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1 Johdanto 

Sponsorointi ei ole pelkästään nykyajan keksintö. Sitä on harjoitettu jo antiikin 

historiassa, jolloin jo tapahtumat ja taiteet olivat erityisessä asemassa (Valanko 2009, 

15). Sponsoroinnissa tuetaan rahallisesti tiettyä ryhmää, tapahtumaa, yksilöä, järjestöä 

tai muuta vastaavaa. Se on keino viestiä kohderyhmää hyödyntämällä sponsoroinnin 

kohteen myönteistä mielikuvaa. (Isohookana 2007, 168.) Kuitenkin sellainen 

sponsorointi, jonka me nykyisin tunnemme, on alkanut vasta 1960–1970-luvuilla. 

Vähitellen sponsorointia alettiin omaksumaan osaksi yritysten liiketoimintaa ja 

markkinointiviestintää. Erityisesti sponsorointi saavutti läpimurron vasta 1980-luvun 

jälkeen, jolloin sitä alettiin käyttämään markkinoinnin uutena välineenä. (Valanko 2009, 

16.) Nykypäivänä sponsorointia kuvataan myös termillä yhteistyökumppanuus, joka on 

suunniteltua sekä tavoitteellista molemminpuolista toimintaa. Se on keino, jonka avulla 

yrityksen arvot voidaan osoittaa käytännön toiminnalla. (Puronaho 2012.)   

Tämä opinnäytetyö käsittelee sponsoroinnin hyötyjä tapahtumamarkkinoinnissa. 

Sponsoriyhteistyötä voidaan hyödyntää monella eri tavalla. Osa hyödyistä tulee 

sopimuksen mukaisesti ja niiden toteuttamisesta vastaa yleensä itse sponsoroitava 

kohde. Usein kuitenkin myös sponsoroiva yritys haluaa käyttää omassa 

markkinointiviestinnässään sopimuksen tarjoamia mahdollisuuksia ja tässä 

opinnäytetyössä selvitän, millaisia hyötyjä eri kohteiden sponsoroinnista on työn tilaajalle 

Elisa Oyj:lle erityisesti tapahtumamarkkinoinnin näkökulmasta. (Alaja 2001, 29.) Tässä 

opinnäytetyössä sponsoroinnilla tarkoitetaan sopimusperusteista 

yhteistyökumppanuutta, jossa sponsori vuokraa oikeudet sponsorikohteelta eli 

omistajalta (Valanko 2009, 60). 

Sponsoroinnin hyötyjä tapahtumamarkkinoinnissa halutaan tutkia tarkemmin Elisa 

Oyj:llä, sillä yhtiössä ei ole aiemmin tutkittu niiden hyötyjä tästä näkökulmasta. Yhtiön 

tavoitteena onkin seuraavina vuosina kasvattaa tapahtumien merkitystä entisestään 

sekä integroida niitä yhä paremmin osaksi markkinointia. (Westermarck 2021a.) Tässä 

työssä sponsoroinnin hyötyjä tapahtumamarkkinoinnissa tullaan tarkastelemaan 

kokonaisvaltaisesti niin Elisa Oyj:n yritys- kuin kuluttajaliiketoiminnan näkökulmasta. 

Työskentelen tapahtumakoordinaattorina Elisa Oyj:llä yritysliiketoiminnan yksikössä 

markkinoinnin ja viestinnän tiimissä tuottamassa Elisan yritysasiakkaiden vuosittaisia 

tapahtumia. Kun minulle tarjottiin kehittämistyöksi tätä kyseistä aihetta, tuntui 
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mielenkiintoiselta ja luontevalta tapahtuma-alan asiantuntijuutta hyödyntäen lähteä 

tutkimaan sekä syventymään tähän aiheeseen. Erityisesti vielä kulttuurituotannon 

opinnot, tapahtumien ja markkinoinnin työtausta ovat vahvistaneet mielenkiintoani 

sponsorointia kohtaan. Elisa Oyj:llä työskentely on myös auttanut hahmottamaan 

suurten yhtiöiden lukuisista markkinointimahdollisuuksista, minkä myötä myös näen 

tämän kehittämistyön tärkeänä lisäarvona yhtiön tapahtumamarkkinoinnin suunnittelulle 

tulevaisuudessa. 

Kehittämistyössäni käsittelen teoreettisessa viitekehyksessä mitä on 

markkinointiviestintä ja miten sponsorointi liittyy siihen. Lisäksi käsittelen sponsoroinnin 

piirteitä ja yhteistyökumppanuutta, sponsoroinnin nykytilaa Suomessa, sponsoroinnin 

tavoitteita ja hyötyjä yrityksen liiketoiminnan kontekstissa sekä lopuksi syvennyn 

tapahtumamarkkinoinnin käsitteeseen. Tietoperustassa tiedonkeruun apuna käytetään 

lähteenä poikkeuksellisesti myös F1-kuljettaja Valtteri Bottaksen managerina ja Warner 

Music Finlandin kaupallisena johtajana toimivan Ville Ahtiaisen asiantuntijahaastattelua. 

Asiantuntijahaastattelun avulla tietoperustaan saadaan kirjoittamishetkellä ajankohtaista 

tietoa sponsoroinnin tilasta Suomessa sekä asiantuntijan näkemyksiä sponsoroinnin 

tulevaisuudesta Suomessa. Ahtiainen on työskennellyt pitkään sponsorointikentällä sekä 

toiminut vuonna 2020 Sponsorointi ja Tapahtumat ry:n hallituksen jäsenenä. (Ahtiainen 

2021; Sponsorointi & tapahtumat ry 2020.) 

Työssäni etsin vastauksia kysymyksiin, miten työn tilaaja voisi tulevaisuudessa kehittää 

sponsorointia osana tapahtumamarkkinointia, miten tilaaja tällä hetkellä hyödyntää 

sponsorointia osana tapahtumamarkkinointia sekä millaisia keinoja yritykset käyttävät 

tänä päivänä sponsoroinnin hyödyntämiseksi tapahtumamarkkinoinnissa. Aiheesta 

löytyy monipuolisesti ja kattavasti erilaista kirjallisuutta niin suomen kuin englannin 

kielellä, jota tulen hyödyntämään erityisesti myös tässä työssä. Sponsoroinnin 

kehittämisestä ja hyödyistä löytyy jonkin verran aiempia opinnäytetöitä, kuten 

esimerkiksi Sponsoroinnin asema yrityksen markkinoinnissa – sponsorimarkkinoinnin 

hyödyt sekä haasteet, Tapahtumasponsoroinnin hyödyt ja haasteet sekä pro gradu -

tutkielma Urheilun sponsorointi yrityksen markkinointiviestinnän muotona, joita tulen 

käyttämään työssä tausta-aineistona (Hiltunen 2019; Paarto 2016; Aronen 2015). 

Muunlaista tutkimusta aiheesta ei ole Suomessa kovinkaan paljon teetetty, mutta 

Sponsor Insight Oy toteuttaa vuosittain Sponsorointibarometri-tutkimuksen, jossa 

selvitetään sponsorointimarkkinan kehitystä Suomessa.  
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Sponsor Insight julkaisi 14.2.2020 tutkimuksen, jonka mukaan vuonna 2019 Suomen 

sponsorointimarkkinat olivat edelleen Ruotsia ja Norjaa jäljessä, vaikkakin kasvu 

Suomessa on ollut vahvaa. Tutkimuksen mukaan Suomessa käytettiin 260 miljoonaa 

euroa varoja sponsorointiin ja kasvua markkinassa oli edellisvuoteen verrattuna 4,8 %. 

Sponsorointivarojen kokonaisosuudesta oikeudenomistajat ja yritykset ovat käyttäneet 

selvästi eniten varoja urheiluun, jonka prosentuaalinen osuus oli vuoden 2019 

tutkimuksessa jopa 62 % ja euromääräisesti 162 miljoonaa euroa. Kokonaisosuudesta 

tutkimuksen mukaan loput sponsoroinnin varoista käytettiin 45 miljoonalla eurolla 

kulttuuriin (17 %) ja 53 miljoonalla eurolla muuhun sponsorointiin (20 %). Pohjoismaihin 

verratessa Ruotsi ja Norja ovat sponsorointimarkkinoinnissa vahvasti edellä, sillä vuonna 

2019 Sponsor Insightin tutkimuksen mukaan Ruotsissa käytettiin 730 miljoonaa euroa 

sponsorointiin ja Norjassa 520 miljoonaa euroa. (Sponsorointibarometri 2019.)  

Sponsor Insightin teettämä tutkimus antaa otollista ja hyvää viitettä siitä, ettei 

sponsorointia osata hyödyntää vielä tarpeeksi kokonaisvaltaisesti Suomessa. Sponsor 

Insight Oy toteuttaa myös tapahtumatoimistoille ja yrityksille vuosittain 

Tapahtumabarometri-tutkimuksen, jossa selvitetään sponsoroinnin sijasta 

tapahtumamarkkinoinnin kehitystä Suomessa. Kuitenkaan suoranaisesti sponsoroinnin 

hyötyjä tapahtumamarkkinoinnissa sponsoroijan näkökulmasta ei ole tutkittu Suomessa, 

minkä vuoksi näen tämän kehittämistyön aiheellisena ja tarpeellisena tulevaisuutta 

varten erityisesti myös tapahtuma- ja kulttuurialalle.  

