeistä, joita organisaatio 

voi käyttää sen tuotteissa. Kaksi päätyökalua, joiden avulla brändistrategia voidaan 

määrittää ovat brändituotematriisi, joka esittää graafisesti kaikki brändit ja tuotteet, 

joita yritys myy ja brändihierarkia, joka näyttää määrän ja luonteen samankaltaisista 

ja toisistaan eroavista brändikomponenteista yrityksen tuotteiden välillä. Ottamalla 

huomioon potentiaaliset brändien väliset suhteet kaikkien yrityksen tuotteiden kes-

ken brändihierarkia auttaa kuvaamaan graafisesti yrityksen brändistrategian. (Keller 

ym. 2012, 46.) 

Brändipääoman hallitseminen vaatii pitkän tähtäimen markkinointisuunnitelmaa. Asi-

akkaat tekevät päätöksiä sen mukaan, mitä he tietävät ja muistavat brändistä. Ly-

hyen tähtäimen markkinointi toimet, jotka muuttavat kuluttajan brändituntemusta 
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voivat vaikuttaa joko nostavasti tai laskevasti tulevaisuuden onnistumiseen markki-

noinnissa. Pitkän tähtäimen suunnitelmassa huomio kiinnitetään brändin markki-

nointia avustaviin toimiin, jotka saattavat muuttaa kuluttajien tuntemusta brändistä, 

mikä vaikuttaa tulevaisuuden kampanjoiden onnistumiseen. Pitkän tähtäimen suun-

nitelmat vaikuttavat lisäksi ennakoivasti asiakaslähtöisen brändipääoman hallitsemi-

seen ja parantamiseen markkinointiympäristön ulkoisten muutosten edessä ja yrityk-

sen sisäisten markkinointitoimien ja tavoitteiden muutosten edessä. (Keller ym. 

2012, 47.) 

Toinen tärkeä seikka brändipääoman hallitsemisessa on erilaisten kuluttajien tunnis-

taminen ja kirjanpito, jotta voidaan kehittää brändiä ja markkinointiohjelmia. Kan-

sainväliset tekijät ja maailmanlaajuiset brändistrategiat ovat tärkeitä näissä päätök-

sissä. Laajentaessa brändiä ulkomaille managereiden tulee rakentaa pääoma nojau-

tumalla näiden markkinointisegmenttien spesifiin tuntemukseen ja käyttäytymiseen. 

(Keller 2008, 41.) 

 

4 Kuluttajakäyttäytyminen  

Ihmisten kulutuskäyttäytymistä ohjaavia tekijöitä ovat yksilön mielikuvat brändistä, 

tuotteista ja yrityksistä (Malmelin & Hakala 2007, 124). Kuluttajan suhde brändiä 

kohtaan muuttuu ja kehittyy jatkuvasti uusien kohtaamisten ja yhteyksien seurauk-

sena. Brändiin liitetyt mielikuvat ja käsitykset muuttuvat, jotka vaikuttavat siihen, 

millaisena kuluttaja kokee brändin arvot, mikä vaikuttaa taas kulutuspäätöksen teke-

misessä. (Mts. 127.) Luotettavaa brändiä pidetään yhtenä tärkeimmistä perusteista 

kulutuspäätöstä tehdessä (mts. 137). Nykyään kuluttajat ottavat huomioon myös 

päätöstensä emotionaaliset ja yhteiskunnalliset seuraukset kuten ekologisuuden ja 

kierrätettävyyden brändin kautta (mts. 138). 

4.1 Urheilukuluttajat 

Urheiluun liitetyissä tuotteissa se, mitä kuluttaja tuntee ja ajattelee brändistä, perus-

tuu yksilön kokemuksiin, joita hänellä on urheilun kuluttamisesta eli esimerkiksi pelin 

katsomisesta joko paikan päällä tai television välityksellä (Mullin ym. 2007, 173). 
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Edut, joita tällaisesta kuluttamisesta saa, ovat kokemusperäisiä eivätkä niinkään ai-

neellisia. Kokemus kulutuksesta on uniikki, sillä urheilulla on kyky laukaista tunteita, 

johon vain harvat vapaa-ajan ja viihteen tuotteet tai palvelut pystyvät. Nämä joukku-

eisiin tai urheilija brändeihin liitetyt tunnesiteet voidaan siirtää suotuisasti myös ur-

heilua sponsoroiviin yrityksiin, jolloin myös he hyötyvät siitä. (Mts. 173.) Urheilussa 

siis kokemus on tuote, joka ostetaan, mikä tarkoittaa sitä, että urheilun brändijohta-

jien tulee kiinnittää huomiota tuotteisiin ja palveluihin siltä kannalta, miten ne koe-

taan, eikä ainoastaan miten ne mielletään (DeGaris 2015, 63–64). 

Urheilua kulutetaan monella tavalla eri ryhmien välillä (Beech & Chadwick 2007, 84-

85). Urheilukuluttajat ajautuvat haluista, kannustimista ja eduista liittymään joukku-

eisiin ja kilpailemaan turnauksissa (Smith & Stewart 2015, 34). Maailmassa on lisäksi 

miljoonia ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita urheilusta ja sen kulutuksesta varsinkin 

fanin tai katsojan näkökulmasta (Cunningham ym. 2016, 225).  

Järjestettyjen urheiluaktiviteettien parista löytyy neljä eri urheilun kuluttajaryhmää, 

jotka ovat urheilijat, katsojat, sponsorit ja kommentaattorit, joista kyseinen toimiala 

pyrkii tyydyttämään osallistujien, katsojien ja sponsoreiden tarpeet. Urheilun kaupal-

listumisen myötä sponsoreiden ja kommentaattoreiden merkitys on kasvanut hui-

masti. (Beech & Chadwick 2007, 84–85.) 

Ottamatta huomioon erilaiset kuluttajaryhmät, on tärkeää määritellä myös väestöra-

kenne sekä käyttäytymisen mukaiset että asenteelliset segmentit urheilukuluttajista. 

Määrittelemällä ja ymmärtämällä keitä urheilun kuluttajat ovat ja mitkä tekijät vai-

kuttavat heidän kulutuskäyttäytymiseen ovat tärkeitä urheilumanagereille, -markki-

noijille, myyjille, tv-verkoille, mainostajille ja sponsoreille, jotka pyrkivät kasvatta-

maan urheiluun liitettävien tuotteiden kulutusta. (Beech & Chadwick 2007, 88–89.) 

Urheilukuluttajista katsojat ovat niitä, jotka osallistuvat tapahtumiin paikan päällä tai 

seuraavat urheilua tv-lähetyksien, radion, internetin, älypuhelimen ja lehtien välityk-

sellä (Cunningham ym. 2016, 225). Osallistujiksi voidaan määritellä henkilöt, jotka ot-

tavat osaa urheiluun fyysisesti esimerkiksi viiden kilometrin juoksussa tai jääkiekko 

turnauksessa. Näiden lisäksi urheilua kulutetaan epäsuorasti, millä tarkoitetaan kulu-

tusta, jonka kohteena ovat urheilutuotteet tai -palvelut. (Beech & Chadwick 2013, 

196.) Urheilutuotteiden kuluttajia ovat kaikki, jotka ostavat fyysisen tuotteen, joka 
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liittyy urheiluun. Se voi olla esimerkiksi varuste, kirja, konsolipeli tai ravintolisä. Ur-

heilupalvelun kuluttajia ovat puolestaan henkilöt, jotka käyttävät urheiluun liittyvää 

palvelua tai kokemusta, mutta ei liity urheilun katsomiseen tai siihen osallistumiseen. 

(Smith & Stewart 2015.) 

Osallistujat 

Urheilun toimialan taloudellinen hyvinvointi markkinoilla heijastuu suoraan urheiluun 

osallistuvien henkilöiden määrästä. Osallistujat voidaan luokitella ammattilaisiin, 

amatööreihin ja harrastajiin sekä virtuaalimaailmaan, jolla tarkoitetaan muun muassa 

fantasiapelien pelaajia. (Beech & Chadwick 2007, 85.) Näiden lisäksi osallistujiksi ja 

vapaaehtoisiksi voidaan lukea kaikki henkilöt, jotka osallistuvat urheiluun aktiivisesti 

tai ovat maksamattomissa organisaatio- tai tukirooleissa. Kaikki koulujen osallistujat, 

virkistyjät ja organisoidut urheiluseurat kuuluvat tähän kategoriaan. (Smith & Stewart 

2015.) 

Urheilun markkinoinnissa ja strategisten päätösten teossa on tärkeää ymmärtää ur-

heiluun osallistuvia kuluttajia kaikilla segmenteillä. Urheilumarkkinoijien työ on sitä 

tärkeämpää, mitä enemmän osallistuvien henkilöiden määrä laskee tai pysyy sa-

mana. (Beech & Chadwick 2007, 85.) 

Katsojat 

Katsojat, fanit ja tukijat muodostavat yhden urheilukuluttajien ryhmän. He ovat kiin-

nostuneita urheilussa tulleista saavutuksista, mutta eivät pelkästään ammattilais- tai 

eliittitasolla. Nämä kuluttajat kokevat urheilutapahtumat paikan päällä tai television 

tai nettilähetysten välityksellä. He käyttävät rahaa sekä tuotteisiin että palveluihin ja 

niiden kulutus on erilaista verrattuna vähemmän intensiivisiin kuluttajiin. (Smith & 

Stewart 2015.) Katsojat ostavat muun muassa joukkueen tuotteita edustaakseen 

joukkuetta, liigaa tai maata, kuluttavat tapahtumissa rahaa ruokaan ja juomaan ja 

juttelevat urheilusta perheen, ystävien ja tuntemattomien kanssa (Cunningham ym. 

2016, 225). Urheilukuluttajien motivaatio kuluttamiseen on monimutkainen ja riip-

puu monista tekijöistä. Urheilun kuluttaminen onkin helpompaa kategorisoida kuin 

itse urheilun kuluttajat. (Smith & Stewart 2015.)  
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Fanit voivat olla joko lojaaleja tai ”hyvän sään faneja”, jolla tarkoitetaan faneja, jotka 

kannattavat joukkuetta, joka kulloinkin menestyy. Taustatekijöitä, jotka vaikuttavat 

fanien lojaaliuteen ovat urheilun viihteellisyys, joka vaikuttaa fanin motivaatioon, ai-

tous eli kilpailun hyväksyminen aidoksi ja merkitykselliseksi, fanin liittäminen urheilu-

joukkueeseen, mikä viittaa siihen, kuinka hyvin fanit tuntevat joukkueen tai sen ur-

heilijat ja viimeisimpänä joukkueen historia ja perinteet. (Shank 2009, 216.) 

Vahvaksi identifioidut fanit antavat hallinnollisia etuja, kuten mahdollisuuden 

lippujen hinnankorotukselle ilman, että se vaikuttaisi heidän kulutspäätökseensä. 

Lojaalit fanit säilyttävät myös kannatuksensa joukkuetta tai urheilijaa kohtaan, vaikka 

se kokisi huonoa kautta tai vaikeita hetkiä kauden keskellä. (Shank 2009, 160.) 

Kauttaaltaan urheilun kuluttamiseen käytetään nykyään paljon enemmän rahaa kuin 

ennen, mutta maksut menevät urheilukanaviin, jotka ovat kasvaneet tyhjästä yli yh-

den biljoonan kokoiseksi bisnekseksi. Ihmiset maksavat siis jostain, mistä eivät mak-

saneet aikaisemmin lainkaan. (Beech & Chadwick 2007, 88.)  

4.2 Sponsorointi ja arvot 

Sponsorit vaihtavat rahaa tai tuotteita saadakseen liittää nimensä tai tuotteensa ur-

heilutapahtumaan. Yhä useammat yritykset haluavat olla mukana urheilun sponso-

roinnissa, sillä he luottavat ansioihin, joita tällainen kumppanuus tuo heille, kun he 

saavat mahdollisuuden markkinoida tuotteitansa ja palveluitansa liitettynä urheilun 

toimialaan. (Beech & Chadwick 2007, 88). 

