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1 Johdanto
Urheilusponsorointi on lisääntynyt hurjasti viimeisten parin vuosikymmenen ajan.
Useille globaaleille brändeille, kuten Coca-Cola ja Shell, urheiluorganisaatioiden
sponsoroinnista on tullut tärkeä osa yritysten markkinointistrategioita. Yleisimmät
tavoiteltavat hyödyt organisaatioille, jotka sponsoroivat ovat brändikuvan parantaminen sekä kasvattaa brändin huomiota. Urheiluorganisaatiot puolestaan hakevat tyypillisimmin taloudellista tukea. (Smith & Stewart 2015, 200—204.) Breuerin, Reiserin
ja Wickerin (2012) mukaan Rust ja Oliver (1994) kokevat puolestaan uuden median
(internetti, mobiili) kilpailevan perinteisten medioiden kanssa ja näin kohdeyleisöt jakaantuvat useisiin eri medioihin. Tämä tuo haasteen markkinoijille tavoittaa omat
kohdeyleisönsä. Urheilusponsorointi pystyy vastaamaan tähän haasteeseen ja toimimaan tehokkaana markkinointivälineenä. (Breuer, Reiser & Wicker 2012, 1.)

Tässä tutkimuksessa selvitetään jääkiekko-organisaatio Rauman Lukko Oy:n (myöhemmin Lukko) yhteistyökumppaneiden asiakastyytyväisyyden kautta yhteistyön onnistumista sekä etsitään keinoja, miten Lukko voi entisestään parantaa ja kehittää
omaa toimintaansa muun muassa myynnin näkökulmasta.

Globaalisti vuonna 2018 urheilusponsorointiin käytettävät rahasummat olivat noin
56,3 miljardia euroa. Myös Suomessa urheilusponsorointi on kasvanut kuten selviää
kuviosta 1. Vuonna 2018 Suomessa urheilusponsorointiin käytettiin rahaa 155 miljoonaa euroa. (Global sponsorship spending from 2007 to 2018; Sponsorship spending in
Finland 2009 – 2918, by type, 2020.) Vaikka urheilusponsoroinnin rahasummat ovat
kasvaneet, niin sponsoroinnin kautta saatavaa taloudellista tukea ei voida missään
nimessä pitää itsestäänselvyytenä. Lukolla on monien muiden urheiluorganisaatioiden tapaan kovaa kilpailua markkinoilla olevasta rahasummasta. Yhteistyökumppanuuksia tulee hoitaa hyvin ja heille pitää pystyä tarjoamaan trendikkäitä, kiinnostavia
ja hyödyllisiä palveluita. Tästä syystä asiakastyytyväisyyden ja sen kautta yhteistyön
mittaaminen nähdään hyvin tärkeänä Lukossa, jotta toimintaa voidaan kehittää.
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Kuvio 1. Suomessa sponsorointiin käytetyt rahasummat tyypeittäin vuosien 2008 ja
2018 välillä (Sponsorship spending in Finland 2009 – 2918, by type, 2020)

Urheilusponsoroinnin lisäksi tässä tutkimuksessa keskitytään mainontaan, mainos- ja
markkinointikanaviin sekä näiden trendeihin. Näitä asioita selvitetään myös yhteistyökumppaneiden kautta. Mainonta ja eri mainoskanavat liittyvät hyvin vahvasti urheilusponsorointiin, koska urheilusponsoroinnin kautta haetaan usein uusia kohdeyleisöjä, laajempaa näkyvyyttä tai esimerkiksi brändikuvan vahvistamista. Tutkimuksen toimeksiantaja Lukko on urheiluorganisaatio, jonka palvelu- ja tuotevalikoimassa on paljon työkaluja edellä mainittujen hyötyjen tavoitteluun. Tulevaisuudessa
mainonnan trendit kuitenkin vaihtelevat ja uusia medioita nousee perinteisten tilalle
kuten kuvio 2 osoittaa. Vahvaa kasvua esiintyy digitaalisella puolella, ulkomainonnassa ja radiossa, kun perinteisemmät mediat ovat laskussa (Mediamainonnan määrä
2019 – nousu jatkuu jo toista vuotta n.d.)
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Kuvio 2. Mediamainonta 2019 — perinteinen jaottelu (Mediamainonnan määrä 2019
— nousu jatkuu jo toista vuotta n.d.)

Lukon intressinä on jatkuvasti kehittää omaa myyntiään ja esimerkiksi ulkomainonnan mahdollisuudet ovat olleet tapetilla. Markkinointi- ja mainoskanavien kehittämisessä ei voi kuitenkaan seurata sokeasti yleisiä trendejä vaan yhteistyökumppaneiden kautta saatavan datan tulee johdatella kehityspäätöksiä. Tämän vuoksi opinnäytetyössä keskitytään vahvasti yleisen yhteistyön tarkastelun ja palveluiden asiakastyytyväisyyden lisäksi mainontaan, eri mainos- ja markkinointikanaviin sekä sen
kautta myynnin kehittämiseen.

Opinnäytetyö koostuu kuudesta pääluvusta: johdanto, tutkimusasetelma, urheilusponsorointi ja mainonta, asiakastyytyväisyys yritystoiminnassa, tutkimustulokset ja
pohdinta. Tutkimusasetelmassa käydään läpi muun muassa tutkimuskysymykset ja
tutkimusmenetelmä. Tutkimuksen kannalta olennaisimmat teoriat (urheilusponsorointi, asiakastyytyväisyys, mainonta) käsitellään luvuissa 3 ja 4. Kyselylomakkeen
kautta saadut tutkimustulokset esitellään luvussa 5. Pohdintaosiossa käydään läpi
johtopäätökset, tutkimuksen onnistuminen ja luotettavuusarvio sekä esitetään tulosten hyödynnettävyys ja jatkotutkimusehdotukset.
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Toimeksiantaja
Tämä opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Rauman Lukko Oy:lle (myöhemmin
Lukko). Lukko on urheiluorganisaatio, joka on perustettu vuonna 1936. Lukon edustusjoukkue pelaa Suomen korkeimmalla tasolla eli Liigaa. Lukon alla ovat myös A-juniorit, Lukko Akatemia sekä muuta liiketoimintaa mukaan lukien ravintolatoiminta,
konsertit ja Helmiranta. (Rantanen, Wallenius & Vahteristo 2018, 18.) Lukko on osa
Contineo-konsernia, johon kuuluvat myös RTK-Palvelu Oy, RTK-Henkilöstöpalvelu Oy,
Helmiranta ja Rauman Lukko Oy (Contineo Oy, n.d.). Konsernirakenne on nähtävillä
kuviosta 3.

Kuvio 3. Contineo-konserni (Rantanen ym. 2018, 23)
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Lukko on urheilullisesti 2010-luvun neljänneksi menestynein joukkue neljällä välieräpaikalla ja kahdella pronssimitalilla. Pääsarjatasolla Lukko on saavuttanut kymmenen
mitalia. Pieneltä paikkakunnalta tuleva Lukko, ja jääkiekko yleensä, on Raumalle iso
asia. (Rantanen ym. 2018, 18.) Jääkiekko-organisaation vaikutuksesta paikalliseen
ekonomiaan on tutkittu esimerkiksi Raskun, Tinazin ja Turcon (2020) toimesta. Jyväskylän ammattilaisjääkiekko-organisaation, JYPin, suora taloudellinen vaikutus oli 5,23
miljoonaa euroa, kun tutkittiin otteluiden katsojien rahankäyttöä sekä organisaation
maksuliikennettä kotikaupunkiin. Todellinen vaikutus lienee kuitenkin suurempi, sillä
esimerkiksi organisaation olemassaolon takia syntyy monia uusia liiketoimia. (Rasku,
Tinaz & Turco 2020, 26.) Rauman Lukosta ei ole toteutettu samanlaista tutkimusta,
mutta voidaan olettaa, että taloudellinen vaikutus olisi JYPin tavoin positiivinen paikalliseen talouteen.

Lukon kotipelien yleisökeskiarvo Kivikylän Areenalla on noin 3 700 katsojaa, mikä on
komea lukema 40 000 asukkaan kaupungissa. Organisaation liiketoimintaa on laajennettu huomattavasti viime vuosina ja 10 vuoden aikana liikevaihto on kolminkertaistunut. (Rantanen ym. 2018, 18.)

Lukolla on paljon erilaisia palveluita ja tuotteita asiakkaille, kuluttajille ja yrityksille.
Ottelunaikaisia palveluita ovat erilaiset katsomo- ja ruokailuvaihtoehdot. Jääkiekkoottelua voi seurata omasta VIP-aitiosta ruokaillen ja seurustellen. Aura Lounge -näkyvyyspöydät ja -sohvat soveltuvat ruokailuun ja pelin seuraamiseen. Business Club tarjoaa rennomman ympäristön ja Aura Loungessa on myös tarjolla pelipäiväksi kokouspaketteja sekä ruokailumahdollisuuksia isommille ryhmille pelien yhteyteen. (Ottelunaikaiset palvelut n.d.)

Kivikylän Areenalla on myös mahdollisuus järjestää ottelupäivien ulkopuolella muita
tilaisuuksia. Kokous- ja juhlapalvelut, messut ja muut tapahtumat ovat esimerkkejä
Lukon tarjoamista palveluista ja mahdollisuuksista. (Täyden palvelun kokous- ja juhlajärjestäjä n.d.)

Kivikylä Areenan ravintolatoiminnan lisäksi Lukolla on Rauman keskustassa urheiluravintola Tifosi. Meren rannalla, hieman Poriin päin mentäessä sijaitsee hyvinvointi- ja
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elämyskeskus Helmiranta, joka on myös organisaation liiketoiminnan alla. Jääkiekon,
ravintolatoiminnan ja Helmirannan lisäksi Lukko on järjestänyt erilaisia tapahtumia.
Superpikkujoulut, Rauma Rock sekä Stand up & Dinner ovat näistä hyviä esimerkkejä.
Tapahtumilla on jo keskeinen merkitys Lukon toiminnassa, ja tapahtumien kehittäminen ja ideointi tulee korostumaan tulevaisuudessa vahvemmin. (Impola 2020.)

Lukolla on fanituotekauppa yhdistettynä toimiston kanssa aivan Rauman keskustassa. Fanituotteita on mahdollista ostaa myös verkkokaupasta ja jääkiekko-otteluissa Kivikylän Areenan fanituotekauppa on myös auki. (Mt.)

Lukon tarjoamia palveluita ja tuotteita ovat myös erilaiset mainos- ja näkyvyysmyynti. Kivikylän Areenan eri pinnat on hyödynnetty mainoskäyttöön. Kaukalon laita,
jää, lasipinnat, katosta roikkuvat taulumainokset, penkkien ja laitojen teippaukset,
käytävien ja tilojen banderollit ja isot lakanamainokset ovat esimerkkejä erilaisista
tuotteista. Myös joukkueen peliasut, haastattelulakanat ja muut varusteet ovat myytäviä mainospaikkoja. Kivikylän Areenassa on myös digitaalisia pintoja televisioiden,
mediakuution, led-kiekon ja päätyledien muodossa, joihin yritykset voivat ostaa mainostilaa. Myös ulkomainontaan löytyy vaihtoehtoja kahden ulko-LED-taulun myötä.
Nämä taulut on sijoitettu vilkkaasti liikennöityjen väylien varteen. Sosiaalinen media,
nettisivut, päivitykset ja julkaisut sekä muut mahdolliset toteutukset kuuluvat myös
Lukon palvelurepertuaariin. (Mt.)

2 Tutkimusasetelma
Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia Lukon yhteistyökumppaneiden asiakastyytyväisyyttä ja tulevaisuuden odotuksia yhteistyöltä. Tutkimuksen keskiössä ovat palveluiden, yhteistyön sekä mainonnan ja mainoskanavien kehittäminen. Mainonnassa
tarkkaillaan erityisesti ulkomainontaa. Yhteistyökumppanit ovat elinehto Lukon toiminnan jatkumiselle, ja sen vuoksi hyvien suhteiden vaaliminen on tärkeää. Aiheen
tutkiminen nähtiin tarpeellisena toiminnan kehittämisen näkökulmasta. Lukossa toteutettiin myös aikaisemmin maaliskuussa yhteistyökumppanikysely, jossa selvitettiin
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odotusten täyttymistä sekä suosittelutodennäköisyyttä (Lukon yhteistyökumppanikyselyn tulokset 2020). Opinnäytetyön tutkimus toimii hyvänä jatkona kevään tutkimukselle ja se tarkastelee vielä syvemmin asiakastyytyväisyyttä. Myöskään laajoja
asiakastyytyväisyyttä mittaavia tutkimuksia ei ole toteutettu Lukossa säännöllisesti.

Lukon intressinä on kokonaisvaltaisesti kasvattaa ja kehittää mainos- ja näkyvyysmyyntiä houkuttelevammaksi ja kattavammaksi yritysasiakkaita silmällä pitäen. Tähän tarkoitukseen tutkimuksessa mitataan eri mainospalveluiden ja -tuotteiden asiakastyytyväisyyttä sekä kartoitetaan tulevaisuuden näkymiä. Ulkomainontaa tarkastellaan tarkemmin, koska se nähdään kasvavana mainosalustana ja omaavan myös kasvupotentiaalia Lukon mainos- ja näkyvyysmyyntituotteiden joukossa. Vuonna 2019
ulkomainonta kasvoi Suomessa 19 prosenttia edellisvuoteen verrattuna (Mediamainonnan määrä 2019 — nousu jatkuu jo toista vuotta n.d.)

Tähän kasvavaan mainosmarkkinaan Lukon tavoitteena on päästä mukaan ja laajentaa ja kasvattaa sitä kautta liiketoimintaa. Riskinä ovat kuitenkin kalliit investoinnit
ulko-LED-taulujen osalta ja niiden takaisinmaksu. Lukko on kuitenkin vahva brändi ja
paikallisesti iso media ja tärkeä mainospaikkojen myyjä. Jos Lukko kasvattaa ulkoLED-taulujen määrää, nouseeko kysyntä Lukon yhteistyökumppaneiden keskuudessa?

Opinnäytetyön aihetta tukevat useat seikat. Asiakastyytyväisyyttä ei ole tutkittu kovin paljon ja säännöllisesti. Kattavan kyselyn avulla on tarkoitus kehittää Lukon tuotteita ja palveluita entisestään ja parantaa Lukon ja kumppaneiden välistä yhteistyötä.
Lukon toiminnassa on nyt myös ennätysmäärä yrityksiä mukana — kumppaneita on
nyt 465 kappaletta (465 yhteistyökumppania — haastattelussa myyntipäällikkö Linda
Mäkelä). Suurempi kumppanimäärä tarkoittaa aina vähemmän aikaa yksittäiselle yritykselle, jolloin yhteistyön ja palvelun laadun merkitys kasvaa. Myös kilpailu urheilusponsoroinnissa on suurta, jolloin hyvät yhteistyötaidot ja erottuvat palvelut korostuvat entisestään. Lisäksi yhteistyökumppaneiden näkemykset mainos- ja näkyvyysmyynnin kanavista ja niiden tärkeyksistä auttavat Lukkoa kehittämään kokonaisvaltaista myyntiä.
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2.1 Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset
Tutkimusongelma muodostuu siitä, että asiakastyytyväisyyskyselyitä ei ole tehty
säännöllisesti ja kattavasti. Tarvittavaa palautetta ja arvosteluja ei ole ollut saatavilla
minkä vuoksi palveluita ja tuotteita ja Lukon ja yhteistyökumppaneiden välistä yhteistyötä ei ole pystytty kehittämään parhaalla tavalla. Nyt tehtävällä kyselyllä pyritään
paikkaamaan tämä vaje ja löytämään kehityskohteita toiminnalle.

Mainospalveluissa ja -tuotteissa kehittäminen ja kasvattaminen ovat linjattu uuteen
liiketoimintastrategiaan, mutta ennen hätiköityjä ja kalliita investointipäätöksiä, on
tarpeen tutkia yhteistyökumppaneiden kautta mihin suuntaan mainospuolta tulisi kehittää. Esimerkiksi digitaalisten ulko-LED-taulujen investoinnit ovat kalliita eikä täyttä
taetta ole yhteistyökumppaneiden halukkuudesta käyttää kyseisiä palveluita. Nyt
ulko-LED-taulujen lisääminen perustuu olettamuksiin alan hurjasta kasvusta ja ”kaikki
muutkin myyvät näitä mainospaikkoja” -olettamuksiin. Tarkoituksena on selvittää
kattavasti asiakastyytyväisyyttä nykyisiin palveluihin ja tuotteisiin ja sivussa selvittää
yhteistyökumppaneiden näkemyksiä ulkomainontaan ja muihin mainoskanaviin liittyen.

Tutkimuksen tarpeellisuuden ja tarkoituksen kautta tutkimusongelmaksi muodostui:
Urheiluorganisaation yhteistyösuhteiden kehittäminen. Case: Rauman Lukko Oy.
Metsämuurosen (2011) mukaan hyvä tutkimuskysymys on muotoiltu selkeästi, se
tuottaa informaatiota ja on selkeäkäsitteinen (Metsämuuronen 2011, 38). Tutkimusongelmasta muodostettiin kaksi selkeää, mutta informatiivista tutkimuskysymystä:

1. Mitä nykyisistä palveluista ja tuotteista Lukon yhteistyökumppanit arvostavat
eniten?

2. Mitä kehittämistarpeita yhteistyökumppaneilla on tulevaisuuden osalta?
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2.2 Tutkimusmenetelmät
Tutkimusongelman ratkaisemiseksi opinnäytetyön tutkimus suoritetaan käyttäen
kvantitatiivista eli määrällistä tutkimusotetta. Vilkka (2007) määrittelee määrällisen
tutkimuksen seuraavasti: ”Määrällinen tutkimus on menetelmä, joka antaa yleisen
kuvan muuttujien (mitattavat ominaisuudet) välisistä suhteista ja eroista. Se vastaa
kysymykseen kuinka paljon tai miten usein.” Muuttujilla tarkoitetaan esimerkiksi
henkilöä koskevia asioita. Näitä voivat olla ikä, sukupuoli, asuinpaikka ja niin edelleen. Kvantitatiivisessa menetelmässä tietoa tarkastellaan numeerisesti eli eri muuttujia ja niiden ominaisuuksia kuvaillaan numeroiden avulla. Tulokset esitellään numeroiden avulla, mutta löydökset selitetään sanallisesti auki. Kvantitatiivisessa tutkimusmenetelmässä on olennaista myös objektiivisuus eli se, että tutkija ei itse vaikuta
tutkimustuloksiin. (Vilkka 2007, 13—14.)