Tässä kehittämistyössä tulen käyttämään eri aineistonhankintamenetelmiä, joiden avulla 

pyrin löytämään vastauksia aiemmin tässä luvussa mainittuihin tutkimuskysymyksiin. 

Toteutan työssä haastatteluita niin Elisa Oyj:n sponsorointivastaavalle kuin myös 

sponsorikohteiden edustajille. Käytän työssä benchmarkingia eli vertailuanalyysia 

toisena aineistonhankintamenetelmänä, jonka avulla etsin vertailukelpoista tietoa 

kohteesta, joka hyödyntää onnistuneesti sponsorointia tapahtumamarkkinoinnissa. 

Haastatteluiden ja benchmarkingin lisäksi otan työn tilaajan mukaan kehittämistyön 

prosessiin, kun toteutan tilaajalle ideointityöpajan, jossa esitän tämän työn tuloksissa 

esiin tulleita kehittämisideoita jatkojalostusta varten. Kehittämistyön lopussa esitän 

ideointityöpajassa syntyneet kehittämisehdotukset. 

Tässä kehittämistyössä selvitän, miten Elisa voisi tulevaisuudessa kehittää ja hyödyntää 

sponsorointia osana tapahtumamarkkinointia. Tavoitteenani on löytää 

kehittämisehdotuksia siihen, kuinka Elisa Oyj voisi kehittää ja hyödyntää paremmin 

sponsorointia eri tapahtumissa sekä tilaisuuksissa. Yhtiön pitkäaikaiset 
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yhteistyökumppanit esimerkiksi urheilun saralla luovat erinomaisen mahdollisuuden 

tapahtumakentällä myös uuden luomiselle. Kehittämistyön päämääränä ja 

konkreettisena tuloksena syntyy opinnäytetyö, jonka kehittämisehdotuksia on 

mahdollista hyödyntää tilaajan tapahtumamarkkinoinnin suunnittelussa myös 

tulevaisuudessa. Tässä kehittämistyössäni tavoitteena on myös syventää omaa 

ymmärrystäni sponsorointiin ja sen mahdollisuuksien hyödyntämisestä Elisa Oyj:n 

tapahtumamarkkinoinnissa. 

2 Tilaaja  

Työn tilaajana toimii Elisa Oyj (jäljempänä Elisa), joka on suomalainen pörssiyhtiö ja 

tietoliikenne- sekä digitaalisten palveluiden suunnannäyttäjä, jonka päämarkkina-alueet 

ovat Suomi ja Viro. Yhtiö tuo digitalisaation avulla ratkaisuja ihmisille sekä yhteiskunnan 

kestävälle kehitykselle. Yhtiön asiakkaana on 2,8 miljoonaa kuluttajaa, yritystä ja 

julkishallinnon organisaatiota, ja Elisan verkossa on yhteensä yli 6,3 miljoonaa liittymää. 

(Elisa Oyj 2019, 4.) 

 

Elisa on ollut likimäärin 140-vuotisen historian aikana suunnannäyttäjänä uusien 

teknologioiden hyödyntämisessä̈ sekä nykyisin myös teleoperaattoreiden edistäjä 5G-

palveluissa. Yhtiö on tuonut esimerkiksi markkinoille ensimmäisenä asiakkaille 

suunnatun rajattoman ja mobiiliyhteyksillä toimivan netin. (Elisa Oyj 2019, 4.) 

 

Elisan yhteistyö Vodafonen ja muiden johtavien kansainvälisten kumppaneiden kanssa 

tarjoaa yhtiölle myös maailmanlaajuisesti kilpailukykyiset palvelut. Yhtiö rakentaa myös 

yhdessä nuorten kasvuhakuisten yritysten sekä tutkimuskumppaneiden kanssa 

tulevaisuuden innovaatioita. (Elisa Oyj 2019, 4.) 

 

Elisan missiona on rakentaa digitalisaatiolla kestävä tulevaisuus. Strategia koostuu 

yhtiössä innovoinnista, jossa digitaalisia palveluja tuotetaan asiakkaille oman verkon 

toimialueella sekä globaalisti verkko-omistuksesta riippumattomilla palveluilla, lisäksi 

yhtiö parantaa toimintaansa innostamalla ihmisiä erinomaisuuden rakentamiseen. 

Yhtiön visiona on olla paras yhteyksien luoja, globaali digitaalisissa palveluissa ja 

erinomaisuuden esimerkki. (Elisa Oyj 2019, 10.) Elisan arvot perustuvat liiketoiminnassa 

asiakaskeskeisyyteen, vastuullisuuteen, uusiutumiseen, tuloksellisuuteen ja 

yhteistyöhön (Missiomme ja arvomme 2020). 
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3 Markkinointiviestinnän ulottuvuudet 

Tämän opinnäytetyön teoreettinen viitekehys muodostuu markkinointiviestinnästä, 

sponsoroinnista ja tapahtumamarkkinoinnista. Esittelen tarkemmin tässä luvussa, mitä 

tarkoitetaan markkinointiviestinnällä sekä integroidulla markkinointiviestinnällä ja mitä 

ovat sponsorointi, yhteistyökumppanuus sekä tapahtuma- ja urheilusponsorointi. 

Esittelen myös sponsoroinnin tarpeita, tavoitteita sekä hyötyjä yrityksen liiketoiminnassa. 

Lisäksi luvun lopussa käsittelen tapahtumamarkkinoinnin termiä ja sen yhteyttä 

markkinointiviestintään ja sponsorointiin. Tarkastelemani käsitteet ovat laaja-alaisia ja 

kokonaisvaltaisia, minkä vuoksi viitekehyksessä tarkastellaan käsitteitä enemmän tämän 

kehittämistyön kohteen näkökulmasta kuin perusteellisesti yleisellä tasolla. 

3.1 Markkinointiviestintä ja integroitu viestintäajattelu 

Yrityksen viestinnän kentässä markkinointiviestintä muodostaa yhden kokonaisuuden 

yrityksen sisäisen viestinnän ja yritysviestinnän rinnalla (Isohookana 2007, 131). 

Markkinointiviestinnän avulla pyritään tuomaan viestin lähettäjän ja vastaanottajan välille 

esimerkiksi yhteinen käsitys yrityksestä, sen tuotteista tai toimintatavoista. 

Markkinointiviestinnän tavoitteena on siis saada asiakas tietoiseksi esimerkiksi yrityksen 

uusista tuotteista tai vahvistaa sijoittajien positiivista näkemystä yrityksestä. (Vuokko 

2003, 12.) Markkinointiviestintä voidaan määritellä sellaiseksi, joka sisältää kaikki ne 

viestinnän osat, joiden avulla yritys ja sen sidosryhmät saavat aikaan toistensa välille 

sellaista vuorovaikutusta, joka vaikuttaa myönteisesti yrityksen markkinoinnin 

tuloksellisuuteen. Määritelmän mukaisesti se kattaa monia erilaisia toimintoja sekä 

keinoja, mutta tärkeintä markkinointiviestinnässä on selkeä tarkoitus ja tietty 

markkinoinnillinen tavoite. Markkinointiviestinnän eri keinoja voidaan luokitella lukuisilla 

tavoilla ja niistä yhtenä keinona pidetään sponsorointia, jota käsitellään tarkemmin 3.2 

alaluvussa. (Vuokko 2003, 17.)  

Markkinointiviestinnän kohderyhmät voivat olla esimerkiksi nykyisiä yrityksen asiakkaita, 

uusia potentiaalisia asiakkaita, sidosryhmiä tai yhteistyökumppaneita. Erilaiset 

kohderyhmät on tärkeää ottaa markkinointiviestinnän suunnittelussa ja tavoitteissa 

huomioon. (Vuokko 2003, 12.)  

Markkinointitoimenpiteiden tavoitteena on markkinointiviestinnässä luoda yrityksestä tai 

sen palveluista ja tuotteista myönteistä mielikuvaa sekä haluttua imagoa. Markkinoinnin 



7 

 

eri välineitä käytettäessä on tärkeää huomioida myös, mitä niistä viestitään. Kaikki 

markkinoinnin välineet kuten mainonta, tapahtumat ja suoramarkkinointi voivat joko 

vahvistaa tai heikentää yrityksen luomaa mainetta ja imagoa. Yrityksen 

markkinointiviestinnän pohja tuleekin rakentua tavoiteprofiilin, arvojen ja haluttujen 

mielikuvien päälle.  Erityisesti yrityksen arvojen tulee näkyä markkinointiviestinnässä. 

Mikäli esimerkiksi yrityksen arvot perustuvat asiakaslähtöisyyteen, ovat 

asiakastapahtumat oleellinen sekä iso osa yrityksen markkinointia. (Vallo & Häyrinen 

2012, 32.) 