Kilpailukykyiset alat, kuten urheiluun liitetyt yhdistykset antavat brändeille jotain eri-

laista tullakseen tunnetuksi. Tarjoamalla hyötyjä yhteistyökumppanuuksien kautta on 

strategisesti käytetty keino kilpailukykyisen edun saavuttamiseksi. Tällä tavoin brän-

dit pystyvät tarjoamaan jotain, mitä niiden kilpailijat eivät. Esimerkiksi pankki- tai 

luottokortti yhtiö voi tarjota kumppanuuden avulla kehittyneen lipunmyynnin isossa 

urheilutapahtumassa. (Beech & Chadwick 2013, 201.) 

Urheilumarkkinoinnin kontekstissa oleellinen erityispiirre on, että markkinointi 

toteutetaan liitettynä brändien verkostoon. Jokainen urheiluliitto tai liiga tavoittelee 

oman brändin rakentamista, joka luo arvoa sen yhtiökumppaneille, sponsoreille, 

tapahtumille ja jäsenille. (Foster, O’Reilly, Dávila & O’Reilly 2016, 262.) 
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Yrityksen arvot rakentavat ja ylläpitävät yrityskulttuuria, sitoen työntekijöitä yhteen 

traditioiden tavoin. Jos kyseessä on suurempi organisaatio, pidetään arvojen julki-

tuontia entistäkin tärkeämpänä. Arvojen avulla yrityksiin pyritään luomaan traditioita 

ja samalla työnteosta tehdään merkityksellisempää. Arvojen tarkoituksena on kertoa 

muun muassa mitä yritys on ja mitä se arvostaa. Arvot voivat viitoittaa myös, miten 

yritys toimii ja millaisia pitkän tähtäimen tavoitteita sillä on (Pitkänen 2001, 93.) Ar-

vot antavat myös suunnan, jonka avulla organisaatio valitsee yhteistyökumppaninsa 

(mts. 95). Yrityksen täytyy jalkauttaa sen arvot, jonka jälkeen niitä täytyy elää, jotta 

niiden hyödyt käyvät ilmi. Niiden täytyy tulla esiin yrityksen toiminnassa, sillä mieli-

kuvat perustuvat suurimmaksi osaksi tekoihin. (Mts. 94–95). 

Tavoite urheiluorganisaation ja yrityksen välisessä yhteistyössä on, että se stimuloi 

kuluttajien kysyntää sponsoroivaan yritykseen ja sen tuotteisiin (Shank 2009, 361). 

Yritykset pyrkivät tekemään yhteistyötä sellaisten tapahtumien tai joukkueiden 

kanssa, jotka pystyvät siirtämään heidän positiiviset arvonsa yrityksen imagoon 

(Beech & Chadwick 2007, 273). Tällainen imagon siirtäminen onnistuu parhaiten, kun 

sponsorin ja sponsoroitavan kohteen välillä on luja yhteenkuuluvuus. Tämä voidaan 

varmistaa heidän kohdemarkkinoiden ja brändiasemoinnin päällekkäisyyksillä. (Hoye 

ym. 2018, 268.) Shankin (2009, 266) mukaan tehokkaan viestin luominen on helpom-

paa, kun tuotteen tai palvelun ja sen esittelijän eli esimerkiksi urheilijan imagot ovat 

samanlaisia.  

Sponsori valitsee sponsoroitavan kohteen sen mukaan, että se täyttää markkinoinnin 

tavoitteet ja kommunikointistrategian, joka brändille on määritelty. Tapahtumalla tu-

lee olla riittävä tietoisuus, omata haluttu imago ja mahdollisuus luoda haluttuja vai-

kutuksia. Kuluttajien tulee huomata myös suotuisia ominaisuuksia sponsorin sitoutu-

misesta. Ideaali kohde olisi uniikki, avustaisi markkinointitoimissa ja parantaisi tai 

heijastaisi sponsorin brändiä tai yrityksen kuvaa. (Kotler, Keller, Brady, Goodman & 

Hansen 2012, 831.) Sponsorikumppanuus ei voi kuitenkaan täysin muuttaa yrityksen 

imagoa, mutta assosiaation ollessa relevantti yritys pystyy siirtämään yksilön, joukku-

een tai tapahtuman positiiviset arvot kuluttajan mieleen (Beech & Chadwick 2007, 

273). 
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Aikaisempi tutkimus kertoo, että sponsorointi on symbioottinen suhde, joka siirtää 

organisaation luontaiset arvot toiminnasta sponsoriin. Tämän lisäksi on esitetty termi 

co-branding, joka viittaa uskomukseen, että sponsorisuhteen onnistuminen riippuu 

sponsorin ja sponsoroitavan kohteen brändien vahvuuksista. Myöhemmin esitettiin, 

että sponsorointi toimii tehokkaasti, jos sponsori ja urheiluorganisaatio omaavat 

tuottoisan B2B suhteen. (Morgan, Adair, Taylor & Hermens 2014.) 

4.3 Urheilukuluttajan käyttäytymismalli  

Urheilukuluttamisen ymmärtämiseksi on tehty monialainen kartoitus, jonka seurauk-

sena on todettu, että kuluttajan käyttäytyminen urheilussa näyttää seuraavan nor-

maalia päätöksentekoprosessia, joka vallitsee yhteiskunta- ja yritystieteissä (Beech & 

Chadwick 2007, 89). Urheilun kulutuskäyttäytyminen on jaettu etsimiseen, osallistu-

miseen ja arvioimiseen niistä urheiluaktiviteeteista, joiden kuluttaja uskoo tyydyttä-

vän hänen tarpeensa. Kulutuskäyttäytymisen mallin keskeinen asia on päätöksente-

koprosessi, johon vaikuttaa henkilökohtaiset ja psykologiset tekijät kuten motivaatio, 

oletukset, oppiminen, muistot ja asenteet, ulkoiset ja yhteiskunnalliset tekijät, joita 

ovat kulttuuri, sidosryhmät ja perhe sekä tilanteelliset tekijät. (Shank 2009, 105–

107.) 

Päätöksenteko on monimutkainen ja kognitiivinen viiden askeleen prosessi, joka tuo 

yhteen yksilön muistot, ajatukset, informaation prosessoinnin ja arvioiden teon 

(Shank 2009, 107). Päätöksentekoprosessin askeleet muodostuvat ongelman huo-

maamisesta, informaation etsinnästä, vaihtoehtojen arvioinnista, osallistumisesta eli 

ostopäätöksestä ja osallistumisen jälkeisestä arvioinnista (ks. kuvio 3) (Beech & Chad-

wick 2007, 90). 
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Kuvio 3. Päätöksentekoprosessi (Kotler ym. 2012, 271) 

 

Prosessi lähtee liikkeelle ongelman havaitsemisesta. Yksilö huomaa tarvitsevansa jo-

tain, mitä hänellä ei vielä ole. Tarpeen herääminen voi johtua mistä tahansa sisäi-

sestä tai ulkoisesta tekijästä. (Mullin ym. 2007, 86.) Tässä vaiheessa yksilö arvioi risti-

riidan suuruuden, joka vaikuttaa siihen ryhtyykö hän etsimään informaatiota ongel-

man ratkaisemiseksi. Urheilumarkkinoijien täytyy tunnistaa sekä kuluttajien että 

mahdollisten kuluttajien nykyinen ja haluttu taso, minkä jälkeen he voivat tarjota ak-

tiviteettejä ja tapahtumia, jotka täyttävät kuluttajan tarpeet ja eliminoivat heidän ko-

kemat ongelmat. (Shank 2009, 109.) 

Jos kuluttaja lähtee etsimään relevanttia tietoa ongelman ratkaisemiseksi, ollaan pro-

sessin toisella tasolla eli informaation etsinnässä. Tietoa voidaan etsiä sekä sisäisistä 

että ulkoisista lähteistä. (Beech & Chadwick 2007, 90.) Sisäisiä lähteitä ovat omat 

muistot, jotka pohjautuvat esimerkiksi edellisiin mielikuviin urheilusta ja aktivitee-

teistä (Shank 2009, 109–110). Ulkoiset pohjautuvat puolestaan ympäristöön ja jakau-

tuvat henkilökohtaisiin lähteisiin kuten ystävät ja perhe, markkinointilähteisiin, joita 

ovat esimerkiksi mainokset, myyjät, esitteet ja nettisivut ja julkisiin lähteisiin kuten 

massamedia ja kuluttaja-analyysit (Kotler ym. 2012, 271). Ulkoisia ovat myös koke-

musperäiset lähteet, jotka ovat muodostuneet kokemuksista ja tiedosta, jotka on ke-

rätty esimerkiksi monista eri urheilutapahtumista (Shank 2009, 109–110). 

Päätöksentekoon voi liittyä riskejä, jotka ovat muun muassa sosiaalisia, taloudellisia, 

ajallisia, psykologisia ja turvallisuuteen liittyviä, jotka markkinoijien olisi hyvä ymmär-

tää (Kotler ym. 2012, 277). Myös lähteiden ymmärtäminen on tärkeää, jotta infor-

1. Ongelman 
huomaaminen

2. Informaation 
etsintä

3. Vaihtoehtojen 
arviointi

4. Ostopäätös

5. 
Ostopäätöksen 

jälkeinen 
arviointi
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maatio on oikeassa paikassa. Markkinoijien täytyy siis tutkia, mikä on paras lähde an-

taa tietoa. Heidän täytyy ymmärtää, kuinka paljon tietoa tulee jakaa ja kenelle tieto 

on tärkeää lähettää, jotta se tavoittaa kohderyhmän. Näiden asioiden ollessa selvillä 

on helpompaa määrittää tehokas promootiostrategia, jotta se tavoittaa sekä joukku-

eet että yksilöt. (Shank 2009, 210–211.) 

Vaihtoehtojen arviointiin vaikuttavat henkilön asenteet, uskomukset ja mielikuvat 

sekä henkilökohtaiset nyrkkisäännöt, joita voivat olla esimerkiksi hinta-laatusuhde ja 

lajin suosio (Beech & Chadwick 2007, 90). Kun tietoa on etsitty tarpeeksi, muuta-

masta parhaasta vaihtoehdosta muodostuu lopulliset vaihtoehdot, joiden brändien 

piirteitä ja ominaisuuksia kuluttaja arvioi (Kotler ym. 2012, 275). Markkinoijien täytyy 

varmistaa tässä vaiheessa, että heidän laji tai tapahtuma on kuluttajan vaihtoehtojen 

joukossa eli tietoisuus tällaisesta vaihtoehdosta täytyy olla luotu, jonka jälkeen kulut-

tajien arviointikriteerien ymmärtämien ja niiden strateginen käyttö tarpeiden tyydyt-

tämisessä varmistaa, että kyseinen laji tai tapahtuma valitaan (Shank 2009, 111). 

Päätös osallistumisesta on markkinoijien kannalta koko prosessin tärkein vaihe. Osal-

listumispäätökseen vaikuttavat muun muassa sijainti, hinta ja ilmapiiri eli kuluttajien 

kriteerit täytyy huomioida tarkasti. (Shank 2009, 112.) Osallistumispäätöksen voivat 

keskeyttää odottamattomat häiriöt tai muut keskeytykset, kuten esimerkiksi lippuja 

ei ole saatavilla tai tapahtuman päivämäärää on siirretty. Nämä ovat tekijöitä, jotka 

voivat käynnistää päätöksentekoprosessin uudestaan. (Beech & Chadwick 2007, 90.)  

 Osallistumisen jälkeen yksilö arvioi täyttyivätkö hänen odotukset ja oliko hän tyyty-

väinen. Tyytyväisyyden taso voi määrittää osallistuuko henkilö tapahtumaan tai os-

taako hän tuotteen uudestaan vai ei. Osallistumisen jälkeen kuluttaja saattaa kokea 

myös esimerkiksi henkistä epämukavuutta, mikä tapahtuu seurauksena siitä, kun 

henkilö tuntee ahdistusta ja epävarmuutta päätöksen järkevyydestä, jos hän on huo-

mannut esimerkiksi tuotteessa huolestuttavia ominaisuuksia. (Kotler ym. 2012, 277.) 