Yksi kvantitatiivisen tutkimuksen tunnuspiirteistä on yleistäminen. Pieneltä joukolta,
eli otokselta, kysytään tutkimusongelmaan liittyviä kysymyksiä ja tutkimuksessa käsitellään mittaamisen kautta saatua aineistoa tilastollisin menetelmin. (Kananen 2008,
10.) Tutkimuksessa on tarkoituksena määritellä perusjoukko, joka edustaa koko tutkittavaa joukkoa. Koko perusjoukon tutkiminen on kuitenkin haastavaa, joten luontevaa on valita pienempi joukko, otos, ja teettää tutkimus näillä henkilöillä. (Hirsjärvi,
Remes & Sajavaara 2007, 175.) Kvantitatiivinen tutkimusote valittiin, koska tutkittava
joukko on laaja ja tarkoituksena on pyrkiä saamaan aikaan yleistettäviä ja dataan
pohjautuvia tuloksia, joista käy ilmi konkreettisesti kehityskohteita.

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa lähtökohtana on tutkimusongelma, jota lähdetään
ratkaisemaan tiedon avulla. Tutkimuksen tekijän tulee määritellä minkälaista tietoa
pitää kerätä ja mistä se saadaan. (Kananen 2008, 11.) Tässä tutkimuksessa aineistonkeruumenetelmänä toimii Webropol-työkalulla luotu sähköinen kyselylomake. Luotu
asiakastyytyväisyyskysely lähetettiin sähköpostitse Lukon yhteistyökumppaneille
maanantaina 20.4.2020.
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Tämän tutkimuksen havaintoyksikköinä toimi Lukon yhteistyökumppanit. Havaintoyksiköillä tarkoitetaan havainnoinnin eli mittauksen kohteita. Kaikkien havaintoyksiköiden joukkoa kutsutaan perusjoukoksi. Usein tästä joukosta valitaan tietty otos eli
joukko havaintoyksiköitä liian suuren perusjoukon koon vuoksi. (Mattila 2003.) Tässä
tutkimuksessa perusjoukosta (N=465) valittiin suppeampi otoskoko (N=154), joka käsittää ne Lukon yhteistyökumppanit, joiden liiketoiminta perustuu hyvin pitkälti B2Cpuolelle. Gotterin (2018) mukaan B2C tarkoitetaan sellaista liiketoimintaa, jossa palveluita ja tuotteita myydään asiakkaille yksityiseen käyttöön. B2B-liiketoiminnassa
puolestaan palvelut ja tuotteet myydään toisille yrityksille. (Gotter 2018.) Haluttu rajaus tehtiin niihin yhteistyökumppaneihin, joiden liiketoiminnan ydin on B2C-puolella, koska tutkimuksen yksi painopiste on mainonnassa, ulkomainonnassa ja mainoskanavissa. B2C-yritysten osuus varsinkin Lukon ulkomainonnassa on dominoiva,
mikä puoltaa tehtyä valintaa. Vastausten toivottiin myös olevan luotettavia, sillä oletuksella, että kysely on kiinnostava ja hyödyllinen myös vastaajille.

Tutkimuksen luotettavuutta pyrittiin parantamaan kertomalla selkeät ohjeet kyselylomakkeen täyttöä varten sähköpostiviestin yhteydessä. Vastaajille kerrottiin myös,
että vastaaminen tapahtuu anonyymisti eikä vastaajia pystytä vastausten perusteella
tunnistamaan. Kanasen (2008) mukaan kysymystekstien tulee olla tarkkaan harkittuja, jotta kysymykset ymmärretään yksiselitteisesti. Lomakkeen ulkoasu ja siten
houkuttelevuus ja vastaajaystävällisyys ovat myös tärkeitä seikkoja kyselyä laadittaessa. Lomaketta tulee myös testata ennen käyttöönottoa. Näin vältytään kirjoitusvirheiltä ja varmistetaan, että kysymykset ymmärretään varmasti oikein. (Kananen
2008, 12.) Opinnäytetyön kyselylomake toteutettiin yhdessä toimeksiantajan kanssa.
Kysymystenasettelu suunniteltiin huolellisesti ja varmistettiin, ettei siinä esiinny väärintulkitsemisen mahdollisuutta. Tehtyä lomaketta testattiin ja sen täytti 5—10 minuutissa. Tämä oli tärkeää siltä kannalta, ettei vastaaja tylsisty vastatessaan ja näin
vääristä tutkimustuloksia. Sähköpostialustuksessa kerrottiin myös, että kyselyn tarkoituksena on toimia opinnäytetyön tutkimusosuutena ja siitä saatavia tuloksia käytetään Lukon ja yritysten välisen yhteistyön kehittämiseen. Kyselyn vastausaika umpeutui perjantaina 1.5.2020.
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Kyselylomake lähetettiin alkuviikosta loppuviikon sijaan, koska ajatuksena oli, että viikonloppua vasten vastaajalla ei ole välttämättä niin iso motivaatio vastaamiseen. Kysely ajastettiin lähtemään aamulla 9.00. Näin kyselyn vastaanottajille jäi aikaa vastaamiseen vajaat kaksi viikkoa. Ensimmäisen viikon aikana vastauksia kertyi 19 kappaletta. Yrityksille, jotka eivät olleet vielä vastanneet, lähetettiin muistutusviesti
27.4.2020 kello 9.00. Kyselyn sulkeutuessa perjantaina lopullinen vastausmäärä oli
31, jolloin vastausprosentiksi muodostui noin 20 prosenttia.

Kaikkien vastaajien kesken Lukko tarjoaa yhden Aura Lounge näkyvyyspöydän 2020—
2021 Liigan runkosarjan otteluun käytettäväksi Kivikylän Areenalla. Ajatuksena oli,
että tällainen bonuspalkinto nostaisi vastaajien halukkuutta osallistua kyselyyn, jolloin tutkimuksen luotettavuus paranisi suuremman vastausprosentin myötä. Tämä
tutkimuskysymys oli vapaaehtoinen kyselyn lopussa ja edellytti vastaajan yhteystietojen luovuttamista. Lukko suorittaa arvonnan ja on voittajaan yhteydessä henkilökohtaisesti. Tämän kysymyksen yhteyteen linkitettiin sekä Lukon että Webropolin tietosuojalausekkeet.

Kaikkia kyselylomakkeen vastauksia käsiteltiin luottamuksellisesti ja anonyymisti eikä
tutkimustuloksia luovutettu kolmansille osapuolille (pois lukien Lukko). Vastaajien nimiä (yhteystiedot arvontakysymyksessä) tai yrityksen tietoja ei yhdistetty tulosten
käsittelemiseen tai tutkimustuloksiin millään lailla. Henkilöllisyys pysyi salassa koko
tutkimusprosessin ajan. Lisäksi on muistettava, että tutkimukseen osallistuminen oli
vapaaehtoista.

Tutkimuksen ydinosassa ovat aineiston analyysi, tulkinta ja johtopäätökset. Analyysivaiheessa saadaan vastaukset tutkimusongelmiin. (Hirsjärvi ym. 2007, 216.) Metsämuurosen (2011) mukaan aineiston alustavassa tarkastelussa pitää löytää mahdolliset virheet kuten näppäilyerheet (Metsämuuronen 2011, 341). Tämän opinnäytetyön
tutkimustulosten yhteyteen on mainittu, mikäli aineistosta on jätetty harhaanjohtavuuden takia pois jokin arvo tai seikka.
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Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset saatiin vietyä numeerisena datana suoraan
Webropolista Excel-tiedostoihin. Saatua aineistoa analysoitiin käyttäen suoria, eli yksiulotteisia frekvenssijakaumia, ristiintaulukointia ja keskiarvoja. Tulokset esitellään
kuvaajina ja taulukoina, numeerisesti ja sanallisesti selittäen ja analysoiden. Kanasen
(2009) mukaan suoralla jakaumalla tarkoitetaan yksittäisen muuttujan ominaisuuden
kuvaamiseen käytettävää havainnollistamiskeinoa. Ristiintaulukoinnissa tarkastellaan
kahta muuttujaa keskenään ja halutaan selvittää, onko muuttujien kesken riippuvuutta vai pelkkää sattumaa. (Kananen 2009, 41—49.)

Metsämuurosen (2011) mukaan tutkimuksen luotettavuustarkastelut ovat oleellinen
osa tutkimusta. Luotettavuuden tekijöihin on hyvä tutustua ennen tutkimuksen suorittamista tai viimeistään raportointivaiheessa. (Metsämuuronen 2011, 74.) Puhuttaessa käsitteistä validiteetti ja reliabiliteetti viitataan tutkimuksen luotettavuuteen.
Reliabiliteetilla tarkoitetaan tulosten pysyvyyttä eli sitä, että tulokset eivät vaihtele,
vaikka tutkimuksen toteuttaisi toinen tutkija. Validiteetti viittaa siihen, että käytetyt
mittarit ja menetelmät mittaavat todella sitä mitä ollaan tutkimassa. (Vilkka 2007,
177—179.) Tässä opinnäytetyössä tutkimuksen luotettavuutta arvioitiin validiteetti ja
reliabiliteetti -käsitteiden kautta sekä arvioimalla vastausprosenttia ja -määriä.

Metsämuuronen (2011) puolestaan kuvailee reliabiliteettia termillä toistettavuus.
Tällä tarkoitetaan sitä, että mikäli ilmiötä mitattaisiin samoilla mittareilla monta kertaa, olisivatko tulokset kuinka samanlaisia tai toisistaan poikkeavia. Validiteetti voidaan jakaa puolestaan sisäiseen ja ulkoiseen validiteettiin. Metsämuurosen (2011)
mukaan Cook ja Cambpell (1979) yhdistävät ulkoisen validiteetin tutkimuksen yleistettävyyteen ja sen tarkasteluun. Sisäisellä validiteetilla tarkoitetaan vanhastaan sitä,
että mitataanko sitä mitä on tarkoituskin mitata. (Metsämuuronen 2011, 125.)

16

3 Urheilusponsorointi ja mainonta
Opinnäytetyön teoriaosuus koostuu kolmesta pääteemasta: urheilusponsoroinnista,
asiakastyytyväisyydestä ja mainonnasta. Tutkittaessa Lukon ja yhteistyökumppaneiden välistä yhteistyötä sekä yhteistyökumppaneiden näkemyksiä ja ajatuksia Lukon
toiminnasta tulee ymmärtää mitä urheilusponsoroinnilla tarkoitetaan, missä ja miten
sitä esiintyy ja miten sitä voi käyttää hyväksi omassa toiminnassa. Asiakastyytyväisyyttä tutkittaessa tulee ymmärtää asiakastyytyväisyyden lainalaisuudet, merkitys ja
mittaamistavat. Mainonnalla on puolestaan myynnillisesti olennainen merkitys Lukon
toiminnassa, ja sen teoriassa keskitytään mainonnan merkitykseen, sen kehitykseen
sekä tarkastellaan ulkomainontaa tarkemmin.

3.1 Urheilusponsorointi markkinointivälineenä
Lukon ja yhteistyökumppaneiden välisistä sopimuksista sekä osapuolten välisestä yhteistyöstä puhuttaessa tarkoitetaan sponsorointia tai tarkemmin urheilusponsorointia, koska kyseessä on urheiluorganisaatio. Yleinen tapa seurassa ja yhteistyökumppaneiden kesken on ollut kuitenkin puhua aina yhteistyöstä, mistä johtuen kyselylomakkeen monet kysymykset on laadittu muotoon ”yhteistyö”. Lukon tapauksessa
sponsoroinnilla on erityinen ja toiminnan kannalta elintärkeä tehtävä. Sponsorointi
mahdollistaa toiminnan jatkumisen taloudellisen tuen muodossa. Toinen tärkeä tehtävä sponsoroinnilla on se, että sopimusten kautta Lukko tuottaa ja myy palveluitaan
ja tuotteitaan.

Sponsorointi on lisääntynyt huomattavasti viimeisten vuosikymmenien aikana, ja
useille kansainvälisille brändeille ja yrityksille sponsorointi on tärkeä osa markkinointistrategiaa. Sponsorointi kattaa niin yksittäisiä urheilijoita, organisaatioita kuin myös
joukkueita, järjestöjä, kilpailuja ja esimerkiksi kisapaikkoja. Kun urheilun parissa oleva
organisaatio, seura, liiga, tapahtumapaikka, jokin aate tai urheilija saa jollain muotoa
tukea, puhutaan sponsoroinnista. Sponsoroinnin yhteydessä puhutaan aina sopimuksesta kahden osapuolen, sponsoroitavan ja sponsoroivan tahon, välisestä toiminnasta. (Smith 2015, 200.)
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Sponsoroinnin perimmäisenä tarkoituksena on molempien osapuolten hyöty sopimuksesta. Tyypillisimmin sponsoroitava saa vastineeksi rahaa, hyödykkeitä, palveluita tai neuvoja ja vastapuoli edustusoikeuksia ja markkinointihyötyjä, kun hän tukee
jotakin tahoa ja on mukana tämän toiminnassa. Sponsoreiden intressinä on rakentaa
parempaa brändikuvaa ja saada brändinäkyvyyttä sponsoroimalla urheiluorganisaatiota. Riskitekijänä sponsoroinnissa on sen arvaamattomuus. Ei ole takeita siitä, että
sponsoroinnin kautta yrityksen myynti kasvaisi, brändikuva parantuisi tai yritys huomattaisiin paremmin kilpailijoistaan. (Smith 2015, 200.) Toisaalta Smithin kuvailemat
riskitekijät lienevät myös läsnä esimerkiksi perinteisessä mainonnassa. Ei ole takeita,
että lehtimainos erottaa yrityksen paremmin kilpailijoistaan. Sponsoroinnissa, ja esimerkiksi Lukon tapauksessa, joukkueen menestyksellä ja urheilullisella pärjäämisellä
on kuitenkin vaikutusta sen onnistumiseen ja yhteistyökumppaneiden kiinnostukseen.

Minkälaiset tapaukset erottavat sponsoroinnin tavallisesta yritysten välisestä suhteesta? Trenberthin ja Hassanin (2011) mukaan sponsorointi on sijoitus rahalla tai
muilla hyödykkeillä toimintaan ja saada sitä kautta kaupallista hyötyä. Sijoituksella
tarkoitetaan resurssien, yleisimmin rahan tai muun hyödykkeen antamista urheiluorganisaatiolle. Muita hyödykkeitä, joita käytetään sponsorointisopimuksissa, voivat
olla esimerkiksi tuotteita, fasiliteetteja sekä myös henkilöresursseja. Sponsoroitava
kohde voi olla myös tarkkaan määritelty, esimerkkeinä yksittäinen urheilija, jokin tapahtuma, urheilu ja toiminta yleisesti tai joukkue. Yleisesti sponsorit etsivät erilaisia
hyötykategorioita, joita sponsorointi mahdollistaa. Mahdollisuuksia on useita: logojen käyttö, kaupalliset linkitykset, televisiomainonta, tai esimerkiksi urheilijoiden
käyttäminen kaupallisessa tarkoituksessa. Toimenpiteet tähtäävät parempaan näkyvyyteen, yrityksen julkikuvan parantamiseen tai esimerkiksi rahavirtojen lisäämiseen
myynnin kautta. (Trenberth & Hassan 2011, 267—268.)

Friedmanin (2019) mukaan sponsorointi on yksi markkinoinnin muoto, ja yritykset
usein sponsoroivat saavuttaakseen liiketoimintatavoitteita ja kasvattaakseen kilpailukykyä muihin nähden. Sponsorointi ei ole kuten mainonta, jonka tarkoituksena on
houkutella asiakas ostamaan jonkin viestin avulla. Sen sijaan sponsoroinnilla yritys ei
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varsinaisesti mainosta itseään vaan tukee jotakin muuta organisaatiota, josta yrityksen asiakkaat välittävät. Yritys kytkeytyy tämän ja tuetun toimenpiteen kautta asiakkaiden, osallistujien ja median mieliin. (Friedman 2019.)

Sponsoroinnin kautta voi saada myös monia muita markkinoinnillisia hyötyjä yritykselleen. Useat sponsorointimahdollisuudet antavat mahdollisuuden esitellä tuotteen
uudella tavalla, mikä innoittaa kuluttajia ostamaan tuotteen. Myös strateginen sponsorointi, esimerkiksi tarkkaan mietitty logon tai mainoksen paikka tapahtumassa, voi
edistää suusta suuhun markkinointia. Yhtenä sponsoroinnin keinona on myös tukea
paikallisia urheiluseuroja tai julkisia organisaatioita ja saada sitä kautta hyvää mainetta. Asiakkaat ajattelevat tällöin sponsoroijan tukevan yhteisöä, ja sponsori saa
usein positiivista vastakaikua brändilleen. (Friedman 2019.)

Enochin (2020) mukaan melkein kaikissa sponsorointitapauksissa liikevaihdon kasvu
on lopputavoite. Yritykset sijoittavat yhden dollarin toivoessaan saavansa kaksi dollaria takaisin. Valitettavasti kaikissa tapauksissa sponsorointitoiminta ei ole noin suoraviivaista. Sen sijaan on useita toiminnallisia indikaattoreita, joita pystytään mittaamaan. Nämä mitattavissa olevat asiat eivät ole suoraa voittoa, mutta voivat johtaa
tulevaisuudessa voittoon. (Enoch 2020.)