Markkinointiviestinnässä käytetään nykyisin myös termiä integroitu viestintäajattelu, jolla 

tarkoitetaan sitä, että tietyn yrityksen, sen tuotteiden tai palveluiden sanoma pyritään 

suunnittelemaan markkinointiviestinnän eri keinojen avulla siten, että keinot tukevat 

toistensa vaikutuksia ja saavat aikaan yhtenäisen vaikutuksen. Integroitu 

viestintäajattelu painottaa kokonaisvaltaisen suunnittelun merkitystä ja tarkastelee eri 

viestintäkeinojen strategista merkitystä yhdistelemällä eri keinot, jonka tuloksena syntyy 

yhdenmukainen, selkeä ja maksimaalinen viestinnän teho. (Vuokko 2003, 323–324.) 

Markkinointiviestinnän eri keinojen yhdistelmästä voidaan käyttää termiä 

markkinointiviestintämix. Se, millaisen markkinointiviestintämixin yritys valitsee, saattaa 

riippua monista eri tekijöistä kuten yrityksen liiketoiminnan luonteesta, kilpailutilanteesta, 

palvelun tai tuotteen elinkaaren vaiheesta, ostoprosessista tai tuotteen asemasta 

markkinoilla. (Isohookana 2007, 107.) 

Integroidussa viestintäajattelussa lähtökohtaisesti realiteettina on se, ettei viestin 

vastaanottaja yleensä erittele sitä, mistä lähteestä eri viestit ovat tulleet. Vastaanottaja 

reagoi saamansa kokonaismielikuvan perusteella, jolla tarkoitetaan sitä, ettei 

vastaanottajalle muodostu mielikuvaa erikseen esimerkiksi yrityksen mainonnasta tai 

messuista. Viestin vastaanottaja ei siis erottele markkinointiviestinnän keinoja, mutta 

siitä huolimatta viestinnän eri keinot muokkaavat osaltaan vastaanottajan käsitystä ja 

tietoja kyseisestä yrityksestä. Mikäli siis viestintäprosessissa viestin vastaanottajalle 

muodostuu vain yksi mielikuva, tulee myös lähettäjän suunnitella viestinnässä, millainen 

tuon viestin vastaanottajan mielikuvan halutaan olevan. (Vuokko 2003, 324.) Alla 

olevassa kuviossa 1 havainnollistetaan, kuinka eri markkinointiviestinnän keinot 

integroituvat lähettäjän ja vastaanottajan päässä. 
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Kuvio 1. Integrointia viestin lähettäjän ja vastaanottajan päässä (Vuokko 2003, 324). 

Integroidun viestinnän tarve on nykyisin lisääntynyt, koska prosessit ovat kehittyneet ja 

mukaan on tullut lisää eri kanavia, yleisöä, toimijoita sekä hälyä (Vuokko 2003, 327). 

Integroidulla viestinnällä tavoitellaan synergiaetuja, sekä viestin lähettäjän että 

vastaanottajan päässä. Markkinointiviestintää pitää siis ajatella ja toteuttaa yhtenä 

kokonaisuutena. (Vuokko 2003, 324–325.)  

3.2 Sponsoroinnin monimuotoisuus markkinointiviestinnässä 

Sponsoroinnista käytetään monia eri nimityksiä, joista useimmiten nykyään käytetään 

myös termiä yhteistyökumppanuus. Termiä sponsorointi käytetään usein 

yleisilmauksena, mutta lähtökohtaisesti yhteistyökumppanuudella tarkoitetaan samaa. 

(Valanko 2009, 51–52.) Tässä opinnäytetyössä käytetään pääsääntöisesti termiä 

sponsorointi, mutta korostaessa osapuolten yhteistyötä voidaan käyttää myös ilmausta 

yhteistyökumppanuus.  

Sponsorointiin liittyy aina jonkinlainen suorite ja vastasuorite, eli sponsorointi ei ole 

mainontaa, mainossopimus tai myöskään sen korvike. Sponsorointi ei ole myöskään 

hyväntekeväisyyttä tai lahjoittamista, vaan sen on tarkoitus parantaa molempia 

osapuolia − sponsorikohdetta sekä sponsoria, kuten yritystä. (Valanko 2009, 49.) 

Sponsorointi on tehokas ja ainutlaatuinen markkinointiviestinnän keino. Se ei anna 
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kohderyhmille suoraa ostokehotusta tai viestiä, vaan se vaikuttaa epäsuorasti 

kohderyhmiin sponsorin ja sponsorikohteen yhdistymisen avulla. (Valanko 2009, 52.) 

Yrityksen liiketoiminnassa sponsoroinnin tulee tuottaa aineetonta, mutta myös aineellista 

lisäarvoa. Sponsorointi on investointi yritykselle, jossa yrityksellä on oikeus hyödyntää 

sponsorikohdetta viestinnässä, mutta samalla tavalla sponsorikohde voi myös 

hyödyntää yritystä. (Valanko 2009, 23.) Yrityksen investoinnissa sponsorointi liitetään 

osaksi joko mainos-, viestintä- tai markkinointibudjettia. Se voidaan myös jakaa 

useammalle budjettimomentille riippuen esimerkiksi yrityksen tavoitteista tai 

toimenpiteistä. (Valanko 2009, 57.) Sponsorointi vaatii tiiviin yhteistyön yrityksen ja 

sponsoroitavan kohteen välillä, jotta molemmat osapuolet voivat saavuttaa omat 

tavoitteensa tarjoamalla mahdollisuuksia ja hyötyjä myös toisilleen. Kokonaisuudessaan 

sponsorointi on osapuolten välistä yhteispeliä, jossa synergian avulla tuotetaan tulosta 

molemmille osapuolille. (Alaja & Forssell 2004, 21.)  

Sponsorointitapojen tunnistettavuutta on vaikeuttanut sponsoroinnin monimuotoisuus, 

erityisesti silloin, jos käytössä on erilaisia tapoja samanaikaisesti (Valanko 2009, 66). 

Erilaisia sponsoroinnin tapoja on lukuisia, mutta tässä työssä keskitytään esittelemään 

pääsponsori ja pääyhteistyökumppanuus, joista molemmat termit ovat tämän työn 

kannalta oleellisia. 

Sponsoroitavalle kohteelle pääsponsori on suurin ja merkittävin strateginen 

yhteistyökumppani. Tämä näkyy yleensä erityisesti pääsponsorin sopimuksessa sekä 

itse yhteistyössä, lisäksi pääsponsorina yritys maksaa sponsoroitavalle kohteelle 

suurimman summan ja näin ollen saa myös erityiskohtelua. (Valanko 2009, 66.) 

Yrityksen sponsorointi näkyy ulospäin esimerkiksi yritysten logojen sijoittelulla 

sponsorikohteen verkkosivuilla tai tietyn projektin yhteydessä, jolloin yritys saa myös 

luonnollisesti näkyvyyttä (Kenton 2020). Sponsoroitavan kohteen ja yrityksen 

lähtökohtana on strateginen yhteistyö, jossa molemmat osapuolet hyötyvät. Yritykselle 

on tärkeää hyötyä mahdollisimman paljon pääsponsorille tarjottavasta tilasta, kun taas 

sponsorikohteen etu on suunnitella, segmentoida ja toteuttaa jokaisen 

yhteistyökumppanuuden panosten ja toiminnan tasapainottaminen. (Valanko 2009, 66.) 

Yhteistyökumppaneita luokitellaan monella tavalla, joista yleisin on virallinen 

pääyhteistyökumppanuus. Sponsorikohteella saattaa olla useampiakin 

pääyhteistyökumppanuuksia samaan aikaan, jolloin yrityksen suoritteet ja 
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vastasuoritteet sekä eroavaisuudet muihin pääyhteistyökumppaneihin ratkaisevat 

eniten. Muita isoja kumppaneita voidaan kutsua pääyhteistyökumppanin rinnalla 

virallisiksi yhteistyökumppaneiksi siinä tapauksessa, kun pääyhteistyökumppani 

halutaan erottaa muista yhteistyökumppaneista. Pääasiassa olisi kuitenkin hyvä, että 

sponsoroitavalla kohteella olisi vain yksi pääyhteistyökumppani. (Valanko 2009, 66–67.)  

3.2.1 Sponsoroinnin nykytila Suomessa 

Suomessa sponsorointi on kasvanut jatkuvasti viimeisten vuosien aikana ja erityisesti 

sosiaalisen median lisääntynyt käyttö on edistänyt huomattavasti sponsoroinnin kasvua. 

Aiemmin sponsorointi kohdistui pääosin urheiluun, mutta vuoden 2010 jälkeen 

sponsorointiyhteistyöt yleistyivät enemmän myös musiikin sekä viihteen puolelle, joka 

sai yritykset kiinnostumaan yhä enemmän sponsoroinnista. Sponsorointi ei siis koskenut 

enää ainoastaan urheilua ja urheilutapahtumien sponsorointia vaan uutena tulivat myös 

esimerkiksi henkilöbrändien yhteistyöt, joiden avulla yritykset pystyivät liittämään 

tuotteitaan ja palveluitaan henkilöbrändeihin. Henkilöbrändäys on auttanut yrityksiä 

ymmärtämään paremmin sponsoroinnin laajempia mahdollisuuksia, minkä myötä myös 

esimerkiksi sosiaalista mediaa hyödynnetään nykyisin yhä enemmän sponsoroinnissa. 