Kulutuspäätös ei kuitenkaan aina kulje edellä mainittuja raameja pitkin. Spontaanit 

sekä jopa vuoden mittaiset tarkasti harkitut päätökset ovat mahdollisia. Nämä riippu-

vat mitä ilmeisimmin henkilön sitoutuneisuudesta, käytettävissä olevasta ajasta ja ra-

hasta sekä tärkeydestä ja mahdollisista riskeistä. (Beech & Chadwick 2007, 90.) Infor-

maation etsinnän laajuus riippuu myös siitä, onko kyseessä täysin uusi laji vai onko 
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henkilöllä jo ennestään kokemusta lajista ja siihen osallistumisesta (Shank 2009, 

113). 

Sisäiset tekijät 

Sisäiset tekijät, jotka vaikuttavat päätöksentekoon jakautuvat henkilökohtaisiin ja 

psykologisiin tekijöihin (Kotler ym. 2017, 141). Henkilökohtaisia tekijöitä ovat ostajan 

ikä, elinkaaren vaihe, ammatti, taloudellinen tilanne, elämäntyyli, persoonallisuus ja 

minäkuva (mts. 148). Persoonallisuus on muodostunut siitä, miten reagoimme ympä-

röivään ympäristöön. Tästä johtuen jotkut ihmiset ovat fanaattisia urheiluihmisiä ja 

päinvastoin. (Beech & Chadwick 2007, 90–91.) Persoonallisuus määrittää myös sen, 

millaiseen urheiluun yksilö osallistuu. Tietoisuus osallistujan persoonallisuudesta voi 

auttaa urheilumarkkinoijia tekemään strategisesti oikeita ratkaisuja, jotta markki-

nointi tavoittaa oikean persoonallisuus segmentin. Markkinoijat käyttävätkin suurissa 

urheilutapahtumissa persoonallisuus segmenttejä hyväksi myös etsiessään sponso-

reita, joiden kohdemarkkinoilla on sama segmentti. (Shank 2009, 115.) 

Yksilön päätöksentekoon vaikuttaa neljä psykologista tekijää, jotka ovat käsitykset, 

motivaatio, oppiminen ja uskomukset ja asenteet (Kotler ym. 2017, 151). Yksilön kä-

sitykset voidaan määritellä prosessin avulla, jossa yksilöt muodostavat käsityksiä tut-

kimalla, keräämällä, arvioimalla ja tulkitsemalla tietoa ympäristöstä ja tilanteista 

muodostaakseen merkityksellisen kuvan itselleen (Mullin ym. 2007, 82).  

Motivaatio tarjoaa intohimon henkilölle osallistua urheiluun tai mennä katsomaan 

sitä (Beech & Chadwick 2007, 90–91). Se on sisäinen voima, joka vie käyttäytymistä 

suuntaan, joka täyttää yksilön tarpeita (Shank 2009, 116–117). Yksi tunnettu teoria 

ihmisen motivaatioon perustuu tarpeiden luokitteluun, jota kutsutaan Maslowin tar-

vehierarkiaksi. Tarvehierarkia jaetaan viiteen eri tasoon, jonka perusajatuksena on, 

että alempi taso täytyy olla aina täytetty ennen kuin seuraavalle voi nousta. (Kotler 

ym. 2012, 260.) 

Tarvehierarkian tasoihin kuuluvat fyysiset tarpeet, kuten nälkä, jano ja mahdollinen 

fyysinen aktiivisuus. Turvallisuus, joka tarkoittaa sekä fyysistä turvallisuutta että ter-

veyden säilyttämistä. Urheilussa tämä kulkee terveys etusijalla. Sosiaaliset tarpeet eli 

rakkaus ja kuuluminen, jotka voidaan tyydyttää osallistumalla urheiluun. Kunnioitus, 

joka tarkoittaa yksilön huomaamista ja asemaa. Urheilu kasvattaa itsekunnioitusta, 
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joka on hyvin dokumentoitavissa osallistuneiden kesken. Korkein tarpeiden taso on 

itsensä toteuttamisen tarve eli yksilön kyky olla kaikkea mitä pystyy olemaan. Tämä 

taso saavutetaan urheilussa esimerkiksi vuorikiipeilyllä, triathlonilla tai millä tahansa 

aktiviteetillä, joka vie yksilön fyysisen ja mentaalisen kapasiteetin äärirajoille. (Shank 

2009, 117–118.) 

Oppiminen urheilussa jakaantuu kolmeen eri muotoon. Käyttäytymiseen perustuva 

oppiminen tarkoittaa yksilön kokemusta urheilusta tai lajista, jonka perusteella hän 

palkitsee tai rankaisee itseään. (Beech & Chadwick 2007, 91.) Jos yksilö kokeilee 

uutta lajia, jossa hän epäonnistuu ja nolostuu, voidaan todeta, että epäonnistuminen 

ja nolostuminen ovat rangaistuksia osallistumisesta. Samaan aikaan yksilön todennä-

köisyys palata lajin pariin laskee ja päinvastoin. (Shank 2009, 121.) Toinen muoto op-

pimisesta voi olla henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamista, mikä perustu kogni-

tiiviseen teoriaan (Beech & Chadwick 2007, 91). Yksilöllä on esimerkiksi tavoite, jonka 

pohjalta hän etsii aktiviteetteja, jotka mahdollistavat tavoitteen saavuttamisen. Kun 

aktiviteetit ovat löytyneet tapahtuu oivallus eli ongelman ratkaisu, jonka jälkeen ta-

voitteen toteuttaminen lopulta realisoituu. (Shank 2009, 121.) Sosiaalinen oppiminen 

tapahtuu katsomalla, kun muut urheilevat, mikä avaa samalla mahdollisen polun kat-

sojalle lajin pariin (Shank 2009, 122). 

Tekemisen ja oppimisen pohjalta yksilöille muodostuu uskomuksia ja asenteita, jotka 

vaikuttavat heidän kulutuspäätöksiin. Uskomus on kuvaileva ajatus, joka yksilöllä on 

jostain asiasta. Se voi perustua tietoon, mielipiteeseen tai uskoon ja sillä saattaa olla 

tunneside tai ei. Markkinoijat ovat hyvin kiinnostuneita ihmisten uskomuksista, sillä 

ne muotoilevat tuotteen brändi-imagoa, joka vaikuttaa lopulta yksilön ostopäätök-

seen. Väärän uskomuksen vallitessa markkinoijat saattavat pystyttää kampanjan, 

jolla pyritään kumoamaan väärä uskomus tuotteesta. Yksilöillä on uskomuksien li-

säksi erilaisia asenteita lähes kaikista asioista. Asenteet kuvailevat yksilöiden suhteel-

lisen johdonmukaisia arviointeja, tunteita ja suuntauksia jotain ideaa tai objektia koh-

taan. Asenteet laittavat ihmiset tykkäämään tai vihaamaan ja motivoitumaan tai epä-

motivoitumaan asioista. (Kotler ym. 2017, 153.) 
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Ulkoiset tekijät 

Ulkoisia eli sosiokulttuurisia tekijöitä, jotka vaikuttavat kulutuspäätökseen ovat kult-

tuuri ja yhteiskunta. Kulttuuriin liittyy yksilön kulttuuri, alakulttuuri ja sosiaalinen 

asema. Kulttuurilla tarkoitetaan opittuja arvoja, käsityksiä, haluja ja käyttäytymistä, 

jotka yhteiskunnan jäsen perheestä tai muusta tärkeästä instituutiosta on opettanut. 

(Kotler, Armstrong, Harris & Piercy 2017, 140.) Vaihtelevat uskomukset urheilun vai-

kutuksesta hyvinvointiin, ruokavalioon ja fyysiseen suorituskykyyn ovat selkeitä eri 

kulttuurien välillä ja varsin selkeitä myös urheilun roolissa koko yhteiskunnassa, mikä 

vaikuttaa yksilön päätökseen osallistua urheilutapahtumaan osallistujana tai katso-

jana (Beech & Chadwick 2007, 91). Jokaisella kulttuurilla on myös alakulttuureja, 

joilla tarkoitetaan ihmisryhmiä, jotka jakavat samoja arvoja perustuen yhteisiin elä-

mänkokemuksiin tai -tilanteisiin (Kotler ym. 2017, 140). Alakulttuurit sisältävät kan-

sallisuuden, uskonnon, rodulliset ryhmät ja maantieteelliset alueet, jotka vaikuttavat 

osaltaan päätöksentekoon (Beech & Chadwick 2007, 91). 

Sosiaalinen asema on suhteellisen pysyvä ja järjestetty jako yhteiskunnassa, jonka jä-

senet jakavat samat arvot, edut ja käyttäytymismallit (Kotler ym. 2017, 143). Sosiaali-

nen asema sisältää tulotason lisäksi, koulutusasteen, ammatin ja henkilöt, joiden 

kanssa vietämme aikaa (Beech & Chadwick 2007, 91). 

Sosiaalisia tekijöitä, jotka vaikuttavat yksilön kulutuspäätökseen ovat perhe, sidos-

ryhmät, sosiaaliset verkostot sekä roolit ja statukset (Kotler ym. 2017, 144–147). Si-

dosryhmiin kuuluvat kaikki henkilöt, joilla on suora tai epäsuora vaikutus yksilön 

käyttäytymiseen tai asenteisiin. Esimerkiksi perhe, ystävät ja työkaverit kuuluvat tä-

hän ryhmään. (Kotler ym. 2012, 249.) Yksilöt kuuluvat myös moniin eri ryhmiin, joissa 

heidän asemat voidaan määritellä sekä roolin että statuksen mukaan. Tämä vaikuttaa 

kulutuspäätökseen siten, että yksilöt haluavat usein ostaa jotain sellaista, mikä on so-

pivaa omalle roolille ja statukselle. (Kotler ym. 2017, 147.) 

Tilanteelliset tekijät 

Tilanteelliset tekijät ovat tilapäisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat päätökseen osallistumi-

sesta ajasta ja paikasta riippuen. Tilanteellisia tekijöitä ovat fyysinen ympäristö, joka 

kattaa osallistumisympäristön sijainnin, sään sekä fyysiset näkökohdat ja sosiaalinen 

ympäristö, joka tarkoittaa muiden osallistujien positiivista tai negatiivista vaikutusta 

osallistua lajiin. (Shank 2009, 131–132.) 
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Aika on kolmas tilanteellinen tekijä. Sen olemassaolo tai olemattomuus vaikuttaa yk-

silön päätökseen. Tilanteellisia tekijöitä ovat myös syyt, jotka aiheuttavat kuluttajan 

tarpeen osallistua urheiluun. Esimerkiksi lomalla jotkut saattavat vuokrata vesijetin 

tai käydä sukeltamassa. (Mts. 132–133.) Tilapäiset mielialojen vaihtelut kuuluvat 

myös tilanteellisiin tekijöihin, jotka kuluttaja tuo mukaan päätöksentekoon. Esimerk-

kinä tästä kuluttajalla saattaa olla liian vähän energiaa osallistuakseen urheiluun, 

mikä saattaa taas toisaalta motivoida toista ihmistä urheilemaan, jotta yksilö tulisi 

energisiksi uudestaan. (Mts. 133–134.) 

Motivaatioon vaikuttavat tekijät 

Motivaatioon vaikuttavat tekijät ovat yleisesti ajateltu selittävän yksilön motivaatiota 

osallistua urheiluun fyysisesti, mutta sitä voidaan soveltaa selittämään myös urheilun 

katsomiseen liitettävää motivaatiota (Beech & Chadwick 2007, 91). 

Urheilukulutuksen motivaation vaikuttavat tekijät ovat muun muassa pelin ja lajin 

houkuttelevuus, taloudelliset tekijät, kilpailulliset tekijät, demografiset tekijät, 

stadion, urheilun arvo yhteisölle, urheiluun osallistuminen ja fanin identifiointi 

(Shank 2009, 142). Demografiset tekijät eli ikä, koulutus, tulot, sukupuoli ja rotu eivät 

kuitenkaan aina vaikuta motivaatioon ennalta-arvattavalla tavalla (Smith &Stewart 

2015, 44). 