Yritykset voivat mitata esimerkiksi saavutettavuutta. Mikä on odotettu saavutettavuus sponsorointitoiminnan kautta ja mikä toteutunut? Oikean toteutuman tietäminen voi helpottaa odotusten asettamista muille mittareille. Yritykset voivat myös
seurata ihmisten osallistumista tai toimintaa ja näiden kasvamista. Hetkellisesti voidaan seurata myös jonkin tietyn sponsoritoiminnan aiheuttamaa piikkiä esimerkiksi
digitaalisissa kanavissa. Sponsoritoimintaa voidaan seurata muun muassa myös seuraajamäärien kasvulla sekä tietyillä sovelluksilla nähdään miten yrityksestä tai sen
tuotteesta puhutaan ja mainitaan jonkin sponsoritoiminnan jälkeen. (Mt. 2020.)
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3.2 Digi- ja ulkomainonnan kasvunäkymät
Urheilusponsorointiin ja sen kautta haettaviin hyötyihin liittyy hyvin usein mainostaminen ja eri mainos- ja markkinointikanavat. Myös Lukossa iso osa urheilusponsorointia on mainostamiseen liittyvät palvelut ja niiden kiinnostavuus yritysten silmissä.
Mainonnasta puhuttaessa tarkoitetaan tavoitteellista ja maksettua tiedottamista,
jolla halutaan vaikuttaa tiettyyn ihmisjoukkoon (Mitä mainonta on? N,d.). Mainonnan
tarkoituksena on yleensä tuotteen tai brändin myynninedistäminen. Lisäksi mainonnan avulla pyritään vaikuttamaan ihmisten käsityksiin esimerkiksi tuotteista ja aatteista. Haluttujen mielikuvien avulla saadaan luotua brändiarvoa. Mainonnan kolme
tärkeintä tehtävää voidaan jakaa seuraavasti: tiedottaminen eli oman tuotteen viestiminen, mielikuvien ja asenteiden luominen eli vaikuttaminen käyttäytymismalleihin
sekä toiminnan aikaansaaminen eli myynnin lisääminen. (Mt.)

Rodgers ja Thorson (2012) jakavat mainonnan useisiin pieniin komponentteihin, jotka
yhdessä muodostavat mainostamisprosessin ympyrän (ks. Kuvio 4). Mainostaminen
muodostuu yleisön, eri laitteiden, eri mediakanavien, itse mainosviestin, mahdollisten mainostamiseen liittyvien organisaatioiden ja viestien vastaanottajien kombinaatiosta. Keskiössä on mihin asiayhteyteen mainostaminen liittyy. Näitä asiayhteyksiä
ovat historiallinen, ekonominen, eettinen ja laillinen. (Rodgers & Thorson 2012, 5—
9.)
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Kuvio 4. Mainostamisprosessin ympyrän eri komponentit (Rodgers & Thorson 2012,
5)

Lukon yksi tärkeimmistä palveluista tai tuotteista on erilaisten mainospaikkojen
myynti. Lukon tarjoamia mahdollisuuksia ovat seuraavat: jäämainokset, laitamainokset, taulumainokset, teippaukset, peliasumainokset, fyysiset objektit (Hinausauto
hallin katossa), kuulutukset, otteluisännyys, mediakuutio, LED-kiekko ja LED-taulut,
somemainonta, nettisivumainonta ja ulkomainonta ulko-LED-näytöillä. (Impola
2020.)

Hyvin moni Lukon yhteistyökumppaneista käyttää jotakin Lukon tarjoamaa mainosalustaa. Suosituimmat mainospaikat ovat edelleen hallissa (jää, kaukalo, muut pinnat) sekä peliasussa. Lukon tarkoituksena tulevaisuudessa on lisätä digitaalista mainosmyyntiä sekä kasvattaa ulkomainontaa. (Mt.)
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McStay (2016) käsittelee digitaalista mainontaa useista eri näkökulmista. McStayn
mukaan digitaalisella mainonnalla tarkoitetaan sellaista mainontaa, joka sisältyy tietokoneisiin ja tietoverkkoihin. Mainostajille termi ”digitaalinen mainonta” tarjoaa
useita erimuotoisia medioita ja strategioita, kuten esimerkiksi netti, mobiili, tabletti,
sosiaalinen media ja muut tietoliikennelaitteet, joilla pystytään välittämään mainoskokemuksia. (McStay 2016, 3.)

Digitaalisen mainonnan osuus on kasvamaan päin Suomessa. Kuviosta 5 nähdään
mediaryhmien osuudet sisältäen verkkomainonnan Suomessa vuonna 2019. Digitaalisessa puollella sosiaalinen media kasvaa vahvasti, samoin haku-, elokuva- ja ulkomainonta. Perinteisemmät mainonnan kanavat ovat Kantarin tutkimuksen mukaan menettäneet suosiotaan ja kasvu on negatiivista. (Mediamainonnan määrä 2019 –
nousu jatkuu jo toista vuotta n.d.)

Kuvio 5. Mediamainonta 2019 — sisältäen verkkomainonnan (Mediamainonnan
määrä 2019 — nousu jatkuu jo toista vuotta n.d.)
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Ulkomainonta
Englanninkielinen termi outdoor advertising tunnetaan myös nimellä out-of-homeadvertising – kodin ulkopuolinen mainonta. Yleisimmin ulkomainonta jaetaan kolmeen kategoriaan, tienvarsimainoksiin, katukalusteisiin ja kulkuvälineisiin. Tienvarsimainokset tai mainostaulut ovat tyypillisin ulkomainonnan keino, ja nämä mainokset
ovat sijoitettu hyvin liikennöityjen teiden varsille, mutta myös kaupunkiympäristöjen
ulkopuolelle. Katukalusteilla tarkoitetaan esimerkiksi bussipysäkkejä ja -penkkejä,
lehtipisteitä tai muita vastaavia. Kulkuvälineisiin sijoitettuja mainoksia esiintyy busseissa, takseissa, metroissa, lentokentän kulkuväylillä ja muissa kulkuneuvoissa. (Outdoor advertising n.d.)

Ulkomainonta tarjoaa mahdollisuuden erilaisten markkinointikeinojen tekemiseen
digitaalisuuden avulla (Akören 2015, 2). Digitaalisella ulkomainonnalla tarkoitetaankin näyttöä, joka käyttää elektronista teknologiaa ja vaihtaa näytettävän kuvan. Digitaalisella näytöllä voi pyöriä useiden mainostajien mainoksia, jotka vaihtuvat tyypillisesti 6—8 sekunnin välein. (Outdoor advertising n.d.) Suomalainen digitaalisten viestinnän puolella toimiva DiLED käyttää esimerkiksi digitaalisesta ulkomainonnasta termejä: LED Billboard, ulko- / tienvarsimainostaulu, LED-ulkomainostaulut, LEDmainostaulut ja digitaalinen mainostaulu (LED Billboard, ulko- / tienvarsimainostaulu
n.d.). Selvyyden vuoksi tässä opinnäytetyössä käytettiin termejä digitaalinen ulkomainonta sekä ulko-LED-taulu. Puhuttaessa digitaalisesta ulkomainonnasta, käytetään
usein termiä ”digital-out-of-home” tai lyhyesti DOOH (Queiroz 2019).

Globaalisti ulkomainonta on selkeä trendi mainonnassa ja se on kasvanut tasaisesti.
Suomessa ulkomainonnan kasvu ostojen kasvu lisääntyi 14,8 prosenttia vuonna
2018. (Miksi ulkomainonta kasvaa? 2019.) Kuviosta 6 nähdään ulkomainonnan kasvun kehitys Suomessa.

23

Kuvio 6. Ulkomainonnan kasvu Suomessa (M€) (Miksi ulkomainonta kasvaa? 2019)

Ekenin (2017) mukaan Mirzoeff (2009) väittää päivässä nähtävien mainosten määrän
vaihtelevan muutaman sadan ja kolmen tuhannen välillä. Ekenin mukaan yritykset etsivät keinoja erottuakseen massasta ja saadakseen näkyvyyttä ja houkuttelevuutta.
Uudet teknologiset ratkaisut ja digitaaliset interaktiiviset näytöt yleistyvät. Yleistyvät
ratkaisut ovat omiaan juuri nuoremmille sukupolville, koska he ovat syntyneet teknologian keskelle. On kuitenkin muistettava, että vaikka mainoksille altistutaan päivittäin, kuluttajat eivät huomioi mainoksia täysivaltaisesti. (Eken 2017, 86—87.)

Useat eri keinot pyrkivät vaikuttamaan mainosten toimivuuteen ja siihen, että ohikulkijat huomaisivat mainokset. Eken (2017) viittaa Wilsonin ja Tillin (2011) tutkimusartikkeliin, jonka mukaan ulkomainonnan tulisi olla silmiinpistävää, iskevää ja lähestymistavaltaan luovaa, jotta mainokset saisivat enemmän huomiota. Samaisessa tutkimuksessa huomattiin, että koehenkilöt, jotka altistuivat mainoksille positiivisessa ympäristössä, kokivat positiivista asennetta brändiä ja tuotetta kohti ja päinvastoin.
(Mts.)
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4 Asiakastyytyväisyys yritystoiminnassa
4.1 Asiakaskokemuksen ja -tyytyväisyyden merkitys yritystoiminnalle
Ahvenaisen, Gyllingin ja Leinon (2017) mukaan asiakaskokemus on se mielikuva ja
tunne, joka välittyy asiakkaalle kaikista erilaisista kohtaamisista yrityksen kanssa.
Kohtaamiset voivat tapahtua yrityksen edustajien, kanavien tai palveluiden kanssa.
Myös yrityksen brändillä ja tähän liittyvillä tunnekokemuksilla on vaikutusta asiakaskokemukseen. Vahva tunneside brändiin tai yritykseen mahdollisesti joustaa asiakaskokemuksen suhteen ja asiakas antaa helposti anteeksi. Sama voi käydä myös, jos
tuote on ylivertainen. (Ahvenainen, Gylling & Leino 2017, 9—10.)

Siihen miten asiakas kokee hänelle tarjotun palvelun, vaikuttaa pari seikkaa. Asiakkaan kohtaaminen ja kohtelu kaikissa eri kanavissa sekä tarjotun palvelun luotettavuuden aste vaikuttavat asiakaskokemukseen. Luotettavuuden asteella tarkoitetaan,
miten palvelu toimii sekä minkälaisia tunteita palvelun käyttö herättää palvelupolun
aikana. Kokonaisvaltainen asiakaskokemus muodostuu asiakkaan ajatuksista sekä
tunteista, joita palvelu tai palveluntarjoaja asiakkaassa herättää. (Mts. 10.)

Asiakastyytyväisyydellä tarkoitetaan asiakkaan kokemaa tunnetta, kun tarjous vastaa
sen odotuksia. Asiakas on tyytyväinen, kun hänen asettamat odotukset täyttyvät. Jos
taas tuote alittaa sille asetetut odotukset, asiakas ei ole tyytyväinen. Asiakaskeskeisille yrityksille asiakastyytyväisyys on sekä tavoite että elintärkeä tekijä menestykselle. Ne yritykset, joiden tyytyväisyyksien taso on korkea kertovat tästä kohdeyleisölle, koska yritykset ymmärtävät tyytyväisten asiakkaiden monet hyödyt. He ovat
kauemmin yrityksen asiakkaita eivätkä ole niin hintatietoisia. Lisäksi he myös puhuvat
otollisesti yrityksestä ja sen tuotteista muille. (Armstrong, Kotler, Saunders & Wong
2015. 465—466.)

Hill, Brierley ja MacDougall (2003) kirjoittavat asiakastyytyväisyyden olevan suhteellista. Asiakastyytyväisyydellä ei ole yhtä oikeaa konseptia vaan tuotteen ”pärjääminen” asiakkaan ennakko-odotuksiin vaikuttaa asiakastyytyväisyyteen. Mitatakseen
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asiakastyytyväisyyttä, tulee mitata sekä asiakkaan odotuksia että tyytyväisyyttä. (Hill
ym. 2003, 7.)

Leväisen mukaan asiakastyytyväisyys ja sen muodostuminen kytkeytyvät vahvasti
johtamiseen asiakaskokemuksesta. Termillä tarkoitetaan merkityksellisten kokemusten luomista sillä ajatuksella, että asiakas pysyy yrityksen asiakkaana myös jatkossa.
Jotta asiakaskokemus olisi hyvä ja asiakkaan kokemukset täyttyvät, tulee yrityksen
tuntea asiakkaansa, heidän motiivinsa sekä valintoihin ja päätöksiin johtaneet arvonsa. Ihanteellisessa tilanteessa asiakassuhteita kehitetään ja ylläpidetään yhteistyössä, jossa lähtökohtana on molempien tyytyväisyys. (Leväinen n.d.)

Turusen (2013) mukaan asiakastyytyväisyys yritysten välisessä kanssakäymisessä
eroaa asiakastyytyväisyyteen kuluttajan ostaessa yritykseltä. Molemmissa tapauksissa puhutaan kuitenkin asiakkaan odotuksista sekä odotusten mahdollisesta täyttymisestä. Yritysten välinen kaupankäynti (B2B) sisältää usein enemmän suunnittelua,
rahaa ja riskejä, kuin yrityksen ja asiakkaan välinen kaupankäynti (B2C). Tämän vuoksi
tulisi olla mahdollisimman vähän epävarmuutta, sidosryhmiä ja päätöksenteon vaikeutta, jotta B2B-asiakkaiden korkea tyytyväisyys voitaisiin taata. (Turunen 2013, 16.)

4.2 Asiakastyytyväisyyden mittaamisen hyödyt
Hristov (2014) on havainnut kirjallisuuskatsauksessaan, että asiakastyytyväsyyttä
kannattaa tutkia ja yrityksen on hyödyllistä panostaa sen lisäämiseen, sillä se on merkittävimpänä yksittäisenä tekijänä asiakkuuden jatkumiselle. Tyytyväisyydellä on voimakkain merkitys siihen, kuinka todennäköisesti asiakas haluaa ostaa tuotteen tai
palvelua uudelleen. Asiakastyytyväisyys pienentää uhkaa asiakkaan siirtymisestä toisen yrityksen asiakkaaksi. (Hristov 2014, 19—21.)

Hristov (2014) viittaa tutkimuksessaan Choyn, Lamin & Leen (2012) konseptualistiseen malliin, jonka mukaan yrityksen imagoon ja liikevaihtoon vaikuttaa kolmen tekijän summa. Asiakastyytyväisyyteen vaikuttaa tarjotun palvelun laatu. Laadulla tarkoitetaan sitä, kuinka hyvin palvelu vastaa asiakkaan vaatimuksia tai odotuksia. Laatua
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mitataan siksi asiakkaan näkökulmasta. Asiakkaiden odotuksia tutkimalla voidaan parantaa asiakastyytyväisyyttä, joka puolestaan suoraan vaikuttaa asiakkaiden toimintatapoihin palveluntarjoajan kannalta positiivisesti. Palvelun laadun, asiakastyytyväisyyden ja asiakaskäyttäytymisen välisten suhteiden pohjalta yritys voi muodostaa
strategiansa ja siten parantaa asiakaspalvelua. (Hristov 2014, 18—21.)

Simonsonin ja Ofirin (2005) mukaan asiakkaiden odotukset ovat tärkeimmät määräävät tekijät asiakkaiden kulutuskokemuksiin, tyytyväisyyteen ja lojaaliuuteen. Tämän
vuoksi on tärkeää tietää etukäteen asiakkaiden odotukset, jotta markkinointistrategioista saadaan onnistuneita. Simonson ja Ofir viittaavat myös Kotlerin (2000) tekstiin,
jonka mukaan asiakkaiden odotusten ylittäminen on avainasemassa asiakastyytyväisyyteen, asiakkaiden mielihyvään sekä lojaaliuuteen. (Simonson & Ofir 2005, 2—3.)

Patel (2020) on laatinut listan asiakastyytyväisyyden mittaamiseen. Ensimmäiseksi
tulee ymmärtää asiakkaiden odotukset. Seuraavaksi tulee valita se ryhmä, jolta tyytyväisyyttä kysytään sekä laatia suunnitelma asiakastyytyväisyyden keräämiseksi. Seuraava vaihe on kysymysten laatiminen ja oikea asettelu omaan palveluun tai tuotteeseen nähden. Myös oikea kanava, mitä kautta tulokset kerätään ja asiakkaat mahdollisesti antavat parhaan palautteen, tulee olla tarkkaan harkittuna. Kyselyyn tulee
määritellä myös mittarit, miten kysyttyjä asioita ja tyytyväisyyttä arvioidaan. Saatu
data tulee käsitellä ja analysoida, jonka jälkeen saadun palautteen pohjalta omaa toimintaa voidaan kehittää. (Patel 2020.)

Güngörin mukaan (2007) asiakastyytyväisyyskyselyt voivat luoda arvokasta tietoa organisaatiolle, joka pystyy sitten vertailemaan omaa toimintaansa eri aikajaksoilla. Organisaatio ei hyödy pelkästään tyytyväisistä asiakkaista vaan myös tyytyväisyyden
mittaamisesta itsestään. Asiakastyytyväisyyden mittaaminen voi saada organisaation
työntekijöissä aikaan eräänlaista onnistumisen ja saavuttamisen tunteita. Tyytyväisyyden mittaaminen voi saada asiakkailta myös positiivisia asenteita, koska heitä
kuunnellaan ja heidän mielipiteitään kysytään. (Güngör 2007.)
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5 Tulokset
Opinnäytetyön kyselytutkimus luotiin ja lähetettiin Webropolin kautta. Kyselytutkimus lähetettiin Lukon yhteistyökumppaneille, joiden toiminnan ydin perustuu B2Cpuolelle. Yhteensä kysely lähetettiin 154 yritykselle (N=154). Tavoitteena oli saada 20
prosentin vastausprosentti, jolloin pystyttäisiin tekemään yleistyksiä B2C-yritysten
kesken. Kyselyyn kertyi vastauksia yhteensä 31 ja vastausprosentiksi muodostui 20,1.