(Ahtiainen 2021.)  

Ahtiaisen (2021) mukaan yksi sponsoroinnin kasvua edistävistä seikoista on ollut uusien 

alalle tulleiden tekijöiden mukana kulkeutunut tieto. Uuden tiedon ansiosta sponsoroinnin 

hyödyntämiseen on löydetty paljon uusia keinoja ja sponsorit ovat ymmärtäneet, ettei 

sponsoroinnin tarvitse olla enää pelkästään esimerkiksi logonäkyvyyttä. Nykyisin myös 

sponsoroinnin kasvua ovat edistäneet erityisesti teknologian uudet innovaatiot, jotka 

ovat mahdollistaneet sponsoroinnin toteuttamisen täysin uusilla tavoilla, minkä lisäksi 

kasvua on myös vahvistanut yritysten tarve hakea ratkaisuja liiketoimintaan koskeviin 

tarpeisiin ja ongelmiin. (Ahtiainen 2021; Valanko 2009, 35.) 

Vuonna 2020 koronapandemia vaikutti sponsorointiin merkittävästi, kun monet yritykset 

jääväsivät budjetissa olleet sponsorointiin kohdennetut varat. Erityisesti 

tapahtumasponsorointi kärsi pandemiasta, kun suurin osa tapahtumista jouduttiin 

perumaan. Samana vuonna teknologia mullisti kuitenkin tapahtuma-alan täysin, kun 

tapahtumia alettiin tuottamaan virtuaalisesti. Virtuaalitapahtumien suosion kasvaessa 

syksyllä 2020 sponsorointia jatkettiin monelta osin yritysten liiketoiminnassa ja useat 
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yritykset kohdensivat varoja jälleen enemmän esimerkiksi tapahtumasponsorointiin. 

(Ahtiainen 2021.)  

Ahtiainen (2021) uskoo, että koronapandemiasta huolimatta sponsoroinnin tulevaisuus 

näyttää positiiviselta Suomessa. Seuraavan 20 vuoden aikana teknologialla tulee 

olemaan merkittävän suuri rooli sponsoroinnin kasvuun ja etenkin 

tapahtumasponsorointia tulevat tukemaan innovatiiviset teknologiaratkaisut. Mitä 

enemmän teknologisia ratkaisuja aletaan hyödyntämään tapahtumamarkkinoinnissa, 

sitä paremmat hyödyntämismahdollisuudet ovat myös sponsoreilla tulevaisuudessa.  

3.2.2 Sponsorointi yrityksen liiketoiminnassa 

Tässä alaluvussa tarkastellaan yrityksen liiketoiminnan näkökulmasta sponsoroinnin 

tarpeita ja tavoitteita. Liiketoiminnalla tarkoitetaan ansiotarkoituksessa suoritettavaa 

sellaista toimintaa, jolla on taloudellinen tarkoitus ja, jonka avulla luodaan yritykselle 

voittoa tai pääomaa (Liiketoiminta n.d). Liiketoiminnan näkökulmasta yrityksen 

sponsoroinnin on oltava aina strategista, kuten jo aiemmin alaluvussa 3.2 mainittiin. 

Sponsoroinnin on tarkoitus auttaa yritystä tavoitteiden saavuttamisessa, ja sen vuoksi 

niiden asettaminen on ensi askel yritykselle onnistuneeseen sponsorointiin (Näin asetat 

sponsoroinnille tavoitteet n.d). Sponsorointi perustuu aina strategian lisäksi yrityksen 

tarpeisiin, joita on nykyisin hyvin laaja-alaisesti, mutta integroidun markkinointiviestinnän 

avulla sponsorointi on kasvattanut kustannustehokasta käyttöä, tuloksellisuutta ja 

yhteisvaikutusta muiden markkinointiviestinnän keinojen kanssa (Valanko 2009, 115). 

Sponsoroinnin käyttötarkoituksia on lukuisia ja kuviossa 2 esittelen niistä vain yleisimpiä 

aiheita. Aiheita ei ole merkitty kyseisessä kuviossa primäärijärjestykseen. 
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Kuvio 2. Aiheita yrityksen tarpeista, joihin sponsorointia käytetään (Valanko 2009, 115). 

Yrityksen sponsorointi pohjautuu sen omiin lähtökohtiin, jotka syntyvät yrityksen arvoista 

ja tarpeista. Tällaiset asiat edellyttävät sisäisiä strategisia päätöksiä, jotka ovat 

yhteydessä yrityksen liiketoiminnan kehittämisen tarpeisiin. Kuten kuviosta 2 näkee, 

sponsoroinnin käyttötarkoituksia on monia, joista vain osa on esitetty yllä olevassa 

kuviossa. Vielä 30 vuotta sitten esimerkiksi näkyvyys oli merkittävin tarve yrityksen 

sponsoroinnille, mutta rinnalle on vahvasti noussut myös arvoperusteinen, aktiivinen ja 

moniulotteinen sponsorointi. (Valanko 2009, 116.) Sponsoroinnin vahvuuksia onkin se, 

että se pystyy vastaamaan monenlaisiin tarpeisiin, muuntautumaan ja vaikuttamaan 

riippumatta sponsoroinnin kohteesta tai yrityksestä (Meenaghan & Shipley 1999, 328; 

Chadwick & Thwaites 2004, 40). 

Sponsoroinnista on tullut tavoitehakuisempaa sen myötä, kun se on ymmärretty osaksi 

markkinointiviestinnän keinoja (O’Hagan & Harvey 2000, 208). Sponsoroinnin tavoitteet 

ovat aina yrityskohtaisia ja niitä voi olla useita. Tavoitteiden tulee olla konkreettisia, 

saavutettavissa, mitattavissa ja aikaan sidoksissa. (Alaja & Forssell 2004, 81.) Yrityksen 
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liiketoiminnassa tavoitteina sponsoroinnin suhteen on lisätä kannattavaa myyntiä, 

vaikuttaa positiivisesti taloudelliseen tulokseen ja tavoitella yritykselle liikevoittoa 

(Valanko 2009, 118).  

Yrityksen on tärkeää tarkistaa ajoittain sponsoroinnin tavoitteet ja pohtia tavoiteasettelua 

monipuolisesti (Alaja & Forssell 2004, 83). Tavoitteiden jaottelu eri osa-alueisiin 

kuvastaa sponsoroinnin tärkeimpiä motiiveja. Tavoitteet jaetaan yrityskuvallisiin-, 

tuotemarkkinoinnillisiin-, sidosryhmällisiin-, liiketoiminnallisiin- ja muihin tavoitteisiin. 

(Alaja 2001, 25.) Alaja (2001) esittää kirjassaan sponsoroinnin tavoitteet 

seuraavanlaisesti: 

Yrityskuvalliset tavoitteet 

Yrityskuvallisissa tavoitteissa keskitytään tunnettuuden lisäämiseen ja tavoitellaan 

näkyvyyden kautta hyvää mainetta. Lisäksi yrityskuvan kehittäminen on merkittävä 

tavoite ja yritys voi kehittää sitä haluttuun suuntaan valitsemalla sponsorointikohteen 

tavoitekuvan mukaisesti. Yhteiskunnallisen vastuun korostaminen liittyy myös 

sponsoroinnin tavoitteisiin – kantamalla vastuuta yhteiskunnasta voi yritys osoittaa 

sidosryhmille myönteistä yrityskansalaisuutta sekä yhteiskuntakelpoisuutta, ja tähän 

tavoitteeseen voidaan myös yhdistää maineenedistäminen. (Alaja 2001, 24.)  

Tuotemarkkinoinnilliset tavoitteet  

Näissä tavoitealueissa keskitytään tuotetunnettuuden lisäämiseen, tuotekuvan 

kehittämiseen ja halutun kohderyhmän tavoittamiseen. Tuotetunnettuuden lisäämisen 

kautta monet sponsorit haluavat yhdistää tavaramerkin nimen tai tuotteen sponsoroinnin 

kohteeseen. Tämä tavoite on rinnastettavissa yrityksen tunnettuuden lisäämismotiiviin. 

Tuotekuvan kehittäminen on myös osa tuotemarkkinoinnillisia tavoitteita, jossa on 

onnistumisen vuoksi tärkeää valita sponsoroinnin kohde oikealla tavalla halutun 

tuotekuvan mukaisesti. Tuotekuvan kehittäminen on myös verrattavissa yrityskuvan 

kehittämiseen. Tietyn kohderyhmän tavoittaminen vaatii spesifiä tietoa 

asiakasprofiileista, minkä vuoksi sponsoroinnin avulla haluttu kohderyhmä voidaan 

tavoittaa tehokkaammin kuin esimerkiksi perinteisin markkinointiviestinnällisin keinoin. 