Urheilu motivaatioon liittyvän tutkimuksen mukaan tärkeimmät osallistumiseen 

vaikuttavat tekijät ovat mentaalinen hyvinvointi, urheilu itsessään, sosiaalinen tarve 

ja kuntoilun tarve. Urheilun katsomiseen vaikuttavat tekijät ovat puolestaan 

mentaalinen hyvinvointi, sosiaalisuus, urheilu itsessään ja henkilökohtaiset tarpeet. 

(Beech & Chadwick 2007, 91–92.)  

Urheilumarkkinoijien tulisi käyttää motivaatioon vaikuttavia toimenpiteitä 

mielummin, kuin perustaa markkinointia demografisiin osallistuja lukuihin. 

Ymmärtämällä, mikä motivoi ihmisiä osallistumaan urheilutapahtumaan ja tekijät 

jotka vaikuttavat sellaiseen osallistumiseen ovat elintärkeitä urheilun hallintoelimille. 

Onnistunut urheilumarkkinointi vaatiikin organisaation yhteistä ponnistusta. (Beech 

& Chadwick 2007, 92.) 
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Urheilutuotteen tai -palvelun ostoon vaikuttavat sosiokulttuuriset, psykologiset ja 

minäkuvaan liittyvät motiivit. Sosiaalisia ja kulttuurisia etuja urheilun kuluttamisesta 

ovat perhesiteiden ja perheen yhteenkuuluvuuden vahvistaminen, kulttuurillisten 

suhteiden yhdistyminen kansallisuuden, etnisyyden ja rodun kautta ja taloudellinen 

arvo mahdollisista tuotoista vedonlyönnin avulla. (Smith & Stewart 2015, 40–41.) 

Psykologisia motiiveita ovat stimulaatio ja eusterssin eli hyvänlaatuisen stressin 

kokeminen, joita urheilun tarjoama positiivinen ja piristävä tunne antavat yksilölle. 

Psykologisiin motiiveihin kuuluvat myös urhelun tarjoama ajanviete arkielämän 

rutiineista, esteettinen arvo eli taidokaan pelin ja ikimuistoisten hetkien kokeminen 

ja koettu viihdearvo draaman ja viihteellisyyden ansiosta. (Smith & Stewart 2015, 39–

40.)  

Henkilökohtainen tärkeys osallistua urheiluun ja faniuden määrittely eli 

henkilökohtaisen sitoutumisen määrittely ja tunneside urheilujoukkueeseen 

vaikuttavat osaltaan osallistumiseen (Shank 2009, 154–157). Fanius voidaan 

määritellä heikoksi, keskivahvaksi tai vahvaksi. Heikko identifiointi tarkoittaa 

urheiluun osallistumista sosiaalisista ja viihteellisistä syistä, kun vastaavasti fanin 

identifiointi vahvaksi tarkoittaa pitkäaikaista sitoutumista urheiluun, joukkueeseen 

tai urheilijaan. Vahvaksi identifioidut fanit synnyttävät myös uusia faneja. (Mts. 160.) 

Yksilön kuulumisen tarve tyydytetään olemalla faneja (mts. 146–147). Minäkuvaan 

vaikuttavia motiiveita ovat lisäksi yhteys ja lojaalius joukkueeseen ja psykologinen 

liittyminen joukkueeseen, mikä voi vaikuttaa esimerkiksi itsetunnon parantamiseen 

kannatetun joukkueen pärjäämisen valossa (Smith & Stewart 2015, 42). 

Muita tekijöitä, jokta voivat vaikuttaa kulutuspäätöksen tekemisisessä ovat laji, 

kilpailun tasavertaisuus tai lopputuloksen epävarmuus ja todennäköisyys tietyn 

joukkueen voittoon (Smith & Stewart 2015, 47). Stadioniin vaikuttavat tekijät, kuten 

helppokulkuisuus, fasiliteettien esteettisyys, tulostaulun laatu, koettu tungos, 

istuimen mukavuus ja pohjaratkaisu ovat merkittäviä tekijöitä fanin haluun jäädä 

tapahtumaan tai palata jatkossa uudestaan (Shank 2009, 150–153). Lisäksi 

taloudelliset tekijät ja lipun hinnan ja urheilutuotteen koettu arvo (mts. 147,) ja 

tarjolla olevat muut aktiviteetit, sää, pelin spesiaalius ja myynninedistämistekijät 

vaikuttavat kulutuspäätökseen (Smith & Stewart 2015, 47). 
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5 Tutkimustulokset 

Tässä luvussa on esitetty tutkimustulokset, joista selviää, mistä tekijöistä suomalai-

sen yleisurheilun brändi-imago muodostuu katsojien ja yleisurheilutoimijoiden koke-

mana. Kappaleessa käydään läpi millaisia asioita vastaajat liittävät suomalaiseen 

yleisurheiluun ja miten he arvioivat lajia eri adjektiivien avulla. Tutkimustuloksista 

käy myös ilmi, mitä kanavia yleisurheilun seuraamiseen käytetään ja kuinka Suomen 

Urheiluliitto on edistänyt suomalaisen yleisurheilun toimintaa. 

5.1 Taustamuuttujat 

Tutkimuksen aineistonkeruuvaiheessa oli käytössä kaksi kyselylomaketta. Tutkimus-

tulosten analyysia aloittaessa aineistot yhdistettiin yhdeksi aineistoksi, jolloin tausta-

muuttujista kotimaakunta, koulutustausta ja ammattiasema otettiin pois tarkaste-

lusta, sillä niiden tuomaa lisäarvoa tutkimusongelman ratkaisemiseksi ei havaittu. Yh-

distetyn aineiston kolmella (3) ensimmäisellä kysymyksellä selvitettiin vastaajien su-

kupuoli, ikä ja suhde yleisurheiluun.  

Kaiken kaikkiaan kyselyssä oli 2 146 vastaajaa. Ensimmäiseen kysymykseen, jolla sel-

vitettiin vastaajan sukupuolta, vastauksia kertyi 2 110. Loput 36 vastaajaa eivät mai-

ninneet kumpaan ryhmään kuuluivat. Vastanneista puolet olivat naisia (48 %) ja puo-

let miehiä (52 %) (ks. taulukko 2). 

 

Taulukko 2. Vastaajien sukupuoli 

Sukupuoli n % 

Mies 1 089 52 % 

Nainen 1 021 48 % 

Kaikki 2 110 100 % 
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Vastaajien ikäjakauma on esitetty seuraavassa taulukossa (ks. taulukko 3). Suurin vas-

taajaryhmä muodostui yli kuusikymmentävuotiaista, joita oli viidesosa (20,5 %) kai-

kista vastaajista. Pienin vastaajaryhmä oli puolestaan alle 20-vuotiaat, joita oli joka 

kahdeskymmenes vastaaja (4 %). Vastaajien määrä nousee melko tasaisesti nuorim-

masta ikäryhmästä vanhimpaan, lukuun ottamatta pientä pudotusta 50–54-vuoti-

aista (14 %) 55–59-vuotiaisiin (11 %).  

 

Taulukko 3. Vastaajien ikäjakauma  

Ikä  n % 

alle 20 82 4 % 

20–24 104 5 % 

25–29 121 5,5 % 

30–34 123 5,5 % 

35–39 205 9,5 % 

40–44 259 12 % 

45–49 276 13 % 

50–54 302 14 % 

55–59 231 11 % 

60 ja yli 440 20,5 % 

Kaikki 2 143 100 % 

 

 

Vastaajien suhde yleisurheiluun nähdään seuraavasta taulukossa (ks. taulukko 4). Ky-

symykseen vastasi 2 144 henkilöä, joista jokaisella oli mahdollisuus valita enintään 

kolme vastausvaihtoehtoa, joihin luokitteli itsensä, minkä takia vastauksia kertyi 3 

970 kappaletta. Taulukon tulokset on esitetty siten, että ne on numeroitu suuruusjär-

jestyksessä 1–10. Taulukossa ylimpänä numero 1 viittaa eniten mainintoja saanee-

seen vaihtoehtoon ja vastaavasti alimpana numero 10 vähiten mainintoja saanee-

seen vaihtoehtoon. 
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Taulukko 4. Vastaajien suhde yleisurheiluun 

 Suhde yleisurheiluun  n 

1. Katsoja 1341 
2. Nuoren urheilijan/harrastajan vanhempi 588 
3. Fani 472 
4. Harrastaja 429 
5. Vapaaehtoinen 409 
6. Valmentaja 310 
7. Kilpaurheilija 205 
8. Muu, mikä 152 
9. Yhteistyökumppani 46 
10. Ei mikään yllä mainituista 18 

 
 2 144 

 

 

Eniten vastaajat luokittelivat itsensä yleisurheilun katsojiksi, johon vastauksia tuli yh-

teensä 1 341 kappaletta. Toiseksi eniten vastauksia sai vaihtoehto nuoren urheili-

jan/harrastajan vanhempi (588 vastausta) ja kolmanneksi vaihtoehto fani (472 vas-

tausta). Vaihtoehdossa muut (vastauksia 152), joka oli taulukossa kolmanneksi alim-

pana, esille tulivat asiat, kuten entinen yleisurheilija ja seura-aktiivi.   

5.2 Suomalaisen yleisurheilun brändi-imagon muodostavat tekijät 

Kahdella seuraavalla avoimella kysymyksellä selvitettiin, mitä vastaajalle tulee mie-

leen suomalaisesta yleisurheilusta ja mitä suomalainen yleisurheilu vastaajalle mer-

kitsee. Vastaajalla oli mahdollisuus vastata kolme asiaa kumpaankin kysymykseen. 

Näiden jälkeen tuloksissa käydään läpi, miten vastaajat ovat kuvanneet yleisurheilua 

lajina annettujen adjektiivien avulla ja viimeisenä tarkastellaan vielä, kuinka Suomen 

Urheiluliitto on edistänyt suomalaisen yleisurheilun toimintaa.  

Mitä tulee mieleen suomalaisesta yleisurheilusta 

Ympyrädiagrammissa (ks. kuvio 4) nähdään kategorioittain, mitä vastaajille tuli mie-

leen suomalaisesta yleisurheilusta. Kategoriat luotiin text mining -työkalulla kuvaa-

maan parhaiten kutakin ryhmää. 
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Kuvio 4. Mitä tulee mieleen suomalaisesta yleisurheilusta 

 

Kysymykseen vastasi yhteensä 2 072 henkilöä. Suurin ryhmä muodostuu perinteistä 

ja historiasta, jossa vastauksia on 726 kappaletta. Tässä kategoriassa esille nousivat 

asiat kuten perinteet, Lasse Viren, Paavo Nurmi sekä hieno ja menestyksekäs historia. 

Toiseksi suurin kategoria (505 vastausta) on huono menestys, jossa viitattiin tämän 

hetken kapeaan kärkeen, alavireyteen sekä huonoon menestykseen ja tulostasoon. 

Keihäänheitto (485 vastausta) ja kilpailut (371 vastausta) olivat seuraavaksi suurim-

mat kategoriat. Keihäänheiton kategoria sisälsi sanat kuten keihäänheitto, Tero Pit-

kämäki, Seppo Räty ja Antti Ruuskanen. Seppo Räty olisi voitu luokitella myös katego-

riaan perinteet ja historia, mutta sisällytettiin keihäänkeiton kategoriaan, koska mis-

tään muusta yleisurheilun lajista ei noussut esiin vastaavanlaista vastausmäärää. Kil-

pailuihin viitattiin muun muassa sanoilla Kalevan kisat, Suomi–Ruotsi-maaottelu ja 

kilpailut.  