Saavutettu vastausprosentti tarkoitti sitä, että yleistyksiä pystytään tekemään juuri ja
juuri B2C-puolella toimivien yhteistyökumppanien kesken. Tuloksia ei voida yleistää
koskemaan muita tai kaikkia yhteistyökumppaneita. Lukolla on yhteensä 465 yhteistyökumppania, joten 31 yhteistyökumppanin vastaukset eivät ole riittävä otanta
yleistämään saatuja vastauksia. Tutkimustulokset esitetäänkin muodossa ”vastaajien
mukaan” tai ”tämän tutkimuksen mukaan.”

Kyselytutkimus rakennettiin niin, että alkuun esitettiin helppoja kysymyksiä. Tämän
jälkeen käsiteltiin laajasti asiakastyytyväisyyttä nykyisiin palveluihin, tuotteisiin ja
mainontaan. Pelkästään ulko-LED-tauluihin ja ulkomainontaan liittyviä kysymyksiä oli
kaksi kappaletta. Kyselyn loppupuolella oli tarkentavia kysymyksiä sponsorointiin, yhteistyökumppaneiden markkinointiviestintään ja sponsorointiin käytettävistä rahasummista, markkinointiin sekä Lukko-yhteistyön tavoitteisiin liittyen. Kysymykset 13,
14 ja 15 koskivat budjetteja ja ne pidettiin vapaaehtoisina niiden luonteen vuoksi.
Mikäli vastaajalla ei olisi ollut heti tietoa markkinointibudjetista tai sponsorointeihin
käytettävistä rahasummista, olisi vastaaja voinut todennäköisesti joko lopettaa kyselyyn vastaamisen tai vääristää vastauksia arpomalla lukuja kohtiin päästäkseen
eteenpäin.

Vaikka edellä mainitut kysymykset eivät olleet pakollisia kaikki 31 vastaajaa vastasivat kysymykseen 13, kysymykseen 14 vastauksia kertyi 27 ja kysymykseen 15 vastasi
28 vastaajaa. Kyselylomakkeen viimeinen kysymys oli Lukon tarjoama Aura Lounge näkyvyyspöydän arvonta Lukon runkosarjan otteluun syyskaudella 2020-2021. Arvontaan osallistuminen oli vapaaehtoista ja edellytti yhteystietojen jättämistä. Yhteystie-
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toja ei käytetty tai yhdistetty aineiston analysoinnissa ja arvioinnissa täyden anonymiteetin varmistamiseksi. Arvontaan osallistui yhteensä 19 vastaajaa. Opinnäytetyön kyselylomake on kokonaisuudessaan liitteenä 1.

5.1 Vastaajien perustiedot
Kyselyyn vastanneista selkeä enemmistö (55 %) on ollut Lukon kumppanina yli kuusi
kautta. Vastaajista 2—6 kautta kumppanina olleita oli vajaa kolmannes ja 1—2 kautta
kumppaneina olleiden osuus oli 13 prosenttia. Kysymykseen 2 vastanneista suurin
osa koki yhteistyön onnistuneen hyvin. Kolme vastaajaa arvioi yhteistyön onnistuneen parhaalla mahdollisella tavalla (arvosana 5), vastaajista 22 arvioi yhteistyön onnistuneen toiseksi parhaiten (arvosana 4) ja loput 6 vastasivat arvosanan 3. Yhteistyön onnistumisen keskiarvoksi muodostui 3,9, joten onnistumista voidaan pitää todella korkealla tasolla.

Ristiintaulukoidessa vastaajien Lukko-yhteistyön kestoa sekä onnistumista voidaan
tehdä muutamia selkeitä päätelmiä. Kumppaneina 1—2 kautta olleet arvioivat kaikki
onnistumisen arvosanan 4 arvoiseksi (ks. taulukko 1). Merkille pantavaa on, että pidempään yhteistyökumppaneina olleiden vastauksissa on enemmän hajontaa. Vastaajista, jotka ovat olleet Lukon kumppanina 2—6 kautta, viidesosa arvioi onnistumisen arvosanalla 3. Yli kuusi kautta kumppaneina olleista vastaajista arvosanan 3 antaneita oli lähes neljännes vastaajista, joskin parhaan arvosanan antoi myös vajaa neljännes.

Taulukko 1. Lukko-yhteistyön onnistuminen asiakkuuden keston mukaan
1-2 kautta,
n=4
%

2-6 kautta,
n=10
%

yli 6 kautta,
n=17
%

Kaikki, n=31
%

Arvosana 3

0

20

24

19

Arvosana 4

100

80

59

71

Arvosana 5

0

0

18

10

Yhteensä

100

100

100

100
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Koska pidempään kumppaneina olleiden vastauksissa on selvää hajontaa, tarkastellaan näitä ryhmiä vielä tarkemmin tyytyväisyyttä koskevissa kysymyksissä sekä miten
Lukko-yhteistyön kautta haettavat hyödyt toteutuvat.

Toisessa kysymyksessä haluttiin selvittää, onko yhteistyökumppaneilla myös muuta
sponsoritoimintaa ja jos on, minkälaista ja mihin suuntautuvaa. Kuviosta 7 nähdään,
että valtaosa tutkimukseen vastaajista sponsoroi Lukon lisäksi myös muita tahoja.
Vain neljä ilmoitti sponsoroivansa pelkästään Lukkoa. Suosituimmat sponsoroitavat
tahot olivat muu urheiluseura ja junioriurheilutoiminta, keräten vastauksia 20 ja 22
vastaajalta. Kyselyn vastaajat ovat Kuvion 7 mukaisesti aktiivisia sponsorimarkkinoilla
eikä Rauman Lukko ole ainoa yhteistyökumppani. Jokin muu -kohtaan tuli yksi vastaus: ”Sponsorointi urheiluun parhaaksi katsomallamme tavalla”

Vastaajien sponsoroitavat kohteet
Sponsoroimme vain Rauman Lukkoa

4

Jokin muu urheiluorganisaatio

20

Junioriurheilutoiminta

22

Sponsoroiminen muuhun urheiluun (yksilöurheilija,
urheilutapahtumat yms.)

12

Sponsoroiminen kulttuuriin

8

Tapahtumiin liittyvä sponsorointi (ei
urheilutapahtuma)

11

Sponsorointi hyväntekeväisyyden ympärillä

12

Jokin muu, mikä?

1
0

Kuvio 7. Vastaajien sponsoroitavat kohteet
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15

20

25
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5.2 Tyytyväisyys Lukon palvelutarjontaan
Yhteistyökumppaneiden tyytyväisyyttä Lukon palveluihin ja tuotteisiin sekä markkinointi- ja mainoskanaviin kysyttiin kattavasti kysymyksillä 4—7. Näissä kysymyksissä
jokainen vastaaja arvioi käyttämiensä tuotteiden tai palveluiden tyytyväisyyden tason
asteikolla, jossa 1 = erittäin tyytymätön, 2 = melko tyytymätön, 3 = melko tyytyväinen
ja 4 = erittäin tyytyväinen. Tulokset on ilmoitettu taulukoina ja analysoitu käyttäen
keskiarvoja.

Kysymyksessä 4 vastaajilta pyydettiin valitsemaan ne kaikki palvelut tai tuotteet, joita
he ovat käyttäneet viimeisten 2—3 kauden aikana. Valittujen kohtien tyytyväisyyttä
kysyttiin kysymyksessä 5. Taulukosta 2 nähdään sekä kokonaiskäyttökerrat että tyytyväisyydet keskiarvoina mitattuna.

Suosituimmat palvelut ovat olleet aitiot, sauna-aitio, Aura Lounge -palvelut, Business
Club sekä Tifosin aamupalatilaisuus (ks. taulukko 2). Näistä jokainen keräten yli viisi
vastaajaa. Kyselyyn vastanneiden mukaan tyytyväisyys Lukon kotiotteluiden aitioissa
3,50 ja sauna-aitiossa 3,56 on ollut korkeaa. Myös Aura Lounge buffetiin vastaajat olivat melko tyytyväisiä, 3,22 keskiarvolla. Aura Lounge näkyvyyspöydän tyytyväisyys on
vastaajien mukaan 3,40 ja Tifosin aamupalatilaisuus 3,20. Käytetyimpien palveluiden
tyytyväisyys on kyselyyn vastanneiden mielestä todella hyvää 3,41 keskiarvolla.

Taulukko 2. Lukon palvelutarjonnan käyttökerrat ja tyytyväisyys

Palvelut ja tuotteet
Aitio, Lukon kotiottelu
Sauna-aitio, Lukon kotiottelu
Aura Lounge buffet, Lukon kotiottelu
Business Club, Lukon kotiottelu
Aura Lounge näkyvyyspöytä, Lukon kotiottelu
Soffapaikka, Lukon kotiottelu
Kabinetti tai perinnetila, Lukon kotiottelu
Kokouspalvelut, Lukon kotiottelu

Käyttökertoja palveluissa / tuotteissa
n
17
7
17
8
14
2
4
4

Keskiarvo,
tyytyväisyys
1-4

3,50
3,56
3,22
3,50
3,40
3,33
3,14
3,33
(jatkuu)
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Aitio, Superpikkujoulut
Aura Lounge näkyvyyspöytä, Superpikkujoulut
Aitio, Pitsiturnaus
Business Club, Pitsiturnaus
Sauna ja/tai palju, Helmiranta
Majoitus, Helmiranta
Aamupalatilaisuus, Tifosi
Yhteensä / keskiarvo

2
4
2
3
2
2
5
93

(jatkuu)
3,00
3,00
3,50
3,50
4,00
4,00
3,20
3,41

Pidempiaikaisten kumppaneiden vastauksissa ei ollut keskiarvoisesti merkittäviä
eroja kaikkiin vastauksiin nähden (taulukko 3). Kaikkien palveluiden kesken tyytyväisyyksien keskiarvot ovat 3,47 ja 3,27 yli kuusi kautta ja 2—6 kautta kumppaneina olleiden keskuudessa. Yksittäisten tuotteiden ja palveluiden kesken on selkeitäkin
eroja, mutta luotettavampi vertailu saadaan katsottaessa kokonaiskeskiarvoa. Keskiarvojen pieni ero suhteessa kaikkiin vastaajiin ei vaikuta yksistään arvioon siitä, että
miksi pidempään kumppaneina olleiden yhteistyön onnistumisessa on hajontaa.

Taulukko 3. Lukon palvelutarjonnan tyytyväisyys asiakkuuden keston mukaan

Aitio, Lukon kotiottelu
Sauna-aitio, Lukon kotiottelu
Aura Lounge buffet, Lukon kotiottelu
Business Club, Lukon kotiottelu
Aura Lounge näkyvyyspöytä, Lukon kotiottelu
Soffapaikka, Lukon kotiottelu
Kabinetti tai perinnetila, Lukon kotiottelu
Kokouspalvelut, Lukon kotiottelu
Aitio, Superpikkujoulut
Aura Lounge näkyvyyspöytä, Superpikkujoulut
Aitio, Pitsiturnaus
Business Club, Pitsiturnaus
Sauna ja/tai palju, Helmiranta
Majoitus, Helmiranta
Aamupalatilaisuus, Tifosi
Keskiarvo yhteensä

Keskiarvo, tyytyväisyys 1-4,
yli 6 kautta
kumppaneina
olleet
3,42
3,50
3,20
3,75
3,50
3,33
3,00
3,00
3,33
3,00
3,50
4,00
4,00
4,00
3,50
3,47

Keskiarvo, tyytyväisyys 1-4, 26 kautta kumppaneina olleet
3,50
4,00
3,17
3,25
3,20
3,00

3,00

3,00
3,27
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5.3 Tyytyväisyys Lukon viestintäpalveluihin
Kysymykset 6 ja 7 käsittivät mainoskanavia ja niiden tyytyväisyyksiä. Taulukosta 4
nähdään vastaajien eniten käyttämät mainoskanavat sekä näiden tyytyväisyydet keskiarvoilla mitattuina. Matalin tyytyväisyys vastaajien kesken esiintyy nettisivumainonnassa 2,40, laitamainonnassa 2,67 sekä somemainonnassa 2,83. Korkein tyytyväisyys
mainoskanavien kesken esiintyi banderollien 3,50, taulumainosten 3,33 sekä kummipelaajuuden 3,33 kesken. Kaikkien mainoskanavien tyytyväisyyden keskiarvo oli 3,07,
jolloin yleinen tyytyväisyys on hyvää.

Taulukko 4. Lukon viestintäpalveluiden käyttökerrat ja tyytyväisyys

Mainoskanavat ja -tuotteet
Jäämainos
Laitamainos
Taulumainos
Ulko-LED-taulu
Banderolli / lakanat (Areenassa)
Peliasu- / edustusasu
Somemainonta (Facebook, Instagram yms.)
Nettisivumainonta
Kummipelaajuus
Ottelukuulutukset tai -maininnat
Mediakuutio
Hallin LED-mainospinnat
Yhteensä / keskiarvo

Käyttökertoja
mainoskanavissa
ja -tuotteissa
n
6
4
7
5
2
6
5
5
3
3
12
7
65

Keskiarvo, tyytyväisyys 1-4

3,17
2,67
3,33
3,20
3,50
3,00
2,83
2,40
3,33
3,25
3,00
3,14
3,07

Lukon yhteistyökumppaneina yli kuusi kautta ja 2—6 kautta olleiden vastauksista löytyy eroja palveluiden ja tuotteiden tavoin verrattaessa vastauksia kaikkien vastaajien
kesken. Kaikkien kanavien yhteenlasketut keskiarvot (2,92 ja 3,02) ovat matalampia
kuin vertailuryhmällä 3,07. Kuten taulukosta 5 havaitaan, yksittäisten mainoskanavien kesken on suuriakin eroja tyytyväisyydessä taulukkoon 4 nähden. Monien ka-
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navien kesken vastausmäärät ovat kuitenkin kovin matalat, joten luotettavuuden varmistamiskeksi vain kokonaiskeskiarvon tarkastelu on aiheellista. Matalammat keskiarvot voivat vaikuttaa yhteistyön onnistumisen hajontaan laskevasti, mutta yksistään erot eivät ole merkittäviä.

Taulukko 5. Lukon viestintäpalveluiden tyytyväisyys asiakkuuden keston mukaan
Keskiarvo, tyytyväisyys 1-4, yli 6
kautta kumppaneina olleet
Jäämainos
Laitamainos
Taulumainos
Ulko-LED-taulu
Banderolli / lakanat (Areenassa)
Peliasu- / edustusasu
Somemainonta (Facebook, Instagram yms.)
Nettisivumainonta
Kummipelaajuus
Ottelukuulutukset tai -maininnat
Mediakuutio
Hallin LED-mainospinnat
Keskiarvo yhteensä

2,67
3,33
3,00
2,80
2,50
2,00
3,00
3,00
2,86
4,00
2,92

Keskiarvo, tyytyväisyys 1-4, 2-6 kautta
kumppaneina olleet
2,50
3,33
3,33

2,67

3,25
3,02

5.4 Digitaalisuus ja Lukkobrändi tärkeänä osana mainostamista
Vastaajilta tiedusteltiin kysymyksissä 8—9 markkinointi- ja mainoskanavien tärkeydestä heidän omien näkemyksiensä pohjalta. Tarkempi katsaus ulkomainontaan tehtiin kysymysten 10—11 kautta. Mainontaan liittyen haluttiin myös selvittää mitkä
syyt vaikuttavat mainostilan ostamiseen juuri Lukolta. Tätä selvitettiin kysymyksellä
12. Tärkeyttä mitattiin 4-portaisella asteikolla, jossa 1 = ei lainkaan tärkeä, 2 = vähän
tärkeä, 3 = melko tärkeä ja 4 = erittäin tärkeä.
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Vastaajien mukaan tärkeimmät kanavat tällä hetkellä ovat nettisivut 3,37 keskiarvolla
sekä sosiaalisen median kanavista Facebook ja Instagram keskiarvoilla 3,29 ja 3,04
(ks. taulukko 6). Vastaajat arvioivat vähiten tärkeiksi kanaviksi tällä hetkellä TikTokin
1,59, Snapchatin 1,67 sekä podcastit 1,83 keskiarvoilla.

Taulukko 6. Markkinointi- ja mainoskanavien tärkeys tällä hetkellä

Markkinointi- ja
mainoskanavat
TV
Radio
Lehti
Tapahtumamainonta
Nettisivut
Podcast
Ulko-LED-taulut / digitaalinen ulkomainonta
Videot ja striimaus (YouTube, Twitch yms.)
Facebook
Instagram
Twitter
Snapchat
LinkedIn
TikTok
Keskiarvo

Keskiarvo 1-4,
tärkeys tällä hetkellä
2,24
2,45
2,54
2,21
3,37
1,83
2,08
2,54
3,29
3,04
2,10
1,67
1,95
1,59
2,35

Tarkasteltaessa samoja kanavia kolmen vuoden päässä, tilanne on muuttunut. Taulukosta 7 nähdään, että nettisivut on tärkein kanava vastaajien mielestä 3,43 keskiarvolla. Facebook tärkeys on laskenut hieman, mutta vastaavasti Instagram noussut
hieman. Näissä keskiarvot 3,18 ja 3,19. Sosiaalisen median kanavat (pl. Facebook),
podcast, ulko-LED-taulut sekä videot ja striimaus saivat kaikki vastaajien keskuudessa
korkeamman arvosanan verratessa tilannetta taulukkoon 6. Lehti koki ainoana kanavana huomattavan laskun tärkeydessä, kun keskiarvo 2,54 vaihtui arvoon 2,15.
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Taulukko 7. Markkinointi- ja mainoskanavien tärkeys kolmen vuoden päästä

Markkinointi- ja
mainoskanavat

Keskiarvo 1-4,
tärkeys kolmen
vuoden päästä

TV

2,41

Radio
Lehti

2,43
2,15

Tapahtumamainonta
Nettisivut

2,29
3,43

Podcast

2,50

Ulko-LED-taulut / digitaalinen ulkomainonta
Videot ja striimaus (YouTube, Twitch yms.)