(Alaja 2001, 24–25.) 
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Liiketoiminnalliset tavoitteet 

Sponsoroinnissa liiketoiminnallinen ajattelutapa on varsin tärkeässä osassa 

tavoiteasettelussa. Yritykselle voi avautua sponsoroinnin kautta merkittäviä 

bisnesmahdollisuuksia ja samaa sponsorointikohdetta sponsoroivat yritykset saattavat 

löytyy myös keskinäisiä liiketoiminnallisia mahdollisuuksia yhteisen sponsorikohteen 

kautta. (Alaja 2001, 25.) 

Sidosryhmätavoitteet 

Erityisesti tapahtumiin liittyvä sponsorointi on kasvanut vahvasti ja tarjoaa siten yrityksille 

erinomaisia mahdollisuuksia yhteistyöhön eri sidosryhmien kanssa. Nämä tavoitteet 

ovatkin tulleet yhdeksi tärkeimmistä tavoitealueista. (Alaja 2001, 25.) Sidosryhmien 

tavoittamisessa on otettava huomioon myös sponsoroinnin kautta saavutettujen 

kontaktien lisäksi eri mediat (Alaja & Forssell 2004, 82).  

Muut tavoitteet 

Lisäksi sponsoroinnin tavoitteisiin kuuluvat myös muut tavoitteet, sillä sponsoroinnin 

tavoitteet eivät aina välttämättä ole kaikille yrityksille täysin selkeitä ja sponsorointiin 

saatetaan lähteä myös mukaan pelkän vanhan tottumuksen myötä (Alaja 2001, 25). 

Taustalla saattaa olla myös henkilökohtaisia motiiveja, jotka ovat luonteeltaan yksilöllisiä 

ja henkilökohtaisia (Alaja & Forssell 2004, 82). Toisinaan myös yritysjohdon kanta 

saattaa vahvasti vaikuttaa ratkaisuihin (Alaja 2001, 25). 

 

Kuvio 3. Yrityksen näkökulmasta esitetty sponsoroinnin tavoitteet (Alaja 2001 25). 
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3.2.3 Sponsoroinnin hyödyt  

Sponsorointi tuo mukanaan monia hyödyntämismahdollisuuksia yritykselle (Valanko 

2009, 161). Sponsoroinnin hyödyistä osa tulee suoraan sopimuksessa sovittuina 

vastineina, joista pääasiassa sponsorikohde vastaa. Tällaisia vastineita voivat olla 

esimerkiksi mainostilat vaatteissa, materiaaleissa tai urheilussa kentän laidalla. (Alaja 

2001, 29.) Yrityksen tavoitteet, oma aktiivisuus ja saatavilla olevat resurssit vaikuttavat 

pitkälti siihen, kuinka laajasti yritys hyödyntää sponsorointisopimuksessa tarjottuja 

mahdollisuuksia ja oikeuksia omassa markkinointiviestinnässään. Sponsoroinnin 

liikevaihdollinen osuus kasvaa potentiaalisesti erityisesti silloin, kun löydetään tarpeeksi 

hyödyllisiä tapoja sponsoroida − kun yritys panostaa sponsoroinnin hyödyntämiseen, 

vastaavat silloin usein myös tulokset paremmin tavoitteita. (Ahtiainen 2021; Alaja 2001, 

29.) 

Sponsoroinnin hyödyntämismahdollisuuksia on niin eri medioissa kuin myös medioiden 

ulkopuolella ja niitä voidaan hyödyntää eri mainonnan muotojen avulla. Tällaisia 

mainonnan muotoja ovat esimerkiksi viestintä- ja tiedottamismuodot sekä myyntiin 

liittyvät erilaiset keinot. Sponsoroinnin hyödyntämismahdollisuuksien keinot ja muodot 

valitaan sen mukaisesti, että ne soveltuvat sponsoroitavaan kohteeseen parhaiten, ovat 

kustannustehokkaita ja niitä voidaan yhdistää muuhun markkinointiviestintään. (Valanko 

2009, 161.) Ohessa kuviossa 4 esittelen sponsoroinnin hyödyntämismahdollisuuksia.  

 

Kuvio 4. Sponsoroinnin hyödyntämismahdollisuudet markkinointiviestinnän ytimessä (Valanko 
2009, 161). 
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3.2.4 Tapahtumasponsorointi 

Sponsorointia voidaan hyödyntää lähes kaikenlaiseen toimintaan, joka on suunniteltua 

ja toteutettavissa hyvällä maulla. Tapahtumasponsoroinnissa yritys voi toteuttaa 

esimerkiksi omia promootioita tai tapahtumia ison sponsoroinnin teeman 

hyödyntämiseksi. Sponsoroiva yritys voi myös hyödyntää isoa tapahtumaa oman 

asiakaseminaarin tai muun tilaisuuden osana. Tällöin se on yrityksen oman 

markkinointiviestinnän elämyksellinen osa eikä yritys ole kyseisen tapahtuman 

yhteistyökumppani. (Valanko 2009, 74,76.)  

Vallon ja Häyrisen (2012) mukaan tapahtumasponsorointi on osa yrityksen 

tapahtumamarkkinointia (Vallo & Häyrinen 2012, 20). Tapahtumasponsoroinnissa 

sponsoroiva yritys käyttää tapahtuman mainetta hyväksi omassa markkinoinnissaan 

(Vallo & Häyrinen 2008, 20). On kuitenkin tärkeää huomioida tapahtumasponsoroinnissa 

se, miten yhteistyö saadaan hyödynnettyä parhaalla mahdollisella tavalla, jossa 

molemmat osapuolet hyötyvät (Vallo & Häyrinen 2012, 77). 

Tapahtumasponsorointi voidaan jaotella eri tasoihin tilanteiden mukaan. Tällaisia 

vaihtoehtoja ovat esimerkiksi tapahtuman mainosarvon hyödyntäminen, mainonta 

tapahtumapaikalla, tapahtuman tukeminen rahallisesti tai sponsoroiva yritys voi luoda 

oman tapahtuman, jolloin koko tapahtuma voidaan nimetä sponsoroivan yrityksen tai sen 

tuotteen mukaisesti. (Vallo & Häyrinen 2012, 78.)  

3.2.5 Sponsorikohteena urheilu 

Urheilusponsoroinnilla tarkoitetaan sponsoroivan yrityksen ja sponsorikohteen eli 

urheilijan, joukkueen tai tapahtuman välistä sopimuksellista toimintaa, mutta lisäksi 

urheilusponsoroinnilla voidaan myös tarkoittaa yrityksen imagon yhdistämistä 

kaupallisesti urheilukohteeseen. Määritelmiä on useita, mutta tärkeintä 

urheilusponsoroinnissa on tarkastella sitä yhteistyösuhteena nykyaikaisen luonteen 

perusteella. (Aaker & Joachimsthaler 2000; Valanko 2009, 52.)  

Urheilua sponsoroivan yrityksen tarkoituksena on hyödyntää sponsorointisuhdetta 

luomalla mielikuvia yrityksestä, kun taas urheilukohteen tavoitteena on saada tukea 

toiminnalleen ja siten kehittää sitä eteenpäin (Vuokko 2004, 220). Sponsoroinnilla 

pyritään luomaan molemmille osapuolille merkittävää lisäarvoa, jonka vuoksi myös 
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sopimukseen tulee kirjata tarkasti osapuolten oikeudet ja roolit, yhteistyön tarkoitus sekä 

sen odotukset (Valanko 2009, 60–61; Vuokko 2004, 224). Sponsoroivalle yritykselle 

urheiluseura voi sopimuksenmukaisesti tarjota erilaisia suoritteita, kuten esimerkiksi 

tarjota yritykselle pääsylippuja otteluihin tai erikoisjärjestelyjä henkilöstölle (Valanko 

2009, 210–211). 

Sponsoroinnin kohteena urheilu on houkuttelevaa, mutta samanaikaisesti riskialtista. 

Yritysten on suunniteltava sponsorointitoimintaan ryhdyttäessä panoksia niin 

taloudellisista kuin imagotekijöiden näkökulmista. Urheilusponsoroinnissa 

houkuttelevuuteen liittyvät mahdollisuudet suureen näkyvyyteen sekä menestykseen 

urheilun avulla. Urheilusponsoroinnista riskialtista yrityksille tekee se, että urheiluun 

liittyy ennakoimattomuus sekä lisäksi myös haastava ennustettavuus urheiluyleisön 

mieltymyksistä. Näiden lisäksi riskinä pidetään myös sponsorointisopimusten 

rikkomismahdollisuutta, jonka vuoksi nykyisin monet sponsorointisopimukset sisältävät 

sopimuksen rikkomispykäliä, joilla pyritään ennaltaehkäisemään muun muassa 

taloudellisia tappioita. (Itkonen, Ilmanen & Matilainen 2007, 23–25.) 

Maailmanlaajuisesti verraten Suomessa urheilusponsorointia toteutetaan huomattavasti 

pienemmässä budjetissa ja mittakaavassa. Ulkomailla suuret yritykset hakevat isoja 

kansainvälisiä roolimalleja ja esikuvia sponsorointitoimintaan, jolla ne pyrkivät usein 

levittämään yhteistyötä globaalisti kaikille markkina-alueille. Globaalisti siis yritykset 

käyttävät myös varoja huomattavasti enemmän sponsorointiin ja sen hyödyntämiseen 

kuin Suomessa. (Ahtiainen 2021.)  