Yhteisöllinen (304 vastausta), nuoret urheilijat (280 vastausta), urheilijat (273 vas-

tausta), menestys (262 vastausta), lajit (259 vastausta) ja elämyksellinen (254 vas-

tausta) olivat seuraavaksi suurimmat kategoriat. Asiat, jotka nousivat esiin näiden 

Perinteet ja 
historia: 726

Huono menestys: 
505

Keihäänheitto: 
485

Kilpailut: 371

Yhteisöllinen: 304Nuoret 
urheilijat: 280

Urheilijat: 273

Menestys: 262

Lajit: 259

Elämyksellinen: 
254

Rahoitusongelmat: 
145

SUL: 122

Kehittyvä: 75

Harrastajien vähyys: 74

Muut: 802

MITÄ TULEE MIELEEN SUOMALAISESTA 
YLEISURHEILUSTA
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ryhmien sisällä, olivat kauttaaltaan positiivisia. Kategoriassa urheilijat useimmin esille 

nousseet henkilöt olivat estejuoksija Topi Raitainen ja aitajuoksija Noora-Lotta Neziri. 

Rahoitusongelmat (145 vastausta) ja SUL (122 vastausta) puolestaan sisälsivät enem-

män sävyltään negatiivisia asioita. Rahoitusongelmissa esille nousi taloudellisten re-

surssien puute ja Suomen Urheiluliitossa valmennuskulttuurin päivittäminen, ristirii-

dat ja johtohenkilöstö. 

Osiossa ”muut” on lisäksi 802 vastausta, mutta niiden luokittelu eteenpäin olisi syn-

nyttänyt todella pieniä kategorioita, jotka eivät olisi tuoneet lisäarvoa tutkimusongel-

man näkökulmasta. Luokittelun pienimmät kategoriat olivat harrastajien vähyys (74 

vastausta) ja kehittyvä (75 vastausta). Harrastajien vähyys sisälsi asiat, kuten pienet 

osanottajamäärät ja harrastajien vähyys. Kehittyvällä viitattiin nousujohteiseen tule-

vaisuuteen ja kehittymiseen. 

Sanapilvessä (ks. kuvio 5) on kaikkien vastaajien vastauksista muodostettu sana-

joukko, jossa vasemmalla yläkulmassa on useimmin mainittu asia, kun kysyttiin, mitä 

sinulle tulee mieleen suomalaisesta yleisurheilusta. 

 

 

Kuvio 5. Useimmin mainitut sanat, jotka tulevat mieleen suomalaisesta yleisurhei-

lusta 

 

Loogisesti vasemmalta oikealle rivejä lukiessa sanojen maininnat laskevat. Viisi eniten 

mainittua sanaa olivat keihäänkeitto (264 kertaa), Viren (116 kertaa), Nurmi (112 ker-

taa), menestys (109) ja Paavo (104). Menestys-sana mainittiin sekä hyvää että huo-
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noa menestystä tarkoittavassa yhteydessä. Sanapilven perusteella ei voida tehdä joh-

topäätöksiä, koska samaan asiaan viittaavia sanoja esiintyy eri muodossa ja niitä tu-

lee luokitella. Näin ollen luokitellut tulokset antavat oikeamman kuvan.  

Mitä suomalainen yleisurheilu merkitsee 

Seuraavasta ympyrädiagrammista (ks. kuvio 6) selviää kategorioittain, mitä suomalai-

nen yleisurheilu merkitsee vastaajille. Kategoriat luotiin samalla tavalla kuin edelli-

sessä kysymyksessä text mining -työkalulla kuvaamaan parhaiten jokaista ryhmää.  

 

 

 

Kuvio 6. Mitä suomalainen yleisurheilu merkitsee 

 

Tässä kysymyksessä vastaajia oli 2 061. Suurin kategoria muodostui harrastuksesta, 

jossa vastauksia oli 869 kappaletta. Harrastuskategoria sisälsi asioita kuten harrastus, 

liikunta, elämäntapa, ajanviete ja monipuolinen. Viihde muodostui 723 vastauksesta, 

joissa esille tulleet asiat olivat viihde, mukavaa seurata, jännitys ja kiinnostava. Sosi-

aalinen tapahtuma (619 vastausta) ja positiiviset kokemukset (606 vastausta) olivat 

seuraavaksi suurimmat kategoriat. Sosiaalinen tapahtuma sisälsi asioita, kuten yhtei-

söllisyys, yhteenkuuluvuus, sosiaalisuus, intohimo ja ystävät. Positiiviset kokemukset 

rakentuivat muun muassa seuraavista asioista: menestys, onnistuminen, kannustava 

ja ylpeys. 

Harrastus: 869

Viihde: 723

Sosiaalinen 
tapahtuma: 619Positiiviset kokemukset: 606

Esikuvat: 406

Perinne: 213

Terveys: 197

Suomalaisuus: 
140

Työ: 96

Muut: 830

MITÄ SUOMALAINEN YLEISURHEILU 
MERKITSEE
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Esikuvissa esille tulleet asiat olivat muun muassa esikuvat ja fanius, perinteissä perin-

teet ja muistot ja terveydessä terveys, hyvinvointi ja puhtaus. Suomalaisuus (140 vas-

tausta) ja työ (96 vastausta) olivat pienimmät kategoriat tässä kysymyksessä. Suoma-

laisuuteen viittaavia asioita olivat muun muassa isänmaallisuus ja suomalaisuus ja 

työhön viittaavia työ ja valmennus. Osiossa ”muut” on lisäksi 830 vastausta, mutta 

niiden luokittelu pienempiin kategorioihin olisi luonut vain pieniä vastausryhmiä ka-

tegorioihin, eikä niiden uskottu tuovan lisäarvoa tutkimusongelman ratkaisun näkö-

kulmasta. 

Sanapilvessä (ks. kuvio 7) nähdään, mitkä sanat olivat mainittu useimmin tätä kysy-

mystä kysyttäessä. 

 

 

Kuvio 7. Useimmin mainitut sanat yleisurheilun merkitsevyydestä 

 

Tätä kuviota tulkitaan samalla tavalla kuin kuviota viisi (ks. kuvio 5) eli vasemmalta 

oikealle, ylhäältä alas. Sana ”harrastus” on mainittu 230, ”viihdettä” 169, ”seurata” 

103, ”tärkeä” 88 ja ”hyvää” 77 kertaa. Sana harrastus mainittiin useimmin ja vastaa-

jille yleisurheilu merkitsi myös eniten harrastusta, jonka jälkeen viihde muodosti 

toiseksi suurimman kategorian, mikä heijastuu myös edellä olleesta kuviosta, jossa 

”viihdettä” ja ”seurata” olivat seuraavaksi eniten mainitut asiat vastaajien keskuu-

dessa (ks. kuvio 7). Tässä sanapilvessä pätee kuitenkin samat kriteerit kuin kuviossa 

viisi (ks. kuvio 5,) eli johtopäätöksien tekeminen ei ole mahdollista samojen sanojen 

esiintyessä eri muotoisina. Oikeamman kuvan saa luokitelluista tuloksista. 
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Suomen Urheiluliiton ja pääyhteistyökumppaneiden arvot 

Seuraavassa taulukossa (ks. taulukko 5) nähtävä kysymys muodostettiin listaamalla 

Suomen Uhreiluliiton ja kolmen suurimman yhteistyökumppanin arvot. Vastaajat 

arvoivat mitta-asteikolla 1–5, kuinka adjektiivit arvostettu, harrastettu, uudistuva, 

rohkea, avoin, yhteistoiminnallinen, laadukas, vastuullinen, elämyksellinen, 

ympäristöystävällinen, viihdyttävä ja tasa-arvoinen kuvaavat yleisurheilua. Mitta-

asteikolla 1 tarkoittaa ”ei kuvaa lainkaan yleisurheilua” ja 5 tarkoittaa ”kuvaa 

vahvasti yleisurheilua”. Taulukossa 5 nähdään paremmuusärjestyksessä ylhäältä alas, 

mitkä adjektiivit kuvaavat vahvimmin ja mitkä vastaavasti heikoimmin yleisurheilua 

lajina. Mitta-asteikon lukemista 1–5 on muodostettu taulukon viimeiseen 

sarakkeeseen kyseiseen kysymykseen tulleiden vastausten keskiarvo. Vastaajia 

kysymyksessä oli yhteensä 2 131. 

Viisi parhaiten yleisurheilua lajina kuvaavaa adjektiivia olivat viihdyttävä (ka 4,1), 

elämyksellinen (ka 3,9), tasa-arvoinen (ka 3,9), ympäristöystävällinen (ka 3,8) ja 

arvostettu (ka 3,8). Alle kolme (3) keskiarvon sai vain yksi vastausvaihtoehto, joka oli 

uudistuva (ka 2,8). Menestyksekäs ja rohkea olivat toiseksi ja kolmanneksi vähiten 

yleisurheilua kuvaavat adjektiivit (ka 3). 

 

Taulukko 5. Suomalaista yleisurheilua parhaiten ja vähiten kuvaavat adjektiivit 

Adjektiivit n ka  

Viihdyttävä 2121 4,1 

Elämyksellinen 2122 3,9 

Tasa-arvoinen 2117 3,9 

Ympäristöystävällinen 2117 3,8 

Arvostettu 2126 3,8 

Vastuullinen 2118 3,6 

Yhteistoiminnallinen 2113 3,5 

Harrastettu 2120 3,5 

Laadukas 2117 3,4 

Avoin 2118 3,2 

Rohkea 2115 3,0 

Menestyksekäs 2120 3,0 

Uudistuva 2121 2,8 

Kaikki 2131  
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Seuraavasta taulukosta (ks. taulukko 6) nähdään tarkemmin, miten vastaajan suhde 

yleisurheiluun vaikutti siihen, kuinka vastaaja arvioi, miten seuraavat adjektiivit kuva-

sivat yleisurheilua lajina. Taulukossa esitetään kilpaurheilijat, katsojat, valmentajat, 

harrastajat, fanit, yhteistyökumppanit ja ryhmä ”ei mikään yllä olevista”. Jokaisen 

vastaajaryhmän vastaus on kerrottu taulukossa keskiarvona. Keskiarvot jakautuvat 

kysymyksen mitta-asteikon mukaan siten, että 1 = ei kuvaa lainkaan yleisurheilua ja 5 

= kuvaa vahvasti yleisurheilua.  

Seuraavassa taulukossa KU = kilpaurheilija, KA = katsoja, VA = valmentaja, HA = har-

rastaja, FA = fani, YK = yhteistyökumppani ja EI = ei mikään yllä mainituista. 

 

Taulukko 6. Arvojen luokittelu yleisurheilun suhteen mukaan 

  KU KA  VA HA FA YK EI 

  N = 204 N = 1332 N = 308 N = 424  N = 469 N = 44 N = 15 

Adjektiivi  ka ka ka ka ka ka ka 

Viihdyttävä 4,3 4,1 4,2 4,2 4,3 4 3,5 

Elämyksellinen 4,2 3,9 4 4 4,1 3,8 3,4 

Tasa-arvoinen 4 3,8 4,1 3,9 3,9 4 3,5 

Ympäristöystävällinen 4 3,8 4 3,9 3,9 3,7 3,6 

Arvostettu 3,8 3,8 3,9 3,8 3,8 3,7 3,3 

Vastuullinen 3,7 3,6 3,8 3,7 3,7 3,7 3,3 

Yhteistoiminnallinen 3,6 3,5 3,4 3,6 3,6 3,1 3,3 

Harrastettu 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,4 3,2 

Laadukas 3,6 3,3 3,6 3,5 3,4 3,2 3,1 

Avoin 3,3 3,2 3,1 3,4 3,3 2,9 3,1 

Rohkea 3 3 2,9 3,1 3 2,6 2,9 

Menestyksekäs 3 2,9 3,1 3 3 2,9 3,0 

Uudistuva 2,8 2,8 2,7 2,9 2,9 2,5 2,7 

 

 

Tutkiessa vastaajien suhteita yleisurheiluun, voidaan huomata, että valmentajat an-

toivat parhaat keskiarvot adjektiiveille tasa-arvoinen (ka 4,1), vastuullinen (ka 3,8) ja 

arvostettu (ka 3,9) ja vastaavasti huonoimman keskiarvon tasa-arvoiselle (ka 3,5), 

vastuulliselle (ka 3,3) ja arvostetulle (ka 3,3) antoi ryhmä ”ei mikään yllä mainituista”. 