2,42
2,92

Facebook
Instagram

3,18
3,19

Twitter
Snapchat

2,36
2,32

LinkedIn

2,62

TikTok

2,21

Keskiarvo

2,60

Vastaajilta haluttiin selvittää kysymyksessä 10 miten juuri he kokevat ulkomainonnan
yleistymisen olevan tulevaisuudessa. Kuviosta 8 nähdään, että vastaajista 61 prosenttia arvioi mainonnan määrän pysyvän ennallaan. Ulko-LED-taulu -mainonnan laskuun
uskoi 19 prosenttia vastaajista ja kasvuun viidennes vastaajista.
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Ulko-LED-taulu -mainonnan yleistyminen
tulevaisuudessa.

Laskee Kasvaa
19 % 20 %
Pysyy ennallaan
61 %

Kuvio 8. Ulko-LED-taulu -mainonnan yleistyminen tulevaisuudessa

Ulko-LED-tauluihin liittyen vastaajia pyydettiin myös arvioimaan kysymyksen 11 esimerkin mukaisesti enimmäishintaa ulkomainonnalle. Arvioidut hinnat on esitetty taulukossa 8. ja ne vaihtelivat 1 ja 1 500 välillä. Ristiintaulukoitaessa hinta-arvioita kysymyksen 10 vastausten kanssa, nähdään että kasvaa, pysyy ennallaan ja vähenee kohtiin vastanneiden kesken hintojen keskiarvoiksi muodostui 316, 571 ja 518. Pysyy
ennallaan -palstasta ei huomioitu arvoa 1, jolloin kokonaissumma jaettiin n arvolla
18. Kaikkien vastanneiden kesken hintojen keskiarvoksi muodostui 509. Myös tässä
arvoa 1 ei huomioitu ja jako tehtiin n arvolla 30.

Taulukko 8. Ulko-LED-taulu -mainonnan enimmäishinta

Enimmäissumma
1
85
100
123
200
250
300
400

Kasvaa

Pysyy
ennallaan
1

Vähenee
1

1
1

1
2
3

1

2

1

2

Yhteensä
1
1
1
2
3
3
2
3
(jatkuu)

37
500
700
1000
1500
Yhteensä / hinnan
keskiarvo

2

6 / 316

(jatkuu)
8
1
4
2

5
1
2
2

1

19 / 571

6 / 518

2

31 / 509

Taulukosta 9 nähdään vastaajien tärkeimmät syyt Lukon tarjoaman mainostilan käyttämiseen. Vastaajat saivat valita useita vaihtoehtoja. Tärkeimpänä merkityksenä vastaajat näkevät seuran / Lukkobrändin alueellisen merkityksen. Tähän kohtaan vastasi
peräti 80,7 prosenttia kyselyyn vastanneista (N=31). Seuraavaksi tärkeimmiksi vaihtoehdoiksi nousivat Lukon vaikutus yrityksen imagoon / brändiin (41,9 %), laaja näkyvyys (35,5 %) sekä kohdeyleisö (35,5 %). Muut vastaukset olivat: ”Oma suosikkijoukkue” ja ”mainostarjoukset, joita lähetettiin Lukolta.”

Taulukko 9. Syyt Lukon tarjoaman mainostilan käyttämiseen

Hinta
Sijanti
Kohdeyleisö
Saavutettavuus
Laaja näkyvyys
Seuran / Lukkobrändin alueellinen merkitys
Lukon vaikutus yrityksen imagoon / brändiin
Muu, mikä?
En osaa sanoa
Yhteensä

n
7
10
11
8
11
25
13
2
1
88

Prosentuaalinen
osuus vastaajista (N=31)
%
22,6
32,3
35,5
25,8
35,5
80,7
41,9
6,4
3,2
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5.5 Vertailu vuosittaisten markkinointibudjettien välillä
Kysymyksissä 13—15 yhteistyökumppaneilta tiedusteltiin heidän markkinointiviestinnän budjettiaan, sponsoroinnin prosentuaalista osuutta markkinointiviestinnän budjetista sekä edelleen urheilusponsoroinnin osuutta kokonaissponsoroinnin osuudesta.

Taulukosta 10 nähdään markkinointiviestinnän budjettien osalta jaottelu. Kyselyyn
vastanneiden kesken yleisin markkinointiviestinnän budjetti / vuosi ylittää 50 000 euroa. Seuraavaksi yleisin markkinointiviestinnän budjetti on 2 001 — 5 000 euroa. Kyselyyn vastanneiden kesken on havaittavissa selkeä jaottelu budjettien kesken. Markkinointiviestinnän budjetti on joko verrattain pieni tai suurehko. Välimaaston prosentuaaliset osuudet ovat selkeästi pienimmät.

Taulukko 10. Markkinointiviestinnän budjetti / vuosi
n

%

0 - 2000

4

13

2001 - 5000

7

23

5001 - 10 000

1

3

10001 - 20 000

5

16

20 001 - 50 000

1

3

50 000+ eur

13

42

Yhteensä

31

100

Taulukosta 11 nähdään vastaajien kokonaissponsoroinnin osuus markkinointiviestinnän budjetista sekä urheilusponsoroinnin osuus kokonaissponsoroinnista. Tyhjät vastaukset sekä virheellisesti euromääräisesti ilmoitettu vastaus jätettiin huomioimatta
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ristiintaulukoinnissa. Kaikkien vastaajien kesken kokonaissponsoroinnin osuus markkinointiviestinnän budjetista oli reilu kolmannes, 36 prosenttia. Urheilusponsoroinnin
osuus kokonaissponsoroinnista oli vajaa puolet, 47 prosenttia.

Sponsorointiosuuksien keskiarvot vaihtelivat eri kokoisilla yrityksillä. Vastaajat, joiden
markkinointiviestinnän budjetit olivat 0 — 2 000, kokonaissponsoroinnin osuus markkinointiviestinnän budjetista oli 46 prosenttia. Urheilusponsoroinnin osuus kokonaissponsoroinnista oli 45 prosenttia. Vastaajat, joiden markkinointiviestinnän budjetit olivat 2 001 — 5 000 vastaavat keskiarvot olivat 57 ja 60 prosenttia. Niillä yrityksillä, joiden markkinointiviestinnän budjetit olivat 10 001 — 20 000 keskiarvot olivat
34 ja 27 prosenttia. Isoimmilla yrityksillä keskiarvot olivat 17 ja 43 prosenttia.

Taulukko 11. Markkinointiviestinnän budjetit ja sponsoroinnin osuudet

Markkinointiviestinnän budjetti
0 -2 000
0 -2 000
0 -2 000
0 -2 000
2 001 - 5 000
2 001 - 5 000
2 001 - 5 000
2 001 - 5 000
2 001 - 5 000
2 001 - 5 000
2 001 - 5 000
10 001 - 20 000
10 001 - 20 000
10 001 - 20 000
10 001 - 20 000
20 001 - 50 000
50 000+ eur
50 000+ eur
50 000+ eur
50 000+ eur
50 000+ eur
50 000+ eur
50 000+ eur
50 000+ eur
50 000+ eur
Keskiarvo

Kokonaissponsoroinnin osuus markkinointiviestinnästä
%
80
20
3
80
75
25
80
75
60
35
50
1
10
50
75
30
13
10
50
5
30
5
1
20
15
36

Urheilusponsoroinnin
osuus kokonaissponsoroinnista
%
80
20
1
80
100
50
80
75
40
35
40
1
8
50
50
80
11
5
75
80
15
4
100
80
15
47
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5.6 Imagon ja näkyvyyden vahvistuminen tärkeimmät hyödyt
Yritysten Lukko-yhteistyön kautta hakemia hyötyjä sekä näiden hyötyjen toteutumiset ovat listattuna taulukossa 13. Näkyvyyden lisääntyminen nähdään tärkeimpänä
hyötynä vastaajien kesken. Toiseksi tärkeimpänä hyötynä ilmenee yrityksen imagon
vahvistuminen / paraneminen ja kolmantena verkostoitumismahdollisuudet. Suosituimpien hyötyjen toteutumisen keskiarvot olivat myös korkeimmat kyselyn vastaajien keskuudessa. Näkyvyyden lisääntyminen koettiin toteutuneen melko hyvin keskiarvon ollessa korkein 3,04. Yrityksen imagon vahvistuminen / paraneminen sekä
verkostoitumismahdollisuudet ylsivät 2,96 keskiarvoon. Kaikkien hyötyjen toteutumien keskiarvot olivat positiivisella puolella paitsi yksi ”Muu, mikä -kohdan” vastaus
”paikallisuus”, jonka yksi vastaaja oli kokenut onnistuneen melko huonosti.

Taulukko 12. Yhteistyön hyödyt ja niiden toteutuminen

Lukko-yhteistyön kautta tavoiteltavia hyötyjä
n

Hyödyn toteutuminen 14, jossa 1 = erittäin
huonosti, 2 = melko
huonosti, 3 = melko hyvin, 4 = erittäin hyvin,
keskiarvo

Myynnin kasvu

13

2,79

Näkyvyyden lisääntyminen

21

3,04

Yrityksen imagon vahvistuminen / paraneminen
Yritysbrändin / tuotebrändin paraneminen ja kehittyminen

18

2,96

10

2,82

Verkostoitumismahdollisuudet

15

2,96

Asiakastapahtumat / asiakkuuksien hoito

10

2,73

Muu, mikä?

1

2,00

En osaa sanoa

1

Yhteensä, keskiarvo

89

2,76

Taulukossa 14 on tarkasteltu tarkemmin hyötyjen toteutumista niiden yhteistyökumppaneiden kanssa, jotka ovat olleet Lukon kumppaneina kauemmin. Vastauksista
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ja keskiarvoista nähdään, että näissä ryhmissä hyödyt ovat toteutuneet hieman paremmin kuin kaikkien vastaajien keskuudessa. Näin ollen, vaikutus yhteistyön onnistumiseen on hieman positiivinen.

Taulukko 13. Yhteistyön hyötyjen toteutuminen asiakkuuden keston mukaan

Myynnin kasvu
Näkyvyyden lisääntyminen
Yrityksen imagon vahvistuminen / paraneminen
Yritysbrändin / tuotebrändin paraneminen ja kehittyminen
Verkostoitumismahdollisuudet
Asiakastapahtumat / asiakkuuksien hoito
Keskiarvo yhteensä

Hyödyn toteutuminen,
yli 6 kautta
kumppaneina olleet
2,91

Hyödyn toteutuminen,
2-6 kautta
kumppaneina
olleet
2,71

3,00
3,00
2,83
3,07
2,77
2,93

3,00
2,86
2,88
2,88
2,75
2,85

Kumppanuuksien keston lisäksi myös eri markkinointiviestinnän budjeteilla operoivia
yrityksiä haluttiin arvioida tarkemmin. Arvioinnin kohteena olivat markkinointiviestinnän budjettien, Lukko-yhteistyön kautta haettavien hyötyjen, näiden hyötyjen toteutumisen sekä yhteistyön onnistumisen arviointi. Taulukoiden luvuissa on mukana
kaikki vastaajat kuhunkin budjettiin, mutta arvioinnissa ei huomioitu niitä vastaajia,
joiden budjetit olivat 5 001 — 10 000 tai 20 001 — 50 000 pienen vastausmäärän ja
sen vuoksi luotettavuuden heikentymisen vuoksi.

Taulukossa 15 prosenttiluku kertoo, kuinka suuri osuus kuhunkin budjettiryhmään
kuuluvista vastaajista tavoittelee kyseistä hyötyä Lukko-yhteistyön kautta. Kaikista
pienimmät yritykset budjettien osalta hakevat eritoten verkostoitumismahdollisuuksia ja myynnin kasvua (ks. taulukko 15). Kaikkien muiden kokoluokkien yritysten eniten tavoiteltavat hyödyt olivat näkyvyyden lisääntyminen ja imagon vahvistuminen.
Nämä hyödyt olivat myös yleisimmät kaikkien vastaajien keskuudessa.
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Taulukko 14. Vertailu markkinointiviestinnän budjettien ja yhteistyön hyötyjen
kesken

Markkinointiviestinnän budjetti,
kaikki vastaajat
0 – 2000
2 001 - 5 000
10 001 - 20 000
50 000+ eur
Kaikki vastaajat

Yritysbrändin /
Yrityksen
tuotebräimagon
din paraMyyn- Näkyvyyvahvistumi- neminen
nin
den lisään- nen / pare- ja kehittykasvu tyminen
neminen
minen
50 %
25 %
25 %
0%
0%
71 %
71 %
14 %
60 %
80 %
80 %
60 %
64 %
82 %
73 %
55 %
41 %
66 %
62 %
34 %

Verkostoitumismahdollisuudet
75 %
43 %
60 %
45 %
48 %

Asiakastapahtumat /
asiakkuuksien hoito
25 %
57 %
20 %
27 %
31 %

Kuten taulukko 16 osoittaa, yhteistyön onnistuminen koettiin parhaimpana 0 —
2 000 ja 10 001 — 20 000 budjettien omaavien yritysten keskuudessa. Tuloksista
nousee selkeästi esiin pienimmällä budjetilla mukana olleiden yritysten arvio verkostoitumisen ja asiakastapahtumien suhteen. Merkitsevää on myös toiseksi pienimmillä
yrityksillä se, että yhteistyön onnistuminen on arvioitu kaikista alhaisimmaksi ja hyötyjen toteutuminen jää kaikissa kohdissa selvästi alle keskiarvon.

Taulukko 15. Vertailu markkinointiviestinnän budjettien ja yhteistyön hyötyjen
toteutumisen kesken

Markkinointivies- Myyntinnän budjetti,
nin
kaikki vastaajat
kasvu
0 - 2000
3,00
2 001 - 5 000
2,33
10 001 - 20 000
2,67
50 000+ eur
3,00
Kaikki vastaajat
2,79

Näkyvyyden lisääntyminen
2,50
2,86
3,00
3,09
3,04

Yrityksen
imagon
vahvistuminen /
pareneminen
3,00
2,71
3,33
3,00
2,96

Yritysbrändin /
tuotebrädin paraneminen
ja kehittyminen
3,00
2,57
3,00
2,82
2,82

Verkostoitumismahdollisuudet
3,50
2,71
3,00
2,80
2,96

Asiakastapahtumat / asiakkuuksien hoito
3,50
2,57
2,50
2,60
2,73

Yhteistyön
onnistuminen 1-5,
suurempi
arvo parempi onnistuminen
4,25
3,57
4,20
3,92
3,90
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Kysymyksessä 20 yhteistyökumppaneilta kysyttiin erilaisia väittämiä koskien yhteistyötä sekä Lukon vaikutusta yrityksen markkinointiin, mainostamiseen ja yhteistyöhön. Taulukosta 17 nähdään, että suurin osa vastaajista on jokseenkin samaa mieltä
tai täysin samaa mieltä, että yhteistyöstä on tärkeää viestiä ulospäin. Sen sijaan selkeän enemmistön mukaan Lukko-yhteistyölle ei ole asetettu selkeitä tavoitteita. Vastaajista kuitenkin 61,3 prosenttia on jokseenkin samaa mieltä ja 19,4 prosenttia täysin samaa mieltä, että yhteistyö Lukon kanssa on onnistunut ja tavoitteisiin päästy.

Taulukko 16. Lukko-yhteistyön ominaispiirteitä

N=31

Yhteistyölle Lukon
kanssa on
asetettu
selkeät tavoitteet?
%

Yhteistyöstä on
tärkeää
viestiä
ulospäin?
%

Yhteistyö
Lukon
kanssa on
onnistunut
ja tavoitteisiin on
päästy
%

Mainostaminen juuri Lukon tarjoamalla alustalla on tärkeää?
%

Markkinointi /
mainostaminen Lukon
kautta on hyödyllisempää /
tuottaa paremman arvon
vs. toinen
taho
%

Lukkobrändillä
on / oli vaikutusta yhteistyön
muodostumiseen
%

Täysin eri
mieltä
Jokseenkin eri
mieltä

0

12,9

0

9,7

6,4

3,2

19,4

45,2

12,9

32,3

35,5

22,6

Jokseenkin samaa
mieltä

38,7

12,9

61,3

25,8

29,0

35,5

35,5

19,4

19,4

22,6

19,4

32,3

6,45
100

9,7
100

6,4
100

9,7
100

9,7
100

6,4
100

Täysin samaa
mieltä
En osaa
sanoa
Yhteensä

Taulukosta 17 nähdään myös, että vastaajien kesken on hajontaa koskien väitettä:
onko mainostaminen juuri Lukon tarjoamalla alustalla tärkeää. Enemmistö vastaajista
on kuitenkin jokseenkin eri mieltä väitteen kanssa. Myös kohdassa, Lukon kautta on
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hyödyllisempää markkinoida/mainostaa vs. toinen taho, vastaukset jakaantuvat tasaisesti. Kuitenkin tässäkin kohdassa enemmistö on jokseenkin eri mieltä väitteen
kanssa. Vastaajista suurin osa on jokseenkin samaa mieltä tai täysin samaa mieltä sen
kanssa, että Lukkobrändillä on vaikutusta yhteistyön muodostumiseen.