3.3 Tapahtumamarkkinointi 

Tapahtumamarkkinointi on tapahtuman ja markkinoinnin yhdistämistä, josta syntyy 

toiminnallinen kokonaisuus. Se on toimintaa, joka tavoitteellisesti ja 

vuorovaikutuksellisesti yhdistää tapahtumassa yrityksen sekä sen kohderyhmät tietyn 

teeman ja idean ympärille. Pääasiassa tapahtumamarkkinointi määritellään strategisesti 

suunnitelluksi ja pitkäjänteiseksi toiminnaksi, jossa yritys viestii elämyksellisten 

tapahtumien kautta valittujen kohderyhmien kanssa sekä kohtaa sidosryhmänsä 

etukäteen suunnitellussa ympäristössä. (Vallo & Häyrinen 2012, 19.) 

Tapahtumamarkkinointia määriteltäessä puhutaan usein myös sponsoroinnista, sillä 

markkinointiviestinnässä nämä kaksi välinettä sekoitetaan usein. 

Tapahtumamarkkinointi ei tarvitse tuekseen sponsorointia eikä puhdas sponsorointi ole 
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tapahtumamarkkinointia, mutta lähes aina tapahtumamarkkinointi tukee sponsorointia. 

Nykypäivänä yritykset ovat alkaneet toteuttamaan sponsorointiaan yhä enemmän 

tapahtumamarkkinoinnin suuntaiseksi toiminnaksi ja tapahtumasponsorointi sekä 

yrityksen osallistuminen suuriin tapahtumiin voidaankin lukea osaksi 

tapahtumamarkkinointia. Yritykset eivät enää pelkästään sponsoroi tapahtumia vaan 

suunnittelevat omia tilaisuuksia, joissa ne pääsevät markkinoimaan itseään. (Muhonen 

& Heikkinen 2003, 43, 44, 70; Vallo & Häyrinen 2012, 20.) 

Tapahtumamarkkinoinnin on oltava aina osa yrityksen muuta markkinointiviestintää ja se 

on markkinointiviestinnän välineenä intensiivisempi sekä yksilöllisempi kuin muut 

perinteiset markkinointiviestintävälineet. Tapahtumamarkkinoinnissa oleellista on 

mieltää se osaksi yrityksen markkinointistrategiaa. Sen kuuluu olla tavoitteellista 

toimintaa, jolla saadaan vahvistettua tai rakennettua yrityksen imagoa sekä palveluiden 

ja tuotteiden brändiä. Yritysten on tärkeää myös kytkeä tapahtumat osaksi muun 

markkinoinnin toimenpiteitä sekä määritellä kohderyhmät ja tavoite yksittäisille 

tapahtumille. (Vallo & Häyrinen 2012, 20, 22.)  

Tapahtuman tavoitteena on aktivoida vapaaehtoisesti kohderyhmä osallistumaan 

tapahtumaan. Ideaalitilanteessa tapahtumaan osallistuvat asiakkaat kokevat 

tapahtuman tarjoavan jotain sellaista, mitä asiakkaat eivät muualla kokisi. (Crowther 

2010, 2–3). Vallo & Häyrinen (2012) listaavat tapahtuman tavoitteiksi muun muassa 

yrityksen yrityskuvan kehittämisen, näkyvyyden hankinnan, asiakassuhteiden ylläpidon, 

yrityksen visioiden tai arvojen välittämisen kohderyhmälle ja uusien asiakkaiden tai 

yhteistyökumppaneiden hankkimisen. Mitä konkreettisempi tavoite on asetettu 

tapahtumalle, sitä helpommin tapahtuman onnistumista voidaan mitata toteutuksen 

jälkeen. Tapahtumamarkkinointi on oikein toteutettuna suunnitelmallista, 

strategialähtöistä sekä tavoitteellista toimintaa ja sitä pidetään erityisesti 

suhdemarkkinoinnin tärkeimpänä työkaluna. (Vallo & Häyrinen 2012, 22–23; Muhonen 

& Heikkinen 2003, 57.) 

4 Tutkimuskysymykset 

Kehittämistyössäni selvitän, miten Elisa voisi tulevaisuudessa kehittää ja hyödyntää 

sponsorointia osana tapahtumamarkkinointia. Työn tuloksena on löytää 

kehittämisehdotuksia siihen, kuinka Elisa Oyj voisi kehittää ja hyödyntää paremmin 

sponsorointia eri tapahtumissa sekä tilaisuuksissa. 
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Kuvio 5. Tutkimuksellisen kehittämistyön tutkimuskysymykset. 

Yllä olevassa kuviossa 5 on esitetty tämän tutkimuksellisen kehittämistyön 

tutkimuskysymykset. Opinnäytetyöni päätutkimuskysymys on: ”Miten Elisa voisi 

tulevaisuudessa kehittää sponsorointia osana tapahtumamarkkinointia?” Työssä tukena 

käytän alakysymyksiä: ”Miten Elisa tällä hetkellä hyödyntää sponsorointia osana 

tapahtumamarkkinointia?” sekä ”Millaisia keinoja yritykset käyttävät tänä päivänä 

sponsoroinnin hyödyntämiseksi tapahtumamarkkinoinnissa?”. 

5 Laadullinen tapaustutkimus 

Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan yhtä kohdetta, jolloin tapaustutkimus soveltuu hyvin 

kehittämistyön lähestymistavaksi. Tapaustutkimuksessa tuotetaan kehittämisehdotuksia 

sekä -ideoita ja tutkimuksen kohde eli tapaus (case) voi olla yritys tai sen osa, yrityksen 

toiminta, prosessi, palvelu tai tuote. Tapaustutkimuksella tuotetaan tietoa nykyajassa 

tapahtuvasta ilmiöstä sen todellisessa toimintaympäristössä ja tilanteessa. Tutkittavasta 

tapauksesta pyritään tuottamaan syvällistä ja yksityiskohtaista tietoa ja näin ollen 

tapaustutkimuksen avulla voidaan ymmärtää yritystä tai muuta kehittämiskohdetta 

kokonaisvaltaisesti todenmukaisessa toimintaympäristössä. Tapaustutkimuksen avulla 

tuotetaan suppeasta kohteesta paljon tietoa ja se vastaa usein kysymyksiin miten ja 

miksi. Tapaustutkimus liitetään usein erityisesti laadulliseen tutkimukseen ja 

menetelmiin, mutta tapaustutkimusta on myös mahdollista tehdä määrällisin menetelmin 
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tai yhdistelemällä niitä laadullisten menetelmien kanssa. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 

2014, 52–53, 55.)  

Kvalitatiivisten eli laadullisten tutkimusmenetelmien tavoite on luoda syvällinen ja 

kokonaisvaltainen kuva kehittämisen kohteesta ja kohdetta tarkastellaan realistisissa 

tilanteissa (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 157, 160). Laadullisen tutkimuksen 

perustana on todellisen elämän kuvaaminen ja tutkimuksen kohde on valittu harkitusti, 

minkä lisäksi valittu kohde on sellainen, josta halutaan lisää tietoa (Ojasalo ym. 2014, 

105). Kehittämisen kohde toimii aineistonkeruun lähtökohtana ja kehittämistyön alussa 

pohditaan, mikä tutkimusasetelma soveltuu parhaiten ongelman ratkaisuun, millaista 

aineistoa tarvitaan sekä millä menetelmällä sitä saadaan kerättyä (Eskola, Lätti & 

Vastamäki 2018, 28). Erilaiset haastattelut ovat tyypillisiä laadullisia menetelmiä, joita 

ovat esimerkiksi teema-, avoimet ja ryhmähaastattelut. Laadullisia menetelmiä 

käytettäessä tutkittavia on vähän, mutta usein analysoitavaa aineistoa, kuten 

aukikirjoitettuja eli litteroituja haastatteluja, syntyy runsaasti. (Ojasalo ym. 2014, 105.) 

Usein myös laadullisessa tutkimuksessa aineistonkeruu ja sen käsittely limittyvät yhteen 

ja analysoitavaa aineistoa tulkitaan alustavasti jo sitä kerättäessä (Hakala 2018, 20). 

Laadullisessa tutkimuksessa on tärkeää analysoida, miten kelvollista analyysiä kerätyllä 

aineistolla voi tehdä ja millaisia johtopäätöksiä siitä voi syntyä. Kehittämistyössä pyritään 

yleensä objektiivisuuteen, mutta laadullisissa menetelmissä myös tekijän subjektiivisuus 

korostuu. (Hakala 2018, 20, 23; Hirsjärvi ym. 2007, 160.) 