Tuloksia analysoitaessa suhde yleisurheiluun ”ei mikään yllä mainituista” kattoi vain 

15 henkilöä tässä kysymyksessä, mikä on todella pieni ryhmä muiden vaihtoehtojen 

joukossa.  
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Harrastettu oli hyvin tasainen kaikkien ryhmien kesken (ka 3,4–3,5), pois lukien ryh-

män ”ei mikään yllä mainituista” vastaus, joka antoi keskiarvoksi 3,2. Fanit ja harras-

tajat antoivat uudistuvalle keskiarvoksi 2,9, joka oli samalla paras keskiarvo kyseiselle 

adjektiiville. Huonoimman keskiarvon adjektiiville uudistuva antoivat yhteistyökump-

panit (ka 2,5). Yhteistyökumppanit antoivat huonoimmat keskiarvot myös adjektii-

veille rohkea (ka 2,6), jossa paras keskiarvo saatiin ryhmistä kilpaurheilijat ja harras-

tajat (ka 3,1), avoin (ka 2,9), jossa paras keskiarvo 3,4 tuli harrastajien mukaan, yh-

teistoiminnallinen (ka 3,1), jossa paras keskiarvo 3,6 saatiin kilpaurheilijoilta, faneilta, 

vapaaehtoisilta ja harrastajilta ja menestyksekäs (ka 2,9), jossa paras keskiarvo oli 3,1 

kilpaurheilijoiden, vapaaehtoisten, valmentajien ja ryhmät muut antamana. 

Kilpaurheilijat antoivat parhaat keskiarvot adjektiiveille viihdyttävä (ka 4,3), ympäris-

töystävällinen (ka 4,1) ja elämyksellinen (ka 4,2). Viihdyttävälle keskiarvon 4,3 antoi-

vat myös fanit. Huonoimmat keskiarvot samoille adjektiiveille antoi vastaavasti 

ryhmä ”ei mikään yllä mainituista”. Tämän ryhmän vastaukset jakaantuivat seuraa-

vasti: viihdyttävä (ka 3,5), ympäristöystävällinen (ka 3,6) ja elämyksellinen (ka 3,4). 

Adjektiiville laadukas paras keskiarvo oli 3,6 kilpaurheilijoiden, valmentajien ja vapaa-

ehtoisten antamana ja vastaavasti huonoin keskiarvo 3,1 saatiin ryhmästä ”ei mikään 

yllä mainituista”. 

Kaikkia ryhmiä ei ole esitetty taulukossa, sillä kyseisten ryhmien vastaukset olivat 

edellä mainittujen keskiarvojen väliltä ja keskiarvot olivat suhteellisen tasaisia vertail-

taessa niitä toisiinsa (vaihteluväli kyseisten keskiarvojen välillä 0,1, 0,2 tai 0,3 desi-

maalia). Yksi tekijä, joka saattaa vaikuttaa keskiarvojen tasaisuuteen on se, että yh-

dellä tutkimusyksiköllä oli mahdollisuus valita kolme eri vaihtoehtoa mihin kategori-

aan luokitteli itsensä kysyttäessä suhdetta yleisurheiluun. Tämän takia yksi ja sama 

tutkimusyksikkö voi vaikuttaa yhdellä vastauksella esimerkiksi katsojan, vapaaehtoi-

sen ja fanin näkökantaan tässä vertailussa.  

Vastaajan iän vaikutus siihen, kuinka tutkimusyksikkö kuvasi yleisurheilua lajina, näh-

dään alla olevasta taulukosta (ks. taulukko 7). Taulukossa esitetään alle 20-, 20–24-, 

25–29-, 35–39, 40–44, 50–54 ja 60- ja yli 60-vuotiaat. Huomattavin ero ikäryhmien 

välillä löytyy alle 20-vuotiaiden vastauksista. Alle 20-vuotiaat ovat luokitelleet lähes 

jokaisen adjektiivin kuvaamaan yleisurheilua lajina paremmin kuin mikään muu ikä-
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ryhmä, lukuun ottamatta adjektiiveja arvostettu, jonka 20–24-vuotiaat ovat luokitel-

leet parhaimmin kuvaamaan yleisurheilua (ka 3,9) ja uudistuva, jossa 60+ -vuotiaat 

ovat antaneet saman keskiarvon kuin alle 20-vuotiaat (ka 3).  

 

Taulukko 7. Arvojen luokittelu ikäryhmittäin 

  Alle 20 20–24 25–29 35–39  40–44 50–54  60 ja yli 

  N = 82 N = 102 N = 119 N = 205 N = 259 N = 299 N = 407 

Adjektiivi  ka ka ka ka ka ka ka 

Viihdyttävä 4,6 4,3 4,1 4,2 4,1 4,1 4 

Elämyksellinen 4,4 4 3,8 3,9 3,8 4 3,9 

Tasa-arvoinen 4,1 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8 3,8 

Ympäristöystävällinen 4,1 4 3,6 3,9 3,8 3,8 3,7 

Arvostettu 3,7 3,9 3,6 3,6 3,8 3,8 3,8 

Vastuullinen 3,9 3,6 3,7 3,8 3,7 3,6 3,5 

Yhteistoiminnallinen 4 3,6 3,6 3,6 3,7 3,5 3,4 

Harrastettu 3,7 3,6 3,5 3,4 3,5 3,5 3,5 

Laadukas 3,9 3,6 3,4 3,5 3,4 3,3 3,3 

Avoin 3,7 3,4 3,1 3,4 3,3 3 3,3 

Rohkea 3,5 3 2,8 2,9 2,9 3 3 

Menestyksekäs 3,4 3 2,9 3 2,9 2,9 2,9 

Uudistuva 3 2,7 2,6 2,7 2,8 2,8 3 

 

 

Vertailuun otettiin vielä sukupuoli eli miten naisten ja miesten vastaukset erosivat 

toisistaan kysyttäessä, miten edellä mainitut adjetkiivit kuvasivat yleisurheilua lajina 

(ks. taulukko 8). Naisten vastaukset antoivat paremman keskiarvon miehiin 

verrattuna adjektiiveille viihdyttävä, elämyksellinen, yhteistoiminnallinen, 

harrastettu, laadukas, avoin, rohkea, menestyksekäs ja uudistuva. Miesten 

vastaukset antoivat puolestaan paremman keskiarvon adjektiiveille tasa-arvoinen, 

ympäristöystävällinen ja arvostettu. Saman keskiarvon molempien sukupuolten 

vastaukset antoivat adjektiiville vastuullinen.  
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Taulukko 8. Arvojen luokittelu sukupuolen mukaan 

  Naiset Miehet 

  N = 1 013 N = 1 082 

Adjektiivi  ka ka 

Viihdyttävä 4,2 4 

Elämyksellinen 4 3,9 

Tasa-arvoinen 3,7 4 

Ympäristöystävällinen 3,8 3,9 

Arvostettu 3,7 3,8 

Vastuullinen 3,6 3,6 

Yhteistoiminnallinen 3,6 3,4 

Harrastettu 3,6 3,4 

Laadukas 3,5 3,3 

Avoin 3,3 3,2 

Rohkea 3 2,8 

Menestyksekäs 3 2,9 

Uudistuva 2,9 2,7 

 

 

Suomen Urheiluliitto Ry:n toiminta 

Suomen Urheiluliitto ry:n toimintaan ja erityisesti sen linjaamien strategisten pääpai-

nopistealueisiin liittyvä kysymys kysyttiin vain yleisurheilun seuratoimijoilta, joita oli 

yhteensä 588 henkilöä tässä kysymyksessä. Taulukossa (ks. taulukko 9) nähdään 

kuinka, vastaajat ovat arvioineet, miten Suomen urheiluliitto ry on edistänyt seuraa-

via asioita suomalaisessa yleisurheilussa: yleisurheilijan urapolkua, elinvoimaista seu-

ratoimintaa, lajimielikuvaa eli imagoa ja toimintatapojen uudistamista. Mitta-as-

teikko oli seuraavanlainen, 1 = huonosti, 2 = välttävästi, 3 = tyydyttävästi, 4 = hyvin, 5 

= erinomaisesti ja 6 = en osaa sanoa. Taulukosta saadaan selville sekä prosenttiosuu-

det että sulkeiden sisällä vastausten n-arvo eli määrä. Viimeisessä sarakkeessa on 

kaikkien rivillä olevien vastausten keskiarvo.  
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Taulukko 9. Kuinka Suomen Urheiluliitto on edistänyt sen linjaamia strategisia pää-

painopistealueita  

   1 = 2 = 3 = 4 =  5 = 6 =  

  
N Huo-

nosti 
Välttä-
västi 

Tyydyt-
tävästi 

Hyvin Erinomai-
sesti 

En osaa 
sanoa 

ka 

   % % % % % %  

Yleisurheilijan 
urapolkua 588 

7 % 
(40) 

22 % 
(129) 

35 % 
(206) 

19 % 
(110) 

2 % 
 (13) 

15 % 
 (90) 3,3 

Elinvoimaista 
seuratoimintaa 588 

6 % 
(33) 

17 % 
(102) 

33 % 
(195) 

27 % 
(157) 

6 % 
 (34) 

11 % 
 (67) 3,4 

Lajimielikuvaa eli 
imagoa 588 

8 % 
(45) 

21 % 
(123) 

35 % 
(206) 

24 % 
(144) 

3 %  
(18) 

9 %  
(52) 3,2 

Toimintatapojen 
uudistamista 587 

12 % 
(68) 

26 % 
(153) 

35 % 
(207) 

13 % 
(77) 

1 % 
 (4) 

13 %  
(78) 3,1 

 

 

Taulukosta voidaan todeta, että Suomen urheiluliito on edistänyt tyydyttävästi (ka 3) 

yleisurheilijan urapolkua, elinvoimaista seuratoimintaa, lajimielikuvaa eli imagoa ja 

toimintatapojen uudistamista. Paremmuusjärjestyksessä elinvoimainen seuratoi-

minta sai keskiarvon 3,4, yleisurheilijan urapolku 3,3, lajimielikuva eli imago 3,2 ja toi-

mintatapojen uudistaminen 3,1. 

5.3 Yleisurheilun seuraamiseen käytettävät kanavat 

Seuraavalla kysymyksellä selvitettiin, mitä eri kanavia yleisurheilun seuraamiseen 

käytetään. 2 144 henkilöä vastasi tähän kysymykseen ja vastauksia kertyi yhteensä 

10 751 kappaletta, mikä johtui siitä, että vastaajilla oli mahdollisuus valita niin monta 

vaihtoehtoa, kun koki tarpeelliseksi. Vaihtoehtoihin sosiaalinen media, digitaalinen 

media ja muut lisättiin tarkentava kysymys, jolla selvitettiin, mitä alustoja vastaajalla 

oli käytössä. 

Taulukon tulokset on esitetty numeroituna 1–13 (ks. taulukko 10). Ylimpänä numero 

1 tarkoittaa sitä, että kyseinen vaihtoehto sai eniten vastauksia ja vastaavasti alin nu-

mero 13 vähiten. Korkeimmalle taulukossa sijoittuu televisiolähetykset, joiden väli-

tyksellä yleisurheilua seurataan eniten (1 961 vastausta). Toiseksi eniten vastaajat 

käyvät paikan päällä tapahtumissa (1 449 vastausta). Kyselylomake lähetettiin yleis-
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urheilutapahtumien lipunostajille, joilta vastauksia kertyi koko kyselyyn 1 451 kappa-

letta, millä saattaa olla vaikutusta kyseisen kohdan korkeaan sijoitukseen muiden 

vaihtoehtojen joukossa. Internetin uutissivustot (1 359 vastausta), tulospalvelusivut 

(1 125 vastausta) ja painetut lehdet/printtimedia (1 116 vastausta) olivat seuraavaksi 

eniten käytetyt kanavat. 