5.7 Sponsoroinnista viestimisessä parantamista
Kyselylomakkeessa oli kolme kysymystä, joihin vastaajien piti kirjoittaa ajatuksiaan
sanallisesti. Kysymyksessä 18 vastaajia pyydettiin kertomaan millä tavoin he mittaavat yhteistyön onnistumista Lukon kanssa. Kaikista vastaajista viisi kappaletta ei pakollisuudesta huolimatta vastannut kysymykseen kuin yhdellä merkillä. Vastaajista
yksitoista vastasi kohtaan ”ei mitenkään”. Muissa vastauksissa esiintyi asiakastyytyväisyyttä ja kyselyitä, myynnin seuraamista ja verkostoituminen. Muita vastauksia
koottuna alla:

No tottakai seuraamme myyntiä. Välillä teimme kamppiksia joista oli
suoraan verrattavissa toteutuva myynti. Näkyvyyden lisääntyminen ja
imagon parantumine onkin sitten hankalampaa mitattavaa
Kommentit mainosten näkyvyydestä, yleistunnettavuus Raumalla (pienimuotoinen tutkimus teetetty) ja verkostoituminen
Fiiliksellä ja mutu-tuntumalla
Kyselyin
Näkyvyydellä haemme positiivista, paikallista mielikuvaa. Mittaus välillisesti asiakastyytyväisyyskyselyillä
tehdyissä kaupoissa
verkostoitumisen onnistumisella
Talouden ja brändin kautta

Kysymyksessä 19 haluttiin selvittää viestivätkö Lukon yhteistyökumppanit yhteistyöstä ulospäin. Vastaajista 20 vastasi ”Kyllä” ja 11 ”Ei”. Kysymyksessä oli avoin tekstikohta, johon vastaajilta toivottiin tarkennusta vastauksiin. Jos vastaus oli ”Kyllä”
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niin miten vastaaja tällöin viestii yhteistyöstä ulospäin ja jos vastaus oli ”Ei”, miksi yhteistyöstä ei viestitä ulospäin. Ei-vastaajista kuusi kirjoitti tekstikenttään. Vastauksista
käy selkeästi ilmi, että ulospäin viestimistä ei koeta tarpeelliseksi.

Ei nähdä tarvetta
en näe tarvetta
Ei olla koettu tarpeelliseksi
Ilman Lukon lupaa en voi luonnollisesti heitä omissa sosiaalisissa medioissa mainita. esim Logon käyttö
En koe tarpeelliseksi
En tirdä

Kyllä-vaihtoehdon vastanneista 16 tarkensi tekstikenttään, miten yhteistyöstä viestitään ulospäin. Vastauksista käy ilmi, että sosiaalisessa mediassa asian julkinostaminen on yleistä. Yhteistyötä on nostettu esiin myös yritysten omissa tiloissa, nettisivuilla sekä kertomalla ja mainitsemalla asiasta yrityksen omille asiakkaille. Alla eritelty osa annetuista vastauksista:

Sosiaalisessa mediassa
Someyhteityö
Facebook ja Instagram
Lukon tarrat
Liikkeen sisällä erilaisia tietoja
asiakastapaamiset
nettisuvuilla ja näkyvyydellä asiakastilassa
joukkue esiintyy mainosvideolla
Aina joskus kertomalla asiakkaille

Kysymys 21 oli ”Vapaa sana” ja tämä kohta ei ollut pakollinen. Vain kaksi vastaajaa
koki aiheelliseksi kirjoittaa tähän kohtaan.
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Sponsorimateriaalista on ollut edustajan kanssa juttua, niitä varmaan saadaan pian ja laitetaan esille. Lukko on tärkeä Raumalle, ja siinä joukossa kannattaa olla.

Nyt eletään poikkeusoloissa, mikä varmasti vaikutti vastauksiin. Yli 20 v kestänyttä yhteistyötä on silti tarkoitus jollain tapaa jatkaa poikkeusoloissakin.

Ensimmäisen vastaajan mukaan Lukko koetaan tärkeäksi Raumalle. Toinen toivoo yhteistyön jatkuvan, vaikka poikkeusolot ovat päällä, mikä on positiivinen viesti Lukon
suuntaan.

6 Pohdinta
Tässä luvussa käydään läpi tutkijan näkökulmasta keskeisimmät johtopäätökset kyselytutkimuksen ja teorian löydösten pohjalta. Tekstissä vastataan luvussa 2 esitettyihin tutkimuskysymyksiin ja tuodaan esille selkeitä kehityskohteita Lukon ja yhteistyökumppaneiden välisessä yhteistyössä. Luvussa arvioidaan myös tutkimuksen onnistumista ja tehdään luotettavuusarvio. Lopuksi esitetään tutkimustulosten hyödynnettävyys toimeksiantajan näkökulmasta ja esitetään muutamia jatkotutkimusaiheita.

6.1 Johtopäätökset
Opinnäytetyön tutkimusongelma muodostui siitä, että yhteistyökumppaneihin kohdistuvia asiakastyytyväisyyskyselyitä ei ole tehty säännöllisesti ja kattavasti ja siten
palveluita, tuotteita ja Lukon ja yhteistyökumppaneiden yhteistyötä ei ole pystytty
kehittämään dataan pohjautuen. Tälle tiedolle on ollut tarve. Mainospalveluissa ja tuotteissa Lukko haluaa myös kehittää ja tarjota parempia palveluita, mutta kalliiden
investointien tueksi kaivataan arvokasta tietoa yhteistyökumppaneilta. Näiden pohjalta luotiin tutkimuskysymykset, ja joihin peilataan nyt saatuja tutkimustuloksia.
Opinnäytetyön tutkimuskysymykset olivat:
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Mitä nykyisistä palveluista ja tuotteista Lukon yhteistyökumppanit arvostavat
eniten?

Mitä kehittämistarpeita yhteistyökumppaneilla on tulevaisuuden osalta?

Tyytyväisyys Lukon palveluista ja tuotteista
Kysymyksissä 4 ja 5 selvitettiin yhteistyökumppaneiden tyytyväisyyttä palveluista ja
tuotteista. Tyytyväisyyttä mitattaessa käytettiin neliportaista asteikkoa 1—4, jossa
suurempi arvo tarkoitti parempaa tyytyväisyyttä. Lukon kaikkien palveluiden ja tuotteiden keskiarvot ylittivät arvosanan 3. Kaikkien kohtien yhteenlaskettu keskiarvo oli
korkea 3,41, joten voidaan sanoa, että kokonaistyytyväisyys kyselyn vastaajien kesken on huipputasoa.

Pilkottaessa palveluiden tyytyväisyyttä pienempiin osiin, huomataan kuitenkin kehitettäviä kohtia. Lukon kotiotteluissa sekä Pitsiturnauksessa aitioiden ja Aura Loungen
ympärillä olevien palveluiden tyytyväisyys on selkeästi korkeampi kuin Superpikkujouluissa. Vaikka Pitsiturnauksen ja Superpikkujoulujen palveluiden käyttökertojen
määrä ei yllä Lukon kotiotteluiden palveluiden tasolle, ne kestävät vertailun toisiinsa.
Superpikkujoulujen tyytyväisyys arvosanalla 3,00 on hyvää, mutta selkeästi muita
palveluita matalampaa. Tyytyväisyydet alittavat myös kokonaiskeskiarvon (3,41) selkeästi.

Tarkasteltaessa pelkästään Lukon kotiotteluiden tyytyväisyyttä parhaaseen arvosanaan yltää Sauna-aitio 3,56 keskiarvolla. Tuloksista nähdään, että heikoimmat, joskin
myös hyvät, tyytyväisyydet kotiotteluissa ovat kabinetti/perinnetilalla ja Aura Lounge
buffetilla (3,14 ja 3,22). Kokouspalvelut ja soffapaikka (molemmat 3,33 tyytyväisyys)
jäävät niukasti kokonaiskeskiarvosta 3,41.

Tuloksista nähdään myös, että kokouksiin ja kokoontumisiin liittyvät palvelut jäivät
keskiarvollisesti muista palveluista. Aamupalatilaisuus Tifosissa sekä Lukon kotiotteluiden kokouspalvelut ja kabinetti/perinnetila, erottuvat hieman pienemmillä keskiarvoilla tyytyväisyydessä.
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Vastaajat arvioivat Helmirannan palvelut korkeimmalle 4,00 tyytyväisyydellä. Vaikka
käyttökertoja ei ole kuin kaksi kappaletta molemmissa kohdissa, näistä palveluista pitäisi pystyä ottamaan joitain asioita parantamaan entisestään hallin palveluita.

Tyytyväisyys Lukon mainoskanavista
Kysymykset 6 ja 7 käsittivät Lukon mainoskanavia ja niiden tyytyväisyyksiä. Myös
näissä palveluissa tyytyväisyyttä mitattiin neliportaisella asteikolla, jossa suurempi
arvo tarkoitti parempaa tyytyväisyyttä. Yleisesti mainoskanavien tyytyväisyyksissä oli
havaittavissa selkeämpiä eroavaisuuksia verratessa muihin Lukon palveluihin ja tuotteisiin. Kaikkien mainoskanavien yhteenlaskettu tyytyväisyys oli kuitenkin hyvää arvosanalla 3,07.

Tuloksista nähdään, että selkeästi vähiten tyytyväisiä vastaajat ovat olleet nettisivumainontaan, laitamainoksiin hallissa sekä somemainontaan. Näiden kanavien osalta
tyytyväisyyden keskiarvot ovat 2,40, 2,67 ja 2,83, ja jäävät siten selvästi alle keskiarvon. Mikään muu palvelu, tuote tai kanava ei yltänyt tyytyväisyydessä alle 3,00 keskiarvoon, joten edellä mainittujen kanavien tyytyväisyys on koko Lukon palveluvalikoiman matalin. Digitaalisella puolella on vastaajien mukaan selvästi kehitettävää ja
parannettavaa. Ristiriidan muuhun digitaaliseen sisältöön muodostaa mainoskanava
kummipelaajuus 3,33 tyytyväisyydellä. Kummipelaajuus ilmenee usein yritysvierailuina sekä digitaalisina sisältöinä yrityksen omilla nettisivuilla tai sosiaalisen median
kanavissa.

Kaukalomainoksista jäämainos yltää tyytyväisyydessä 3,17 keskiarvoon, mutta vastaavasti laitamainos jää 2,67 keskiarvoon. Puolen arvosanan heitto on suurehko, sillä
näkyvyyden kannalta mainokset ovat lähes yhdenvertaisia. Taulumainokset, jotka nekin sijaitsevat hallissa, vastaajat arvioivat puolestaan 3,33 tyytyväisyydellä korkealle.
Parhaimman arvosanan mainoskanavista sai banderolli / lakana, joskin käyttökertoja
ilmeni myös vähiten. Ero on kuitenkin merkittävä, sillä mainokset ovat yhtä lailla
staattisia kuten laita-, jää- ja taulumainokset.
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Mediakuutio on hallin näkyvin mainospaikka ja myös vastaajien keskuudessa käytetyin kanava. Tyytyväisyys on selvästi positiivinen 3,00 keskiarvolla, mutta mediakuution mainokset ovat useimmiten digitaalisia, liikkuvia ja äänellä vahvistettuja. Mediakuution mahdollisuudet ovat korkeammalla kuin esimerkiksi staattisten jää- ja kaukalomainosten ja siksi tyytyväisyydessä jää parantamisen varaa. Hallin muut digitaaliset
LED-mainospinnat ylsivät 3,14 keskiarvoon.

Opinnäytetyössä tarkasteltiin mainontaan liittyen tarkemmin ulkomainontaa ja vastaajien mukaan ulko-LED-mainontaan ollaan tyytyväisiä 3,20 keskiarvolla. Ottaen
huomioon myös muut mainoskanavat, tyytyväisyys on hyvällä tasolla. Hyvä tyytyväisyys on rohkaiseva merkki mahdolliselle kehittämiselle ja kasvattamiselle ulkomainontaan liittyen, koska nykyinen konsepti on tulosten mukaan toimiva mitä tulee tyytyväisyyteen.

Ottelukuulutusten tai -mainintojen tyytyväisyys on tulosten mukaan hyvää 3,25 keskiarvolla. Hieman keskiarvon alle jäi peli- / edustusasu 3,00 tyytyväisyydellä. Jääkiekon keskiössä ovat pelaajat ja pelaajia seurataan paljon niin jäällä ja jään ulkopuolella. Tästä syystä peliasut ja niissä olevat mainokset ovat näyttävästi esillä eri medioissa. Lukon joukkueessa on myös paljon korkealle profiloituneita pelaajia, jotka tunnistetaan kansallisesti ja jotka ovat myös valtamedioiden kanavissa tiuhaan. Mahdolliseen huomioarvoon ja tunnettavuuteen peilaten tyytyväisyys voisi olla peli- / edustusasu korkeampi ja tähän voisi vaikuttaa esimerkiksi nostamalla hyötyjä ja näkyvyyttä vielä konkreettisemmin esiin asiakkaille.

Yhteistyön parantaminen yleisellä tasolla
Taulukko 1 osoittaa, että vastaajat pitävät Lukko-yhteistyötä pääosin onnistuneena.
Kaikista vastaajista 71 prosenttia arvioi yhteistyön onnistuneen arvosanalla 4 (asteikko 1—5, jossa 1 = huono, 5 = hyvä). Huomionarvoista tuloksissa on se, että kauemmin kumppaneina olleiden vastauksissa ilmenee enemmän hajontaa. Tulosten
mukaan uusimmat kumppanit arvioivat yhteistyön onnistumisen arvosanalla 4, mutta
jo 2—6 kautta kumppaneina olleista 20 prosenttia arvioi onnistumisen arvosanaa
heikommaksi. Yli kuusi kautta kumppaneina olleista vastaajista arvosanan 3 antoi jo
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lähes 25 prosenttia. Tulokset esittävät, että pidempään yhteistyössä olleiden kumppaneiden kanssa tulisi kartoittaa tarkemmin yhteistyötä ja saada nostettua onnistuneisuutta korkeammalle.

Vastausten hajonnan vuoksi pidempään kumppaneina olleiden vastauksia haluttiin
arvioida tarkemmin. Tarkoituksena oli katsoa ristiintaulukoinnin avulla tyytyväisyyksiä sekä Lukko-yhteistyön hyötyjen toteutumista näiden ryhmien osalta. Arvioinnissa
huomio kiinnitettiin kokonaiskeskiarvoihin, jotta luotettavuus säilyisi parempana.
Palveluiden ja tuotteiden tyytyväisyyden osalta 2—6 kautta olleiden keskiarvoinen
tyytyväisyys (3,27) vaikuttaa hieman laskevasti yhteistyön onnistumisen arviointiin.
Yli kuusi kautta kumppaneina olleiden vastauksissa (3,47) ei ole tilastollisesti merkittäviä eroja kaikkien vastaajien kesken (3,41).

Mainoskanavien tyytyväisyydessä kauemmin kumppaneina olleiden vastausten keskiarvot olivat molemmilla ryhmillä vertailuryhmää alhaisemmat. Erot ovat kuitenkin
pieniä eivätkä tilastollisesti merkittäviä. Lukko-yhteistyön kautta haettavien hyötyjen
toteutuminen puolestaan onnistui paremmin kauempaan kumppaneina olleiden mielestä. Kuten näemme taulukosta 14, keskiarvoja vertaillessa vastaajat ovat tyytyväisempiä hyötyjen toteutumiseen 2,92 ja 2,85 keskiarvoilla vertailuryhmän 2,76 arvoon
nähden.

Kun huomioidaan tyytyväisyyteen ja Lukko-yhteistyön hyötyjen toteutumiseen liittyvät vastaukset, ei voida yksiselitteisesti osoittaa yhteistyön onnistumiseen liittyvän
hajonnan johtuvan näistä vastauksista. Esimerkiksi 2—6 kautta kumppaneina olleiden vastausten keskiarvot olivat vertailuryhmää pienemmät palveluiden ja tuotteiden sekä mainoskanavien tyytyväisyyksissä, mutta hyötyjen toteutuminen oli parempaa. Saadut vastaukset ikään kuin kumoavat toisensa eivätkä ole yhtä sen kanssa,
että 20 prosenttia 2—6 kautta kumppaneina olleista arvioi yhteistyön onnistumisen
arvosanalla 3. Toki on muistettava, että kyselyn vastaajamäärä (n=31) mahdollistaa
myös yksittäisten vastaajien vaikutuksen esimerkiksi kysymykseen yhteistyön onnistumisesta. Näin ollen yksittäinen negatiivinen tai positiivinen kokemus esimerkiksi
jossain palvelussa tai mainoskanavassa voi näkyä tuloksissa eikä hajonta näy siten
luotettavasti kokonaiskeskiarvoja tarkastellessa.
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Kysymyksessä 3 yhteistyökumppaneilta haluttiin tiedustella, minkälaista sponsorointitoimintaa heillä on. Tieto on tärkeää, koska Lukko ei voi tuudittautua siihen, että
yhteistyökumppanuudet säilyvät entiseen tapaan vaan kilpailua on ympärillä jatkuvasti. Vastaajista vain neljällä ei ole Lukon lisäksi muuta sponsoritoimintaa, joten vastaajista monet hakevat mahdollisesti muita hyötyjä toisista sponsorointikohteista.
Olennaista onkin tiedostaa mitä hyötyjä yhteistyökumppanit hakevat Lukko-yhteistyöltä ja pyrkiä toteuttamaan nämä hyödyt mahdollisimman hyvin.