Tutkimuksellinen kehittämistyö identifioidaan yleensä prosessina, joka sisältää 

useampia vaiheita. Kehittämistyön eteneminen prosessin kautta auttaa usein toimimaan 

järjestelmällisesti, minkä lisäksi työn huolellinen suunnittelu on tärkeää ja auttaa myös 

pysymään aikataulussa. (Ojasalo ym. 2014, 22.) Lähtökohtaisesti tutkimuksellinen 

kehittämistyön prosessi alkaa kehittämishankkeen kohteen tunnistamisesta sekä siihen 

liittyvien tekijöiden ymmärtämisestä. Prosessi jatkuu kehittämiskohteen tunnistamisesta 

siihen liittyvään tiedonkeruuseen, jota haetaan niin käytännöstä kuin perehtymällä jo 

olemassa olevaan teoreettiseen tietoon. Kun kehitettävään kohteeseen on perehdytty, 

määritellään kehittämistehtävät ja rajataan kehitettävä kohde. Prosessi jatkuu 

tietoperustan suunnittelulla ja työn lähestymistavan valinnalla, jonka jälkeen 

kehittämishanke toteutetaan ja julkistetaan eri muodoissa. Kehittämistyön viimeisessä 

vaiheessa koko prosessia sekä lopputuloksia arvioidaan. Kehittämistyön aikana on 

jatkuvasti huolehdittava muun muassa tiedon kriittisyydestä ja analyyttisyydestä. 

Yleensä kuitenkaan kehittämistyön prosessia ei pystytä jakamaan näin selkeästi eri 
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vaiheisiin ja usein myös eri vaiheiden eroa saattaa olla vaikea hahmottaa. (Ojasalo ym. 

2014, 23–26.)  

Jäljempänä kuviossa 6 esittelen havainnollistavan kaaviokuvan tämän tutkimuksellisen 

kehittämistyön eri vaiheista ja etenemisestä. Kehittämistyön alussa etsin ja kerään 

perusteellisesti tietoa kehittämiskohteesta sekä keskityn erityisesti kehittämiskohteen 

nykytilan kirjoitettuun ja teoreettiseen tietoon. Lisäksi kerään taustatietoa tilaajan 

kehittämiskohteen toimintaympäristöstä erilaisten tausta-aineistojen avulla. 

Taustatiedon keräämistä helpottaa se, että työskentelen tilaajalla, ja sen vuoksi myös 

koenkin saavani erittäin hyödyllistä hiljaista tietoa tämän kehittämistyön pohjaksi. Tämän 

jälkeen pyrin tulkitsemaan ja analysoimaan hankittua tietoa, jonka perusteella pääsen 

rakentamaan aineiston keräämistä varten rungon haastatteluille ja pohjan 

benchmarkingille. Kehittämistyön loppuvaiheessa esittelen työn tulokset ja 

kehittämisehdotukset, jonka jälkeen vien kehittämisehdotukset ideointityöpajaan. 

Ideointityöpajan tarkoituksena on ottaa tilaaja mukaan tämän kehittämistyön 

loppuvaiheeseen, jolloin myös tilaaja pääsee osaksi jatkojalostamaan työn tuloksissa 

syntyneitä kehittämisideoita. Työn viimeisessä vaiheessa laadin yhteenvedon ja 

loppupäätelmät sekä esittelen työn.  
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Kuvio 6. Tutkimuksellisen kehittämistyön prosessin vaiheet.  

6 Aineistonhankintamenetelmät 

Tässä luvussa esittelen tämän kehittämistyön aineistonhankintamenetelmät. Tämän 

kehittämistyön lähestymistapana on tapaustutkimus, joka toteutetaan laadullisen 

tutkimuksen menetelmin. Ainestonhankintamenetelminä tässä työssä käytän 

puolistrukturoitua haastattelua, benchmarkingia eli vertailuanalyysia sekä 

ideointityöpajaa. Kuviossa 7 havainnollistetaan tämän kehittämistyön 

aineistonhankintamenetelmät, joiden avulla vastataan tämän kehittämistyön 

päätutkimuskysymykseen. 
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Kuvio 7. Kehittämistyössä käytetyt aineistonhankintamenetelmät. 

6.1 Haastattelut 

Haastattelu on yksi käytetyimmistä aineistonkeruumenetelmistä kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa. Haastattelu on tavoitteellinen ja keskustelunomainen prosessi, jota 

haastattelija johdattelee. Aineistonkeruumenetelmänä haastattelu on hyvä valinta, kun 

halutaan kerätä nopeasti syvällistä tietoa kehittämiskohteesta. Haastattelulla on myös 

mahdollista saada uusia näkökulmia avaavaa aineistoa esimerkiksi sellaisissa 

tilanteissa, kun kehittämiskohdetta on tutkittu vähän. Kehittämistyössä haastattelu 

kannattaa yleensä yhdistää toisiin menetelmiin, sillä usein aineistonhankintamenetelmät 

vahvistavat toisiaan. Haastattelujen tarkoitus voi olla esimerkiksi asioiden syventäminen 

tai selventäminen. Haastattelutilanteessa hyvä haastattelija on kannustava, kiinnostunut 

ja osallistuva. (Eskola ym. 2018, 27–29; Ojasalo ym. 2014, 106; Hirsjärvi ym. 2007, 200.) 

Haastattelumenetelmiä on erilaisia ja haastattelun valitseminen 

aineistonkeruumenetelmäksi vaatii pohdintaa esimerkiksi siitä, millaista tietoa tarvitaan 
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kehittämistyön tueksi. Haastattelut eroavat strukturoinnin perusteella eli siinä, miten 

kiinteästi haastattelukysymykset on muotoiltu ja kuinka paljon haastattelija pystyy 

joustamaan haastattelutilanteessa. Strukturoidussa haastattelussa kysymykset ovat 

valmiiksi muotoiltuja ja haastattelija esittää ne ennalta määritellyssä järjestyksessä, kun 

taas puolistrukturoidussa haastattelussa kysymykset ovat valmiiksi laadittuja, mutta 

niiden järjestystä voidaan vaihdella haastattelutilanteessa. Erilaisia haastatteluja ovat 

esimerkiksi lomake-, teema-, ryhmä- ja syvähaastattelu. Teemahaastattelussa 

määritellään ennen haastattelua aihepiiri ja teemat, jonka myötä menetelmä 

mahdollistaa vaihtelun keskustelussa eri aiheiden välillä haastattelutilanteessa. 

Teemahaastattelu yleensä äänitetään ja haastattelun jälkeen aineisto litteroidaan eli 

kirjoitetaan puhtaaksi. (Ojasalo ym. 2014, 106–108, 110; Eskola ym. 2018, 29–30.)  

Tässä opinnäytetyössäni käytin puolistrukturoitua teemahaastattelua, joka mahdollisti 

haastattelutilanteessa kysymysten ja kysymysjärjestyksen vaihtelun haastattelun kulun 

mukaisesti (Ojasalo ym. 2014, 108). Haastatteluja varten rakensin kaksi eri 

haastattelurunkoa, jotta kerättyä tietoa saatiin sponsoroijan sekä kohteiden 

näkökulmasta. Näistä toinen osoitettiin Elisan sponsorointivastaavalle eli työn tilaajalle 

ja toinen neljälle eri Elisan sponsorikohteen edustajalle. Työn tilaajan kanssa sovittiin 

etukäteen, että sponsorikohteiden haastattelut toteutetaan anonyymisti, minkä vuoksi 

tässä työssä ei tulla mainitsemaan nimellisesti sponsorikohteita eikä heidän 

edustajiansa.  

Haastattelu on aina vuorovaikutustilanne, joka edellyttää osallistujien välistä 

luottamusta. Haastattelijan roolissa kerroin etukäteen haastateltaville haastattelun ja 

kehittämistyön tarkoituksen, luottamuksellisuuden sekä pyysin luvan nauhoittaa 

haastattelut ja käyttää haastatteluainestoa opinnäytetyössäni. (Ojasalo ym. 2014, 107–

108.) 

Haastatteluiden vastausten osalta oli tärkeää toteuttaa ne kahdella eri 

haastattelurungolla, jotta saatiin kerättyä mahdollisimman monipuolista tietoa 

kehittämistyön tueksi. Elisalle toteutetussa haastattelussa kysymykset rakennettiin 

sponsoroijan näkökulmasta, kun taas sponsorikohteille suunnatun haastattelun 

kysymykset oli kohdistettu enemmän kohteille sopivaksi. Molemmat haastattelurungot 

rakentuivat tämän työn viitekehyksen teemoista ja haastattelukysymyksissä keskityttiin 

löytämään vastauksia luvussa neljä esitettyyn alakysymykseen, miten Elisa tällä hetkellä 

hyödyntää sponsorointia tapahtumamarkkinoinnissa sekä sen avulla pyrittiin löytämään 
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vastauksia ja kehittämisehdotuksia työn päätutkimuskysymykselle. Elisalle suunnatun 

haastattelun runko rakentui seuraavista teemoista: 

• Sponsoroinnin monimuotoisuus markkinointiviestinnässä 

• Sponsoroinnin hyödyt 

• Tapahtumat ja sponsorointi. 