 

Taulukko 10. Kanavat, joista yleisurheilua seurataan eniten ja vähiten 

 Kanavat yleisurheilun seuraamiseen  n 

1. Televisiolähetykset 1 961 
2. Paikan päällä tapahtumissa 1 449 
3. Internetin uutissivustot 1 359 
4. Tulospalvelusivut 1 125 
5. Painetut lehdet (printtimedia) 1 116 
6. Yleisurheilutapahtumien nettisivut 932 
7. Sosiaalinen media, tarkenna mitkä alustat: 865 
8. Seurojen ja järjestöjen nettisivut 793 
9. Nettilähetykset yleisurheilusta 699 
10. Mobiiliapplikaatiot 201 
11. Muu digitaalinen media, mikä: 182 
12. Muut, mitkä: 37 
13. En seuraa yleisurheilua lainkaan 32 

 Kaikki  2144 

 

 

Sosiaalinen media oli seitsemänneksi käytetyin kanava yleisurheilun seuraamiseen. 

Alustat, jotka kyseisen kohdan avoimista vastauksista tulivat esille ovat eniten mai-

nontoja saaneessa järjestyksessä Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Blogit, 

SnapChat ja LinkedIn. 

Kolme vähiten vastauksia saanutta vaihtoehtoa olivat muu digitaalinen media (182 

vastausta), muut (37 vastausta), ja en seuraa yleisurheilua lainkaan (32 vastausta). 

Muu digitaalinen media koostui avoimista vastauksista, jotka olisi voinut luokitella 

myös valmiiksi ehdotettuihin vastausvaihtoehtoihin kuten esimerkiksi lehtien uutissi-

vut ja verkkolehdet olisi voinut laittaa internetin uutissivustot kohtaan ja netti-tv, C-

more ja Eurosport nettilähetyksiin. 
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6 Johtopäätökset 

Yleisurheilun brändi-imago on muodostunut yksilöiden kokemuksista ja kohtaami-

sista yleisurheilun kanssa. Tavoite brändi-imagon kehittämisessä on luoda uniikkeja, 

vahvoja ja suotuisia mielleyhtymiä brändistä. Kuten teoriassa todetaan, urheilumark-

kinoijien täytyy kasvattaa ja ylläpitää urheilujoukkueen tai seuran brändipääomaa, 

jotta se säilyttää menestyksen ja kannattavuuden. Tämä onnistuu esimerkiksi kont-

rolloimalla niitä asioita, jotka ovat riippumattomia urheilun arvaamattomasta loppu-

tuloksesta eli esimerkiksi kontrolloimalla tapahtumakokemusta. 

Kuvioon kahdeksan (ks. kuvio 8) on koottu kaikkien tutkimusyksiköiden vastausten 

mukaan kuusi parhaiten yleisurheilua lajina kuvaavaa arvoa annetuista adjektiiveista, 

kuusi asiaa, mitä yleisurheilu merkitsi eniten ja kuusi asiaa, jotka yleisurheilusta tuli-

vat parhaiten vastaajien mieleen.  

 

 

 

Kuvio 8. Yleisurheilun brändi-imagoon vaikuttavat tekijät 

 

Yleisurheilun 
brändi-imagoon 

vaikuttavat tekijät

Parhaiten kuvaavat adjektiivit 
(arvoista):

-viihdyttävä

-elämyksellinen

-tasa-arvoinen

-ympäristöystävällinen

-arvostettu

-vastuullinen

Yleisurheilu merkitsee:

-harrastusta

-viihdettä

-sosiaalista tapahtumaa

-positiivisia kokemuksia

-esikuvia

-perinnettä

Yleisurheilusta tulee mieleen:

-perinteet ja historia

-huono menestys

-keihäänheitto

-kilpailut

-yhteisöllisyys

-urheilijat (myös nuoret)
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Teoriassa kerrottiin, että urheilussa uniikki kokemus on tuote eli markkinoinnissa täy-

tyy kiinnittää huomiota siihen, miten tuote tai palvelu koetaan. Yleisurheilua voisi 

markkinoida tuloksista peilaten siis esimerkiksi viihdyttävänä ja elämyksellisenä koke-

muksena. Tunneside, joka katsojan tai osallistujan ja urheilun välillä on, luo suotuisia 

mielleyhtymiä yksilölle. Esimerkiksi yhteenkuuluvuus, positiiviset kokemukset, pe-

rinne ja esikuvat ovat näitä mielleyhtymiä, joita yleisurheilu luo. 

Urheilun markkinoinnissa tulisi käyttää myös enemmän motivaatioon vaikuttavia te-

kijöitä eli esimerkiksi perustaa markkinointia siihen, että yksilö kokee muun muassa 

eustressiä eli hyvänlaatuista stressiä, saa ajanvietettä arkielämästä ja saa mahdolli-

suuden vahvistaa perheen yhteenkuuluvuutta olemalla mukana tapahtumissa. Yleis-

urheiluun liitettiin tekijöitä kuten viihteellisyys, elämyksellisyys, positiiviset kokemuk-

set, sosiaalinen tapahtuma ja yhteenkuuluvuus, joiden avulla edellä mainittuja asioita 

voidaan kokea. 

Markkinoinnin tavoitteena on luoda suotuisia brändiassosiaatioita vakuuttamalla ku-

luttajille, että brändi omaa merkitykselliset ominaisuudet ja hyödyt, jotka tyydyttävät 

kuluttajan tarpeet ja halut. Yleisurheilulla on kyky tarjota jokaiseen Maslown tarve-

hierarkian mukaiseen tasoon aktiviteetteja, joilla tarve voidaan tyydyttää. Tarve-

hierarkian ylin taso eli itsensä toteuttamisen tarve on jotain, mikä vie yksilön sekä 

fyysisen että mentaalisen kapasiteetin rajoille. Yleisurheilu koettiin elämyksellisenä 

eli esimerkiksi Urheiluliiton järjestämää 63,3km juoksua voisi markkinoida nojautu-

malla tähän, jolloin myös osallistujan korkein tarpeen taso täyttyy. Yleisurheilu tar-

koitti monelle vastaajalle myös harrastusta, joka on yhteisöllinen ja monipuolinen, 

jolla voidaan tyydyttää kuulumisen tarve.  

Yleisurheilu merkitsi vastaajille eniten harrastusta, viihdettä, sosiaalista tapahtumaa 

ja positiivisia kokemuksia, jotka ovat yksilöiden vahvoja, suotuisia ja uniikkeja miel-

leyhtymiä. Nämä asiat vaikuttavat myös positiivisesti yleisurheilun koettuun brändi-

imagoon. Harrastajien vähyys tuli esille negatiivisessa sävyssä, mutta vastapainona 

yleisurheilu merkitsi vastaajille eniten harrastusta. Tästä voidaan todeta, että yleisur-

heilu harrastuksena on pidetty, vaikka harrastajia koetaankin olevan vähän. Tieto 

tästä auttaa markkinoija korostamaan yleisurheilun tuomia positiivisia asioita osallis-

tujamarkkinoinnissa. Yleisurheilun yhteisöllisyyttä, joka koettiin positiivista imagoa 

muodostavana tekijänä, voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa muun muassa tuomalla 
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esille perheille yhteisen harrastuksen mahdollisuus, antamalla mainonnan vastaanot-

tajille enemmän tunnetta, että hekin voivat olla mukana kokemassa yhteisöllisyyttä, 

joka kentällä ja katsomossa vallitsee tai kokemalla yhteisöllisyyttä olemalla mukana 

muussa yleisurheilutoiminnassa esimerkiksi vapaaehtoisena. 

Brändiylivoiman saavuttamiseksi täytyy markkinoida sitä, mitä yleisurheilulla on mui-

hin lajeihin verrattuna ja panostaa kontrolloitavissa oleviin asioihin urheilun arvaa-

mattomassa ympäristössä. Urheilutapahtumissa myös viihteellisyydestä on tullut yhä 

tärkeämpi tekijä, joka koettiin vastaajien keskuudessa olevan toiseksi tärkein asia, 

mitä yleisurheilu merkitsi ja adjektiiveista se kuvasi lajia parhaiten. Markkinoinnissa 

yleisurheilun viihteellisyyttä täytyy siis pyrkiä tuomaan esille niillä elementeillä, jotka 

lisäävät viihteellisyyden tunnetta joko katsojan tai osallistujan näkökulmasta tapah-

tumasta riippuen. 

Yleisurheilun perinteet ja historia muodostuvat uniikeista tekijöistä, joita mikään 

muu laji ei ole kokenut samanlaisena. Myös yleisurheilun kilpailut ja lajien kirjo ovat 

uniikkeja, jotka tulivat esiin positiivisessa valossa lajin brändi-imagon näkökulmasta. 

Yleisurheilun historiasta olisi mahdollisuus palauttaa brändiassosiaatioita menestyk-

sestä ja menestyneistä urheilijoista kuten Paavo Nurmesta ja Lasse Virenistä, jotka 

olivat usein mainittuja henkilöitä kyseisessä kategoriassa. Näiden lisäksi keihäänhei-

ton kategoriassa Seppo Räty oli entisajan menestynyt urheilija, joka tuli usein esille 

kyseisessä kategoriassa. Suomalaista yleisurheilua voisi tarinallistaa tuomalla esiin 

sen loistokkaan historian myös uusille sukupolville. Esimerkkinä menestyksestä Paavo 

Nurmella on hallussaan edelleen yleisurheilun olympiamitaliennätys yhdeksällä kul-

lalla ja kolmella hopealla (Elämänkerta n.d.), kun Usain Boltin yksi kultamitali vietiin 

viestijoukkueessa juosseen Nesta Carterin kärytessä dopingista (Usain Bolt loses one 

Olypic gold medal as Nesta Carter tests positive, 2017). Yleisurheilussa Paavo Nur-

men lisäksi vain Carl Lewis on yltänyt yhdeksään olympiakultaan, jonka lisäksi hänellä 

on yksi olympia hopea (At a Glance n.d.).  

Negatiivisia asioita kuten huonoa menestystä, rahoitusongelmia, Suomen Urheiluliit-

toa ja harrastajien vähyyttä voidaan pitää kilpailuhaittana. Kategoriassa Suomen Ur-

heiluliitto esille nousseista asioista muun muassa johtohenkilöstö on ehtinyt jo muut-

tua tutkimuksen teon jälkeen. Rahoitusongelmista eroon pääseminen on mahdollista 
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etsimällä uusia yhteistyökumppaneita, joiden hankkiminen voi olla helpompaa peila-

ten yleisurheilun imagon positiivisiin tekijöihin, ihmisten kiinnostavuuteen lajia koh-

taan sekä nojautumalla adjektiiveihin (arvoihin), jotka kuvaavat lajia parhaiten ja pei-

laamalla niitä mahdollisen yhteistyökumppanin arvoihin.  

Sponsor Insightin vuonna 2019 teettämän tutkimuksen mukaan suomalaisten mie-

lestä yleisurheilu oli toiseksi kiinnostavin laji heti jääkiekon jälkeen. Yleisurheilu oli 

vuoden 2019 tutkimuksessa enää 3 % jääkiekkoa takana, kun vuonna 2018 ero oli 9 

%. (Tutkimus: muut lajit kuroivat kiinni jääkiekon etumatkaa – eSports nousi nuorten 

miesten suosikkilajiksi 2019.) 

Yleisurheilun huonolle menestykselle toisen puolen toivat nuoret urheilijat ja menes-

tys. Näistä kategorioista esille nousivat yksittäiset onnistujat, tulevaisuuden lupauk-

set ja odotus uusista huipuista, joita voidaan käyttää markkinoinnin näkökulmasta 

luomassa hyvää imagoa lajille menestyksen puolella ja saamalla ihmiset kiinnostu-

neiksi siitä, mitä tulevaisuudessa on luvassa. 