Kysymyksissä 16 ja 17 yhteistyökumppaneilta kysyttiin hyötyjä ja tavoitteita liittyen
yhteistyöhön. Neliportaisessa asteikossa suurempi arvo 1—4 tarkoitti parempaa toteutumista hyödyn kohdalla. Kaikki esitetyt vaihtoehdot keräsivät vastauksia, mutta
kolme suosituinta vastausta olivat näkyvyyden lisääntyminen, yrityksen imagon vahvistuminen ja paraneminen sekä verkostoitumismahdollisuudet. Suosituimpien hyötyjen keskiarvoiset toteutumiset olivat myös korkeimmat luvuilla 3,04, 2,96 ja 2,96.
Kaikkien haettavien hyötyjen keskiarvoinen toteutuminen oli 2,76.

Verrattaessa keskiarvoja palveluiden ja mainoskanavien tyytyväisyyksien kanssa, vastaajien hakemat hyödyt Lukko-yhteistyön kautta eivät toteudu parhaalla mahdollisella tavalla. Kun palveluiden keskiarvo tyytyväisyydessä oli 3,41 ja mainoskanavien
tyytyväisyys puolestaan 3,07, vastaajien kokema hyötyjen toteutuminen 2,76 keskiarvolla jättää parantamisen varaa. Tulosten parantamiseksi tulisi kiinnittää enemmän
huomiota kumppanin tavoitteisiin ja vastata näihin tavoitteisiin oikeilla palveluilla ja
tuotteilla. Yhteistyökumppaneiden hakemien hyötyjen parempi toteutuminen voisi
vaikuttaa positiivisesti eteenpäin palveluiden tyytyväisyyden kohoamisessa sekä yhteistyön onnistumisen paremmassa arvosanassa.

Avoimessa kysymyksessä 18 vastaajilta tiedusteltiin miten yritys mittaa Lukko-yhteistyön onnistumista. Tuloksista selvisi, että vastaajista peräti yksitoista ei mittaa yhteistyön onnistumista mitenkään. Vastaajista myös viisi jätti vastaamatta kokonaan kysymykseen. Yritykset, joissa tehtiin jonkinlaista seurantaa, keinoina käytettiin myyntilukuja ja myynnin seurantaa, kyselyitä ja asiakastyytyväisyyttä sekä esimerkiksi verkostoitumista. Muutama vastaajista totesi mittaamisen olevan haasteellista, varsinkin
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näkyvyyden osalta. Sponsoroinnin tarkoituksena on molempien osapuolien hyötyminen (Smith 2015, 200.) Sponsoroinnissa on taas melkein mahdotonta mitata kaikkia
tuloksia. Mitattavissa olevat asiat (esimerkiksi saavutettavuus, toiminnat ja maininnat, yleisön ja seuraajien kasvut) eivät ole aina suoraa voittoa vaan voivat johtaa tulevaisuudessa tuloksiin. (Enoch 2020.) Tutkimustulosten mukaan Lukko-yhteistyön
kautta haetaan erilaisia hyötyjä, mutta monet vastaajista eivät rehellisesti tiedä saavatko he hakemaansa hyötyä, koska he eivät osaa sitä mitata tai tiedä miten tavoiteltavaa hyötyä mitataan. Yhteistyötä voitaisiin kehittää niin, että kunkin yhteistyökumppanin kanssa kartoitettaisiin selkeät 1—3 tavoiteltavaa hyötyä ja seurattaisiin
näitä tietyin mittarein ja keinoin. Lukon rooli ja vastuu korostuu tässä, koska kumppaneina on paljon myös pienempiä yrityksiä eikä heillä ole mahdollisesti aikaa, resursseja tai osaamista seurata yhteistyön onnistumista. Tällöin ohjausta ja neuvoa tulisi antaa Lukon toimesta.

Toisessa avoimessa kysymyksessä yhteistyökumppaneilta haluttiin selvittää, viestivätkö he yhteistyöstä Lukon kanssa ulospäin. Vastaajista jopa 11 vastasi ei ja selityksenä toistui usein tarpeettomuus. Yhteistyön molemminpuolisen onnistumisen kannalta ja paremman huomion saavuttamiseksi olisi kuitenkin ehdottoman tärkeää ja
hyödyllistä kertoa avoimesti ulospäin yhteistyöstä. Varsinkin, jos yritys tavoittelee
brändin ja imagon kehittämistä, näkyvyyttä tai mainostaa Lukon kautta.

Yhteistyökumppaneilta kysyttiin myös kysymyksessä 20 yleisiä asioita liittyen markkinointiin, mainostamiseen ja yhteistyöhön Lukon kanssa. Suurin osa vastaajista oli
joko täysin tai jokseenkin samaa mieltä sen kanssa, että yhteistyöstä on tärkeää viestiä ulospäin. Kuitenkin 19,4 prosenttia oli jokseenkin eri mieltä, vaikka näkyvyyden
lisääntyminen, yrityksen imagon vahvistuminen/paraneminen ja verkostoitumismahdollisuudet olivat eniten tavoiteltuja hyötyjä vastaajien keskuudessa. Yhteistyöstä
ulospäin viestiminen voisi edesauttaa tavoitteisiin pääsyä.

Selkeä kehittämisen kohde tulosten mukaan on täsmällisten tavoitteiden asettaminen yhteistyöhön. Peräti 12,9 prosenttia vastaajista ei ole kokenut yhteistyölle asetettavan selkeitä tavoitteita. Myös osa vastaajista on eri mieltä sen kanssa, että yh-
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teistyö Lukon kanssa on onnistunut ja tavoitteisiin on päästy. Yhteistyön ja sponsoroinnin taustalla on molemminpuolinen hyöty, joten tavoitteiden asettamisessa ja
niihin pääsemisessä tulee tehdä parannus.

Kysymyksen 20 kolmesta viimeisestä väittämästä voidaan tehdä pari huomiota. Yli 40
prosenttia vastaajista on täysin tai jokseenkin eri mieltä, että mainostaminen juuri
Lukon tarjoamalla alustalla on tärkeää. Samansuuruinen prosenttiosuus vastaajista ei
myöskään koe Lukon kautta markkinoinnin ja mainostamisen olevan hyödyllisempää
kuin jonkun toisen kanavia pitkin. Lukkobrändillä sen sijaan on ollut suurimpaan
osaan vastaajista merkitystä yhteistyön muodostumiseen. Osa yhteistyökumppaneista näkee esimerkiksi mainostamisen aivan eri kantilta Lukon kautta, toiset kumppanit näkevät Lukkobrändiin kuulumisen olevan tärkeää. Mikäli tiedossa olisi mitä
asiaa kukin yritys yhteistyössä tai Lukossa arvostaa, pystyisi yhteistyötä rakentamaan
juuri oikeaan suuntaan, oikeilla palveluilla.

Kysymyksissä 13—15 vastaajilta tiedusteltiin markkinointiviestinnän-, sponsoroinninja urheilusponsoroinnin budjettien osuuksia. Ajatuksena oli nähdä miten korkealle
yritykset arvostavat sponsoroinnin mahdollisuudet markkinoinnin ja näkyvyyden mielessä eli käytännössä, paljonko yritykset käyttävät omista budjeteistaan sponsorointiin. Tuloksista käy ilmi, että sponsorointiin käytettävistä rahoista 47 prosenttia menee urheilusponsorointiin. Tätä lukemaa voidaan pitää korkeana. Kuitenkin on huomioitavaa, että sponsoroinnin osuus markkinointiviestinnän budjeteista ei ole kovinkaan korkea keskiarvolla 36 prosenttia. Sponsoroinnin osuus on vieläpä kaikista pienin niillä vastaajilla, joiden markkinointiviestinnän budjetti oli kaikista suurin.

Tulosten mukaan Lukon saama vastine (raha) sen tarjoamille palveluille ja tuotteille,
jää pieneksi siitä kokonaisbudjetista, joka yrityksillä on käytössään markkinointiin ja
mainontaan. Sponsorointi on onnistuessaan hyvin tehokas ja toimiva keino esimerkiksi parantamaan yrityksen näkyvyyttä. Tätä ja sponsoroinnin muita hyötyjä pitäisi
tuoda konkreettisemmin esille yhteistyökumppanuuksia tehdessä. Tällöin yritykset
ehkä ymmärtäisivät satsata Lukon kautta tapahtuvaan sponsorointiin vahvemmin,
jolloin molemmin puolinen hyöty suurenisi. Keskiössä tulee olla kuitenkin suunnitelmallinen yhteistyö jokaisen kumppanin osalta.
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Yhteistyökumppaneita haluttiin myös verrata keskenään markkinointiviestinnän budjettien kautta. Vertailussa ilmeni muutama kiinnostava seikka. Kaikista pienimmille
yrityksille verkostoituminen ja uusien kontaktien saaminen nähtiin tärkeimpinä hyötyinä ja nämä hyödyt myös toteutuvat parhaiten. Isommille yrityksille näkyvyyden ja
imagon vahvistuminen olivat keskiössä ja nämä myös toteutuivat hyvin. Selkeä parannuskohde löytyy niistä yrityksistä, joiden markkinointiviestinnän budjetit ovat
2 001— 5 000. Verratessa kaikkien vastaajien keskiarvoihin, tällä ryhmällä hyötyjen
toteutuminen jäi kaikissa kohdissa alle keskiarvon. Myös yhteistyön onnistuminen
nähtiin heikoimpana. Tällä ryhmällä pääpaino hyötyjen suhteen oli näkyvyyden ja
imagon parantamisessa. Tämän kokoluokan yrityksillä on todennäköisesti kasvupainetta ja halua nousta korkeammalle. Osittain kriittisiä tuloksia selittää varmasti se,
että tämän ryhmän urheilusponsorointiin käytettävät rahat olivat suhteellisesti
isoimmat, jolloin myös odotukset nousevat korkeiksi. Lukon tulee jatkossa tunnistaa
paremmin tämän kokoluokan yritykset ja tarjota parhaiten kulloiseenkin tarpeeseen
soveltuvia palveluita.

Yhteistyön parantaminen mainos- ja näkyvyysmyynnin kautta
Yhteistyökumppaneilta kysyttiin markkinointi- ja mainoskanaviin liittyen kysymyksissä 8 ja 9 miten he näkevät kanavien tärkeyden tällä hetkellä ja kolmen vuoden
päästä. Mitattaessa käytettiin neliportaista asteikkoa, jossa isompi arvo tarkoitti suurempaa tärkeyttä ja päinvastoin. Tulosten mukaan tämän hetken tärkeimmät kanavat ovat nettisivut ja sosiaalisen median Facebook ja Instagram. Vain nämä kolme
ylittivät 3,00 arvosanan. Myös verrattaessa näitä kanavia kolme vuoden päähän tärkeys pysyy lähes samana vastaajien mielestä.

Parhaan arvosanan saaneet kanavat ovat myös digitaalisia, mikä on hyvä tulevaisuuden kannalta. Digitaalisuus onkin selvässä nousussa Suomessa suhteessa perinteisiin
medioihin (Mediamainonnan määrä 2019 — nousu jatkuu jo toista vuotta n.d.). Lukolla on palveluvalikoimassa paljon digitaalisia palveluita, mikä on hyvä asia. Ongelmana on, että vastaajat pitävät näitä palveluita (nettisivut ja some) tärkeinä, mutta
vastaajat arvioivat myös tyytyväisyyden näiden osalta verrattain alhaisiksi. Jotta yhteistyökumppanit haluavat käyttää tärkeitä palveluita myös kolmen vuoden päästä,
tulee nettisivuja ja sosiaalisen median kanavia kehittää ja parantaa. Tilannetta voisi

55
parantaa esimerkiksi kysymällä suoraan kehitysehdotuksia digitaalisiin medioihin
niiltä asiakkailta, jotka näitä palveluita käyttävät. Digitaalista sisältöä ja se kautta ostettua mainontaa on myös niin paljon, että tutustumalla laajasti muiden toimijoiden
kanaviin pystyy varmasti löytämään kokeilunarvoisia asioita.

Vastaajien mukaan markkinointi- ja mainoskanavista lehden tärkeys pienenee selvästi kolmen vuoden päästä. Lehden lisäksi Facebook koki pientä pudotusta, mutta
silti vastaajien mukaan melko tärkeää 3,18 keskiarvolla. Lehden jälkeen vähiten merkittävinä kanavina ilmeni sosiaalisen median kanavat TikTok, Snapchat ja Twitter, tapahtumamainonta sekä TV ja radio. Tapahtumamainonnan osalta olisi pitänyt selittää
tarkemmin mitä sillä tarkoitettiin eli esimerkiksi messuja ja liikuteltavia standeja
yleisten tapahtumien yhteydessä sekä esimerkiksi urheilutapahtumia. Tässä kohtaa
kyselyssä oli selvä virhe ja vastaukset eivät ole täysin luotettavia. Tapahtumamainonnan saamat keskiarvot 2,21 ja 2,29 eivät ole linjassa sen kanssa, että suurin osa vastaajista mainostaa Lukon jokaisessa jääkiekkotapahtumassa. Muiden alhaisia arvosanoja saaneita kanavia tulisi Lukon näiden tulosten mukaan välttää. Näiden kanavien
sijaan olisikin tärkeämpää fokusoida olemassa oleviin kanaviin ja saada ne toimivammiksi ja paremmiksi yhteistyökumppaneita silmällä pitäen.

Verrattaessa markkinointi- ja mainoskanavia nyt ja kolmen vuoden päästä, tärkeys
kasvaa eniten Podcastissa, ulko-LED-tauluissa / digitaalisessa ulkomainonnassa, videoissa ja striimauksessa sekä sosiaalisen median kanavoista LinkedIn:ssa. Vastaajien
keskuudessa podcast nousi ohi perinteisen radion 2,50 keskiarvolla, mutta jäi kuitenkin niukasti kaikkien kanavien keskiarvon, 2,60, taakse. Podcastien tunnettavuus on
kuitenkin hyvin ikäsidonnainen asia, selviää RadioMedian (2020) tutkimuksesta. Alle
30-vuotiaista 99 prosenttia tuntee podcastit, kun 55—64-vuotiaista tunnettavuus laskee jo 61 prosenttiin. Podcasteja kuunnellaan myös aiempaa enemmän ja tavoittavuus on lisääntynyt. 15—64 vuotiaista joka viides kuuntelee podcasteja kerran viikossa. Kaupallisuus koetaan podcasteissa pääosin myönteisenä tai neutraalina, joskin
vain 52 prosenttia kuulijoista kertoi huomanneensa mainontaa, 62 prosenttia kaupallista yhteistyötä ja 48 prosenttia tuotesijoittelua. (Podcast-tutkimus 2020 n.d.)
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Podcast on siis hyvin kasvava alusta, mutta ei omaa ehkä vielä täyttä potentiaalia. Lukon kannattaakin seurata kanavan kehittymistä ja voi olla, että 1—2 vuoden päästä
toteutetun kyselyn tulokset poikkeaisivat näistä tuloksista. Podcastin tärkeys saattaisi
nousta myös Lukon yhteistyökumppaneiden keskuudessa, jolloin myynnillisesti se
voisi olla myös aito vaihtoehto muiden kanavien rinnalle. On kuitenkin huomioitavaa,
että vastaajat arvioivat kolmen vuoden päähän podcastin muun muassa ohi television, radion ja lehden, joten kaupalliset mahdollisuudet ovat ilmeiset.

Videot ja striimaus nousi vastaajien keskuudessa 2,92 keskiarvolla tärkeimpien kanavien joukkoon kolmen vuoden päästä. YouTube on jo Lukon käytössä aktiivisesti ja
sen kautta myydään erilaisiin videoihin mainospaikkoja tai vaihtoehtoisesti tehdään
suoraan yhteistyökumppanille suunnattuja markkinointi- / mainosvideoita. Striimaus
taas voisi olla yksi mahdollisuus kehittää myyntiä tulevaisuudessa ja laajentaa palveluvalikoimaa. Olennaista striimaukseen liittyen olisi kuitenkin käyttää oikeaa alustaa,
luoda mielenkiintoista sisältöä faneille ja tietenkin tuoda lisäarvoa yhteistyökumppaneille.

Ulkomainonta oli mainonnan kanavista tarkimmin selvitettävänä ja pelkästään siihen
liittyviä kysymyksiä olivat 10 ja 11. Kysyttäessä vastaajilta markkinointi- ja mainoskanavien tärkeydestä, ulkomainontaa ei koettu tällä hetkellä kovin tärkeäksi arvosanalla 2,08. Arvioitaessa tilannetta kolmen vuoden päähän, vastaajat pitivät ulkomainontaa jokseenkin tärkeänä 2,42 keskiarvolla. Tärkeys on kuitenkin aika matala verrattuna esimerkiksi Facebookin, Instagramin, nettisivujen ja videoiden ja striimauksen kesken.

Yhteistyökumppaneiden näkemykset ulkomainonnan yleistymisestä olivat eriäviä.
Vajaa kolmannes vastaajista koki yleistymisen pysyvän ennallaan. Loput vastaajista
jakaantuivat lähes tasan ”kasvaa” ja ”laskee” kesken. Huomionarvoista vastauksissa
on se, että suurin osa vastaajista ei usko ulkomainonnan kasvuun. Tämä on ristiriidassa mainonnan luvuissa ja trendeissä, jotka viittaavat vahvaan kasvuun myös jatkossa. Vastaajat eivät siis kokeneet ulkomainonnan tärkeyttä tai kasvua kovin suurena.
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Viimeisenä erillisenä kysymyksenä ulkomainontaan yhteistyökumppaneilta tiedusteltiin esimerkin keinoin mahdollista enimmäishintaa ulkomainonnalle. Hinta-arviot ristiintaulukoitiin kysymyksen 10 kanssa, jolloin nähtiin miten yleistymisen arviointi vaikuttaa hintoihin. Poikkeavin ryhmä hintoja vertaillessa olivat ne vastaajat, jotka arvioiva ulkomainonnan yleistymisen kasvavan tulevaisuudessa. ”Pysyy ennallaan” ja
”laskee” vastanneet arvioviat enimmäishinnan selvästi korkeammalle. Keskiarvohinta
oli kaikkien vastaajien kesken 509.