Tutkimustuloksista esiin tulleet eroavaisuudet löytyivät naisten ja miesten välisistä 

tuloksista, kun kysyttiin, miten eri adjektiivit kuvasivat yleisurheilua lajia. Erot olivat 

keskiarvollisesti todella pieniä, mutta kävi ilmi, että naiset ja miehet luokittelivat eri 

adjektiivit kuvaamaan yleisurheilua lajina paremmin, yhtä poikkeusta lukuun otta-

matta, jossa molemmat antoivat saman keskiarvon kyseiselle adjektiiville. Ikäryhmit-

täin vertailtaessa huomattiin, että alle 20-vuotiaat antoivat paremman keskiarvon lä-

hes jokaiselle adjektiiville, kuin muut ikäryhmät, kahta poikkeusta lukuun ottamatta. 

Keihäänheitto ja siihen kohdistuvat maininnat perustuvat lajimenestykseen. Yleisur-

heilun lajeista tulokissa esille nousi keihäänheiton jälkeen eniten kestävyysjuoksu ja 

aitajuoksu. Näillä lajeilla voi olla mahdollisuuksia luoda samanlaisia tarinoita suoma-

laiselle yleisurheilulle, jos urheilijoille tulee kilpailumenestystä. Mikä tahansa laji sa-

manlaisen kilpailumenestyksen varjossa pystyy samaan. Urheilijoiden käyttö lajin 

esilletuonnissa olisi markkinoinnin kannalta järkevää, sillä urheilijat muodostavat 

yleisurheilun positiivista brändi-imagoa. 
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Kauttaaltaan urheilijoiden käyttö yleisurheilun markkinoinnissa lisää positiivista ima-

goa ja tekee markkinoinnista mielenkiintoisempaa. Sen ei tarvitse olla tietyille kohde-

ryhmille suunnattua markkinointia, mutta yleisesti niiden tekijöiden tuonti markki-

nointiin kannattaa ottaa mukaan, jotka koetaan positiivisena brändi-imagon rakenta-

misen kannalta. Yleisurheilu merkitsi vastaajille myös esikuvia eli laji ja sen parissa 

toimivat urheilijat koettiin roolimalleina, jotka antavat esimerkkiä ja syyn faniudelle. 

Urheilijoiden käyttö markkinoinnissa myös tapahtuman elämyksellisyyden ja viihteel-

lisyyden lisääjänä erilaisten vastakkainasettelujen kautta voisi lisätä mainonnan vas-

taanottajan reagointia ja kiinnostusta lähteä seuraamaan, kuinka kilpailussa käy. 

Viihteellisyyden ja elämyksellisyyden lisäksi yleisurheilun tasa-arvo ja ympäristöystä-

vällisyys voitaisiin tuoda esille lajin markkinoinnissa, sillä ne koettiin hyvin lajia kuvaa-

vina adjektiiveina. Ympäristöasiat ovat olleet paljon esillä maailmanlaajuisesti eli 

yleisurheilun ympäristöystävällisyys ja siihen vaikuttavat tekijät kannattaa ottaa huo-

mioon ja tuoda esille markkinoinnin ja lajin brändi-imagon nostattamisen näkökul-

masta. 

Yleisurheilun 2017–2020 strategiassa tavoitteena oli arvostettu, harrastettu ja uudis-

tuva yleisurheilu. Tutkimustuloksista peilaten arvostettu sai keskiarvoksi 3,8, harras-

tettu 3,5 ja uudistuva 2,8, jonka keskiarvo oli myös kaikkein heikoin verrattuna mui-

hin adjektiiveihin. Yleisurheilun uudistuminen lajina täytyisi pystyä konkretisoimaan, 

jotta se voidaan huomata katsojien ja osallistujien keskuudessa. Uudistukset voisivat 

olla esimerkiksi lajiuudistuksia ja sääntömuutoksia, jotka tekevät seuraamisesta mie-

lenkiintoisempaa. Yleisurheilun strategiassa yhtenä tavoitteena oli rakentaa myös 

yleisurheilun fanikulttuuria. Tutkimuksessa kysyttäessä vastaajan suhdetta yleisurhei-

luun, 472 vastaajaa luokitteli itsensä yleisurheilun faniksi, mikä oli samalla tutkimus-

tuloksissa luodussa taulukossa kolmanneksi eniten vastauksia saanut vaihtoehto. Tä-

hän viitaten tämä vaikuttaa onnistuneen ainakin jollain tasolla. 
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7 Pohdinta 

Onnistuminen 

Tutkimuksen teko onnistui suunnitellusti eikä varsinaisia esteitä tullut vastaan. 

Tutkimusaineisto oli kerätty jo etukäteen ennen opinnäytetyön kirjallisuuden 

kirjoitusta ja kirjoitusprosessille oli varattu tarpeeksi aikaa, mikä mahdollisti 

aikataulussa pysymisen ja huolellisen valmistelun. Tutkimustulokset ratkaisivat 

tutkimusongelman eli niistä selvisi mistä tekijöistä yleisurheilun brändi-imago 

muodostui. 

Suomen Urheiluliitto saa tuloksista tietoon millaisia asioita yleisurheiluun liitetään ja 

mitkä niistä parantavat ja mitkä taas heikentävät brändi-imagoa. Yleisurheilun 

markkinoijat pystyvät hyödyntämään saatuja tuloksia markkinoinnissaan ja 

viestinnässään. Tulosten pohjalta Urheiluliitto saa perustan esimerkiksi uusien 

yhteistyökumppaneiden valinnalle. Suomen Urheiluliitto saa tietoonsa myös, kuinka 

sen linjaamat strategiset pääpainopistealueet ovat toteutuneet. Tieto näistä 

mahdollistaa Urheiluliiton keskittymisen osa-alueisiin, joita he haluavat toiminnallaan 

parantaa tulevaisuudessa. Suomen Urheiliiton yhtenä tavoitteena strategiassa oli 

myös kaikkien sen digitaalisten kanavien hyödyntäminen markkinoinnin ja myynnin 

edesauttamiseksi. Tutkimustulokista Urheiluliitto sai tietoonsa, mitä kanavia 

vastaajat käyttivät eniten ja mitä taas vähiten yleisurheilun seuraamiseen. 

Tutkimustulokset muodostuivat katsojien ja seuratoimijoiden vastauksista eli tuloksia 

ei voi yleistää koskemaan vallitsevaa mielipidettä suomalaisesta yleisurheilusta vaan 

nimenomaan kyseisten vastaajaryhmien mielipidettä. Mahdollista jatkoa 

suomalaisen yleisurheilun brändi-imagotutkimukselle voisi toteuttaa henkilöille, jotka 

eivät ole jo ennestään mukana yleisurhelussa tai sen tapahtumissa, jotta saataisiin 

laajempi näkokulma yleisurheilun brändi-imagosta. Tämän tutkimuksen toteutus 

samoissa tai eri yleisurheilutapahtumissa ja yleisurheilun toimihenkilöille uudestaan 

on myös kannattavaa, jotta saadaan saman kohderyhmän vastauksista vertailukohta 

tämän tutkimuksen tuloksille. 
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Luotettavuus 

Tutkimuksen kyselylomake lähetettiin Sponor Insightin ja Suomen Urheiluliiton 

kanavista tutkimusyksiköille. Tarkkaa vastausprosenttia on vaikea määrittää, sillä 

urheiluliiton sähköpostista lähetetty kysely laitettiin 151 eri seuralle ja vastauksia 

seuroilta saatiin yhteensä 588. Tämä kertoo siitä, että seurassa useampi henkilö on 

vastannut kyselyyyn, mutta tarkasti ei voida tietää kuinka monelle toimihenkilölle 

kysely on loppujen lopuksi mennyt ja kuinka moni heistä on vastannut.  

Sponsor Insight lähetti kyselyn kaikille lipun ostaneille henkilöille vuoden 2018 

Kalevan kisoihin, Paavo Nurmi Gamesiin ja Suomi–Ruotsi-maaotteluun, joista 

vastauksia kertyi 1 451 kappaletta. Tässäkään tapauksessa ei voida tarkasti tietää, 

kuinka monta henkilöä kysely on tavoittanut ja kuinka moni heistä on vastannut, 

joten vastausprosentin määrittäminen on mahdotonta. 1 451 vastauksesta 107 

kerättiin Kalevan kisoissa paikan päällä Ipadien avulla. Paikan päällä vastaajiksi 

valikoituivat vastaan tulevat tai katsomossa istuneet henkilöt, jotka suostuivat 

vastaamaan kyselyyn. 

Luotettavuutta tutkimuksen toisessa vaiheessa eli yleisurheiluseurojen 

toimihenkilöille lähetetyssä kyselyssä lisäsi se, että ensimmäisen lähteyksen jälkeen 

Suomen Urheiluliiton toimitusjohtaja lähetti kyselun vielä toistamiseen, jolloin 

vastausaikaa jatkettiin. Toimitusjohtajan lähettämä kysely keräsi 350 vastausta 

ensimmäisen kierroksen 240 vastauksen lisäksi. Toimitusjohtajan lähettämä viesti 

saattoi lisätä vastaajien määrää sen vuoksi, että vastaanottajat tunnistivat lähettäjän. 

Kanasen (2011, 73) mukaan vastausprosentit 20–30 väliltä eivät ole riittävän 

luotettavia antamaan tietoa tutkimusongelmasta. Kuluttajatuktimuksessa kuitenkin 

alueellisesti 500:lla vastauksella ja valtakunnallisesti 1000:lla vastauksella saadaan 

suhteellisen luotettavia vastauksia (Kananen 2011, 67). Tutkimuksen tulokset 

analysoitiin ja johtopäätökset tehtiin 2 146 vastauksen pohjalta. 

Tulosten luotettavuuden arvioinnissa yksi tekijä, joka saattoi vaikuttaa tulosten 

luotettavuuteen on se, että yksi vastaaja saattoi vastauksellaan vaikuttaa moneen 

vastaajaryhmään tiettyjä kysymyksiä analysoitaessa, jolla voi olla vaikutusta 

tutkimustuloksissa. Tämä tapahtui esimerkiksi yleisurheilun suhdetta vertailtaessa 
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siihen, kuinka eri vastaajaryhmät olivat arvioineet, kuinka adjektiivit kuvasivat 

yleisurheilua lajina.  

Luotettavuutta tutkimuksessa lisäsi tutkimuskysymysten muotoilu sellaisiksi, että 

vastaajalle ei jäänyt tulkinnanvaraa, mitä kysymyksellä tarkoitettiin. Suurin osa 

kysymyksistä oli strukturoituja, jonka lisäksi avoimia kysymyksiä oli kaksi. Avoimia 

kysymyksiä oli myös strukturoiduissa kysymyksissä, joissa oli vaihtoehto ”muu, 

mikä/mitkä”. Avoimet kysymykset luokiteltiin text mining -työkalulla, jolla 

varmistettiin, että tuloksista saadaan luotettavempia. Kategorioiden luotettavuutta 

olisi voinut parantaa entisestään, jos kategoriat olisi luokiteltu yksityiskohtaisemmin, 

jolloin kategorioita olisi tullut myös enemmän. Stukturoitujen kysymysten analysointi 

oli helpompaa verrattuna avoimiin kysymyksiin, mikä vaikuttaa kyseisten kysymysten 

tutkimustulosten luotettavuuteen. Tutkimustulosten paremman luotettavuuden 

varmistamiseksi analysoinnissa olisi voinut käyttää myös muita analyysimenetelmiä 

kuten esimerkiksi ristiintaulukoinnissa khiin neliö -testiä. Webropol-palvelin lisäsi 

luotettavuutta tulosten osalta siten, että sinne tallentui kerätty aineisto ja analyysit 

eli tuloksia ei päässyt katoamaan tutkimuksen missään vaiheessa.  

Luotettavuuden lisäämiseksi taulukot ja kuviot ovat avattu tekstissä, jotta niiden 

vastaavuus toisiinsa voidaan todeta. Tutkimuksen luotettavuutta lisää myös 

vaiheiden dokumentointi, jolla tutkimuksen yhteneväinen eteneminen voidaan 

varmistaa. Tutkimusongelman tarkka määrittely ja rajaus ovat myös tekijöitä, jotka 

lisäävät luotettavuutta tutkimuksessa.  
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