Keskiarvohinnalla 509 ulko-LED-taulujen saanti kannattavaksi voi olla haastavaa.
Ulko-LED-taulujen investoinnit ovat kalliita, joten mainoksia pitäisi pystyä myymään
iso määrä. Kyselytutkimuksen tulokset puolestaan osoittavat ulkomainonnan olevan
aika neutraalilla maaperällä vastaajien mukaan. Tärkeyden osalta ulkomainonta koetaan keskikastiin, sen kasvuun uskoi vain viidesosa vastaajista, eivätkä vastaajat olisi
valmiita maksamaan siitä kovin suurta hintaa.

Mainostamiseen liittyen vastaajilta haluttiin tiedustella myös mitkä syyt vaikuttavat
Lukon tarjoaman mainostilan käyttämiseen. Tuloksista selvästi tärkeimpänä esiin
nousi Lukkobrändin alueellinen merkitys, sillä peräti 80,7 prosenttia vastaajista koki
tämän tärkeänä. Vastaajista 41,9 prosenttia arvioi myös Lukon vaikutuksen yrityksen
brändiin olevan syynä Lukon mainostilan käyttämiseen.

6.2 Tutkimuksen onnistuminen ja luotettavuus
Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kattavasti Lukon yhteistyökumppaneilta
asiakastyytyväisyyttä palveluihin ja tuotteisiin sekä pohtia miten molemminpuolista
yhteistyötä voitaisiin kehittää. Tutkimuksessa kiinnitettiin erityishuomiota mainontaan ja mainoskanavien tulevaisuuteen yhteistyökumppaneiden näkemysten kautta.
Mainontaan liittyen syvällisemässä tarkastelussa oli ulkomainonta ja sen mahdollisuudet Lukon toiminnassa.

Opinnäytetyön haasteina olivat aiheen oikea rajaus ja tutkimusongelman selvittämiseksi oikean tutkimusmenetelmän valinta. Lopulta päädyttiin toteuttamaan tutkimus käyttäen kvantitatiivista tutkimusotetta. Aineistonkeruumenetelmäksi valikoitui
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kyselylomake, jonka avulla pystyttiin selvittämään kattavasti asiakastyytyväisyyttä ja
sen kautta tuomaan ratkaisuja tutkimusongelmaan. Kyselylomake toimii myös hyvänä työkaluna jatkossa asiakastyytyväisyyttä selvittäessä ja sitä on helppo muokata
eri tarpeita varten.

Tutkimusta voidaan pitää onnistuneena, sillä kyselyyn saatiin vastauksia halutulta
otokselta ja vastausprosentti on juuri ja juuri riittävä yleistämään saatuja vastauksia
koskemaan niitä yhteistyökumppaneita, joiden toiminnan ydin on B2C-puolella. Tutkimuksessa edettiin myös valitun tutkimusmenetelmän ohjeiden mukaisesti. Aineiston pohjalta esitetyt johtopäätökset ovat myös hyvin perusteltuja sekä saadun datan
pohjalta pystytään vastaamaan esitettyihin tutkimuskysymyksiin. Tuloksista pystytään tekemään myös johtopäätöksiä, miten yhteistyötä voidaan kokonaisvaltaisesti
kehittää.

Tutkimuksen reliabiliteetti huomioitiin tutkimuksen eri vaiheissa. Tutkimusongelma
sekä sen kautta olennaisimmat selvitettävät kysymykset käytiin läpi yhdessä toimeksiantajan kanssa. Myös tutkimuskyselyä testattiin ja sitä analysoitiin useaan kertaan,
jolloin kysymysten johdattelevuus ja epäloogisuus saatiin poistettua. Kyselylomakkeesta muodostettiin mahdollisimman selkeä ja helppotäyttöinen ja jota pystytään
vaivatta muokkaamaan ja käyttämään uudestaan myös jatkossa vastaavia tutkimuksia tehdessä. Lisäksi rakenne ja kysymystenasettelut tekevät kyselystä hyvin toistettavan. Edellisiin huomioihin viitaten tutkimuksen reliabiliteetin voidaan arvioida olevan vähintäänkin kohtuullisella tasolla.

Tutkimuksen sisäistä validiteettia voidaan pitää hyvänä, sillä tutkimuskysymykset johdettiin vastaamaan olemassa olevaan tutkimusongelmaan. Tutkimuskysymysten ja
teorian kautta saatiin puolestaan luotua johdonmukainen ja hyvin strukturoitu kyselylomake, jonka kysymyksiin oli helppo ja nopea vastata. Vastauksia voidaan pitää kysymysasettelun puolesta luotettavina. Kuitenkin kyselyn selvästi haastavin osio oli
markkinointiviestinnän budjettien ja sponsorointiosuuksien arviointi. Näihin kohtiin
kaikki vastaajat eivät selvästi osanneet vastata suoralta kädeltä mikä laskeekin näiden kysymysten luotettavuutta suhteessa muihin tutkimuskysymyksiin. Toisaalta
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nämä eivät olleet pakollisia sen vuoksi, että vastaajat eivät turhautuisi vaikeaan kysymykseen, mikä voisi vaikuttaa myös muiden vastausten luotettavuuteen. Muiden kysymysten luotettavuutta voidaan pitää korkeana ja virhemarginaalia alhaisena.

Sisäisen validiteetin osalta voidaankin sanoa, että tutkimuksessa mitattiin sitä mitä
tutkimusongelman kannalta oli olennaista ja tähän saatiin oikeanlaista tietoa. Kyselylomakkeen kautta saatiin kuitenkin myös tutkimusongelman ulkopuolelta olevaa tietoa, mikä johti laajempaan aineistoon kuin tutkimusongelma olisi edellyttänyt. Kerätty data ei suinkaan ole epärelevanttia, mutta toi haasteita tutkimuksen suorittamisen näkökulmasta ja laajensi tutkittavaa ilmiötä.

Tässä tutkimuksessa ulkoisen validiteetin osalta yleistettävyys ei täyty kaikilta osin.
Kyselylomake lähetettiin kaikille B2C-puolelle keskittyneille yhteistyökumppaneille
(yhteensä 154) henkilökohtaisena linkkinä, jolloin saatuja vastauksia voidaan yleistää
tässä otoksessa. Yleistettävyyden edellytyksenä on kuitenkin riittävän suuri ja kattava
vastausprosentti. Otoksesta 31 vastasi kyselyyn, jolloin vastausprosentiksi muodostui
20,1. Tämä on juuri ja juuri riittävä prosentti yleistämään saatuja vastauksia tutkimuksen otoksen kesken. Vastausmäärä on kuitenkin sen verran pieni, että esimerkiksi kaikkiin kysymyksiin ei saatu riittävästi vastauksia ja vertailua, jotta tulokset olisivat täysin luotettavia. Tutkimustuloksia ei voida yleistää koskemaan kaikkia Lukon
yhteistyökumppaneita eikä tuloksia voida yleistää myöskään muihin konteksteihin.
Alhainen vastaajamäärä jättää myös kysymysmerkkejä tutkimustulosten hyödyntämisessä. Tämän tutkimuksen ja aineiston kautta pystytään osoittamaan selkeästi yhteistyökumppaneiden tyytyväisyyksiä, ajatuksia ja kehitysideoita. Toimeksiantajan näkökulmasta katsottuna tuloksia ja niistä tehtäviä johtopäätöksiä on kuitenkin arvioitava
hyvin kriittisesti, joskin tulosten antamia suuntaviivoja tulisi kunnioittaa.

Tutkimuksen luotettavuutta olisi voinut parantaa vielä muutamin keinoin. Yhteistyökumppaneille olisi voinut lähettää useamman muistutusviestin kyselyyn liittyen. Ensimmäisellä muistutusviestillä oli positiivinen vaikutus vastausmääriin, joten kahdella
tai kolmella viestillä vastausprosentti saattaisi olla korkeampi. Vaikka kyselylomaketta testattiin ja analysoitiin, osoittautuivat budjetteihin liittyvät kysymykset haas-
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teellisiksi. Näistä kysymyksestä olisi voinut mainita etukäteen jo sähköpostialustuksessa tai tehdä niihin kaikkiin luokitellut vastausvaihtoehdot. Budjettien lisäksi kyselyssä olisi pitänyt aukaista tapahtumamainonta tarkemmin kysymyksissä 8 ja 9.

6.3 Tulosten hyödyntäminen ja jatkotutkimusaiheet
Toimeksiantaja voi ja sen kannattaa hyödyntää tämän opinnäytetyön tutkimustuloksia omassa toiminnassaan. Yhteistyökumppaneilta saadut tiedot ovat arvokkaita ja
toteutuskelpoisia. Lukolla on lisäksi paljon kilpailua sillä vain neljä vastaajaa sponsoroi vain Lukkoa. Organisaation ei tule tuudittautua nykyiseen hyvään tilanteeseen,
jossa muun muassa yhteistyökumppaneiden määrässä on tehty uusi ennätys. Päinvastoin Lukon tulee ajaa toimintaa, palveluita, myyntiä ja yhteistyökumppanuuksia
yhä parempaan suuntaan. Tutkimustulokset, ja niistä tehdyt johtopäätökset, antavat
konkreettisia huomioita ja keinoja, joita voitaisiin hyödyntää Lukon toiminnassa.

Tutkimustuloksista nousi muutama seikka olennaisimpana esiin. Tulosten mukaan
Lukko-yhteistyön kautta haetaan erinäisiä hyötyjä, mutta iso ongelma on se, että yhteistyökumppanit eivät tiedä saavatko he hakemaansa hyötyä. Yhteistyökumppanit
eivät tiedä tai osaa mitata yhteistyön onnistuvuutta. Tämä on ihan keskiössä urheilusponsoroinnin periaatteiden ja molemminpuolisen hyödyn kanssa — sponsoroinnilla pitää tietää mitä haetaan, miksi ja miten se parhaiten saavutetaan. Lukon vastuu
ja rooli korostuu tässä asiassa. Jokaisen yhteistyökumppanin kanssa tulee käydä tarkasti läpi tavoiteltavat hyödyt sekä miten yhteistyökumppani voi seurata ja mitata
tätä tavoiteltavaa hyötyä. Näin kumppanuuksien taso paranee ja syvenee, yhteistyö
on mielekästä ja todennäköisesti myös pitempiaikaiset kumppanuudet lisääntyvät.
Voisi myös olettaa, että kun yhteistyökumppanit näkevät hyödyt konkreettisesti,
markkinointiviestinnän budjeteista suurempi siivu suuntautuu urheilusponsoroinnin
ja sitä myötä Lukolle.

Edelliseen ongelmaan liittyy vahvasti yhteistyöstä ulospäin viestiminen. Sponsoroinnin ja sitä kautta Lukko-yhteistyön kautta yritys toivoo saavansa itselleen kasvua. Lukon tarjoamat palvelut ja tuotteet mahdollistavat kasvun, mutta yksinään logo kaukalon pleksissä tai peliasussa ei riitä — tarvitaan tarinoita. Sponsorointi ja sen kautta

61
vaikuttaminen on paljon mielikuvia, ajatuksia ja tarinoita. Nämä tarinat tulee pystyä
myymään ulospäin viestinnällisesti ja samalla kertomaan yhteistyön merkityksestä ja
tavoitteista. Kun yritys kertoo Lukko-yhteistyöstä ulospäin, toteutuu kaksi asiaa:
Lukko-tarina kehittyy ja leviää sekä yritys yhdistetään vahvasti osana tätä hyväksyttyä
ja rakastettua urheilubrändiä. Vain tehokkaalla viestinnällä saadaan kaikki potentiaali
irti urheilusponsoroinnista. Siksi onkin tärkeää, että jatkossa Lukko olisi entistä paremmin tukena yhteistyökumppaneille kertomassa keinoja ja tapoja, miten ja miksi
yhteistyöstä tulee viestiä.

Tutkimustuloksista nousi esiin myös se asia, että pidempään kumppaneina olleiden
vastauksissa alkaa esiintyä hajontaa Lukko-yhteistyön onnistumisen suhteen. Jatkossa onkin tärkeää selvittää tarkemmin yhteistyön odotuksia ja tavoitteita niiden
kumppaneiden kanssa, jotka ovat olleet mukana toiminnassa kauemmin. Tutkimustuloksista ei saatu yksiselitteistä vastausta hajontaan liittyen. Mahdollisesti pidempiaikaisten yhteistyökumppaneiden odotukset nousevat suuremmiksi ja uusi yhteistyökuvio ei olekaan enää vain ”kivaa uutuudenviehätystä” vaan yritykset haluavat konkreettisia tuloksia, jolloin toiminta muuttuu kriittisemmäksi. Jatkotutkimuskohteena
voisi olla paikallaan tehdä tarkempaa vertailevaa tutkimusta yhteistyökumppanuuksien keston suhteen, jolloin tähän ongelmaan saataisiin oikea vastaus.

Aineiston pohjalta tehtiin myös vertailua eri yrityskokojen suhteen vertailemalla
markkinointiviestinnän budjetteja esimerkiksi Lukko-yhteistyön kautta haettujen
hyötyjen suhteen. Vertailussa kävi ilmi esimerkiksi, että eri suuruisilla yrityksillä on
eri tarpeita ja odotuksia yhteistyön suhteen. Osa hakee näkyvyyttä, osa verkostoitumismahdollisuuksia. Tuloksista kävi myös ilmi, että toiseksi pienemmällä ryhmällä oli
selkeästi heikoimmat arvosanat muihin ryhmiin verrattaessa. Lukon tulisikin pystyä
vielä paremmin tunnistamaan erikokoisten yritysten tavoitteita ja rohkeasti kysyä yritykseltä mille puolelle se toivoo saavan kasvua tai parannusta. Lukko tulee pienimmältä Liigapaikkakunnalta, jolloin jokainen yritys on ensiarvoisen tärkeä ja jokainen
solmittu yhteistyökuvio on merkityksellinen.

Tutkimustulosten mukaan Lukon olisi ulkomainonnan sijaan parempi kehittää muita
kanavia, joita yhteistyökumppanit kokivat tärkeämpinä. Yhteistyökumppaneilla on
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oletettavasti käsitys mitä kautta he saavuttavat omat kohdeyleisönsä ja esimerkiksi
TikTok ei noussut ollenkaan tärkeäksi vastaajien keskuudessa. Tällöin Lukon tulee
keskittää kehittäminen niihin kanaviin, joilla on merkitystä yhteistyökumppaneille.
On kuitenkin syytä muistaa, että mainonnan trendit kehittyvät jatkuvasti. Esimerkiksi
ulkomainonta ei noussut tuloksista erityisesti esiin, mutta Lukon kannattaa silti seurata markkinoita ja olla valmiina reagoimaan. Lisäksi markkinointi- ja mainoskanavien
tärkeyden selvittäminen aika ajoin on hyödyllistä toimeksiantajalle, koska vastaajien
ajatukset voivat muuttua nopeasti.

Ulkomainontaan liittyen opinnäytetyön alussa kysyttiin myös: Jos Lukko kasvattaa
ulko-LED-taulujen määrää, nouseeko kysyntä Lukon yhteistyökumppaneiden keskuudessa? Tulosten mukaan todennäköisesti näin ei tule käymään. Tämä on kuitenkin
mahdollista, mutta ensin tulisi parantaa Lukon ja kumppaneiden yhteistyötä esitetyin
keinoin. Esitettyjen keinojen kautta urheilusponsoroinnin kautta saatava molemminpuolinen hyöty pystytään maksimoimaan. Sponsoroinnista ja yhteistyöstä tulisi viestiä avoimesti ulospäin, jolloin markkinoinnillinen hyöty olisi maksimaalinen. Kun yritykset huomaavat sponsoroinnin kautta saatavan todellisen hyödyn, he saattavat
kasvattaa urheilusponsoroinnin osuutta markkinointiviestinnän budjeteissaan ja he
haluavat yhä laajempaa näkyvyyttä ja myynnin kasvua. Tässä ajatuksenjuoksussa esimerkiksi Rauman torin laidalle viritetty Lukko-teemainen ulko-LED-taulu voisi menestyä.

Tulevaisuudessa Lukon kannattaa tehdä säännöllisesti asiakastyytyväisyyskyselyjä.
Tämän opinnäytetyön kyselylomake toimii hyvänä pohjana, jota voi helposti muokata
haluamakseen. Jatkotutkimusehdotuksena Lukko voisi tutkita puolestaan niitä yhteistyökumppaneita, joiden toiminta perustuu pääasiassa B2B-puolelle. Tai vastaavasti
jakaa kumppanuuksia maantieteellisesti, sopimuksen arvollisesti tai jollain muulla
keinoin ja näin saada eri näkökulmista vertailevaa dataa tämän tutkimuksen tuloksille. Teettämällä lisätutkimuksia tietotaito paranee ja lisäksi yleistettävyys tutkimustuloksissa kasvaa, mikä on vain hyvä asia. Yhteistyökumppaneilta voisi kysyä myös
tarkemmin tiettyihin palveluihin ja tuotteisiin parannus- / kehitysehdotuksia. Esimerkiksi miksi aitioiden arvosanat ovat selvästi heikommat Superpikkujouluissa kuin kotiotteluissa tai Pitsiturnauksessa.
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Vaikka tutkimustuloksista nousi kriittisellä tarkastelulla monia kehitysehdotuksia, Lukon toiminta on jo nykyisellään hyvällä tasolla. Tyytyväisyys oli pääosin erinomaista
luokkaa eikä monessa kysymyksessä esiintynyt negatiivisuuden puolelle kääntyviä tuloksia. Opinnäytetyön lähtökohta oli ikään kuin epäreilu — kehitä hyvää toimintaa
erinomaiseksi. Tutkimus oli kuitenkin onnistunut, kun tutkimuskysymysten lisäksi
saatiin selville kaksi asiaa: Lukon toiminta on laadukasta, mutta näillä keinoin siitä tulee vielä laadukkaampaa.
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