Elisalle toteutetussa haastattelussa pyrin kartoittamaan ja keräämään kehittämistyön 

tueksi tietoa sponsoroinnin nykytilanteesta, hyödyistä, tavoitteista ja sen yhteydestä 

tapahtumamarkkinointiin. Sponsorikohteille esitetyillä haastattelukysymyksillä pyrin 

keräämään kohteiden näkökulmasta tietoa muun muassa aiemmista Elisan 

tapahtumamarkkinointiin kohdistuneista sponsorointitoimista, sponsorointiyhteistyön 

mahdollisuuksista ja hyödyistä. Sponsorikohteille suunnattu haastattelurunko rakentui 

seuraavista teemoista: 

• Sponsoroinnin monimuotoisuus ja hyödyt 
 
 

• Tapahtumat ja sponsorointi. 

Kaikki haastattelut toteutettiin silloisen koronatilanteen vuoksi etänä Microsoft Teams-

kokouksina maaliskuussa 2021 viikoilla 11 ja 12. Haastattelut nauhoitettiin ja litterointiin 

sen jälkeen. Kokonaisuudessaan haastateltavia oli yhteensä viisi ja he toimivat 

edustamissaan organisaatioissa markkinoinnin ja myynnin tehtävissä esimerkiksi 

markkinointipäälliköinä, yhteisöpäälliköinä tai myynti- ja markkinointijohtajina. 

6.2 Benchmarking 

Benchmarkingin on aineistonhankintamenetelmä, jonka tarkoituksena on vertailla, miten 

toiset toimivat ja menestyvät. Yleensä benchmarkingissa tutkitaan yhtä tai useampaa 

organisaatiota ja pyritään oppimaan menestyksen syitä sekä ottamaan käyttöön muualla 

hyväksi havaittuja toimintatapoja. Tällaisena vertailukohteena voivat olla muun muassa 

kilpailijat, toisten toimialojen organisaatiot, oman yrityksen muut osastot tai yksiköt. 

Benchmarkingissa kerätään järjestelmällisesti tietoa valitusta vertailukohteesta ja apuna 

tiedonhankinnassa voidaan käyttää esimerkiksi Internetiä. (Ojasalo ym. 2014, 186.)  
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Tässä opinnäytetyössä benchmarking tuo tukea toiseen alakysymykseen, jossa pyrin 

selvittämään, millaisia keinoja yritykset käyttävät tänä päivänä sponsoroinnin 

hyödyntämiseksi tapahtumamarkkinoinnissa. Benchmarkingin avulla etsin uudenlaisia 

keinoja työn kehittämisehdotuksiin, jolloin se myös menetelmänä edisti työn 

päätutkimuskysymyksen selvittämistä. Lisäksi benchmarkingin avulla pystyin 

tunnistamaan Elisan tapahtumamarkkinointiin uusia luovia keinoja sponsoroinnin 

hyödyntämiseksi. Hyödynsin tässä työssä sponsorikohteiden haastattelusta saatuja 

tietoja sopivan vertailukohteen löytämiseksi ja valitsin tähän työhön kohteeksi OP 

Ryhmän toiselta toimialalta. OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä ja sponsoroi 

urheilua sekä kulttuuria (OP Ryhmä lyhyesti n.d). 

6.3 Ideointityöpaja  

Ideointityöpaja on yksi luovan ongelmanratkaisun standardimenetelmistä. Työpajassa 

tuotetaan ryhmässä ideoita ja menetelmää voidaan kutsua myös aivoriiheksi 

(brainstorming). Ideointityöpajassa noin 6–12 hengen ryhmä pyrkii työpajan vetäjän 

johdolla ideoimaan uusia ratkaisuja tai lähestymistapoja johonkin tiettyyn ongelmaan. 

(Ojasalo ym. 2014, 160.) 

Tässä kehittämistyössä ideointityöpajan tarkoituksena on osallistaa myös tilaaja osaksi 

kehittämistyötä. Ideointityöpajassa tilaaja pääsee jatkojalostamaan työn tuloksissa 

syntyneitä kehittämisideoita, jotta työssä syntyneitä tuloksia voitaisiin ottaa Elisalla 

myöhemmin mahdollisesti käytäntöön.  

Ideointityöpajan kokous koostuu eri vaiheista, joita ovat esi-, lämmittely-, ideointi- ja 

valintavaihde. Esivaiheessa asetetaan ja rajataan työpajan tavoitteet, jonka jälkeen 

siirrytään lämmittelyvaiheeseen, jossa pyritään vapautumaan turhista mieltä rajoittavista 

tekijöistä ja ennakkoluuloista. Lämmittelyvaiheen jälkeen siirrytään ideointivaiheeseen, 

joka aloitetaan vapaalla ideoinnilla, jossa esimerkiksi ideointien arvioiminen on kielletty. 

Ideointivaiheessa työpajan vetäjä kirjaa ideat ylös ja ideoita pyritään jatkuvasti 

yhdistelemään sekä kehittämään. Ideointivaiheen päätyttyä siirrytään 

valintavaiheeseen, jossa kokouksessa syntyneitä ideoita tarkastellaan kriittisesti vetäjän 

ohjeiden mukaisesti ja tuotettuja ideoita arvioidaan ryhmässä. (Ojasalo ym. 2014, 161.)  
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7 Kehittämistyön keskeisimmät tulokset 

Tässä luvussa esittelen ja analysoin tutkimuksen pohjalta saatuja tuloksia. Analysoitavat 

tulokset on kerätty haastattelemalla Elisan sponsorointivastaavaa Jonna Westermarckia 

sekä neljää Elisan sponsorointikohteen edustajaa. Haastatteluiden lisäksi esittelen 

benchmarkingin eli vertailuanalyysin avulla saatuja tuloksia, jossa analysoin yhtä 

esimerkkitapausta. Tässä luvussa esittelen myös ideointityöpajan jatkojalostusta varten 

viedyt kehitysideat sekä ideointityöpajasta saadut tulokset. Tämän luvun tarkoituksena 

on vastata opinnäytetyön tutkimuskysymyksiin, jotka on esitelty tarkemmin luvussa 4. 

Erityisesti haastatteluissa nousi esille myös haastatteluhetkellä vallitsevan 

koronatilanteen aiheuttama huoli tapahtumamarkkinointiin liittyen, mutta tässä työssä 

pyritään tuloksia tarkasteltaessa keskittymään koronatilanteen jälkeiseen aikaan, mutta 

mahdollisesti huomioimalla kuitenkin koronapandemian aiheuttaneet seuraukset etenkin 

tapahtuma-alalle.  

7.1 Sponsorointi Elisalla 

Tässä alaluvussa tarkastelen Elisalle toteutetun haastattelun tuloksia ja esittelen 

taulukon muodossa haastattelun pohjalta tärkeimmäksi nousseet seikat. Tämän 

opinnäytetyön ja asetetun päätutkimuskysymyksen sekä toisen alakysymyksen kannalta 

halusin selvittää Elisan sponsoroinnin hyödyntämisen osalta nykytilannetta. Työn 

tutkimuskysymysten selvittämiseksi haastattelin Elisan sponsoroinnin toimeenpanojen 

toteuttamisesta vastaavaa Jonna Westermarckia (jäljempänä sponsorointivastaava). 

Haastattelussa teemojen kautta esitettyjen kysymysten tarkoituksena oli kerätä tietoa 

myös Elisan sponsoroinnin tavoitteista ja sen aiemmin tuomista hyödyistä 

tapahtumamarkkinointiin liittyen. Haastattelurunko on liitteenä 1. 

Elisa tekee pitkäaikaista yhteistyötä niin urheilun kuin kulttuurin parissa. Elisa suosii 

sponsoroinnissa eritysesti kohteita, jotka puhuttelevat laajoja kohderyhmiä ja yleisöjä, 

linkittyvät luontevasti Elisaan, vastaavat brändin arvoja ja ovat sosiaalisesti, 

taloudellisesti sekä ympäristöllisesti vastuullisia. Elisan pitkäaikaisia 

yhteistyökumppaneita ovat esimerkiksi HIFK Hockey sekä Suomen Jääkiekkoliitto, 

joiden yhteistyöt ovat jo olleet kestoltaan yli kymmeniä vuosia. (Westermarck 2021a; 

Yhteiskunnalliset hankkeet 2020.) Yhtiön tuoreimpana yhteistyökumppanina on Suomen 

Palloliitto ja yhteistyökumppanuuden myötä Elisa toimii Palloliiton yhtenä 
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pääyhteistyökumppanina. Kulttuurin osalta Elisa on tehnyt jo 30 vuotta yhteistyötä 

Helsinki Festivalin kanssa ja on myös yksi Juhlaviikkojen pääyhteistyökumppaneista. 

(Westermarck 2021a.) 

Westermarck kertoo, että erityisesti pitkien sponsoriyhteistyökuvioiden myötä 

sponsoroinnin tavoitteet ovat hämärtyneet vuosien saatossa, mutta tarkastelemalla 

tavoitteiden asettelemista uudelleen voitaisiin selkeyttää niitä tulevaisuudessa. 

Tärkeimmiksi sponsoroinnin tavoitteiksi Westermarck nostaa kuitenkin Elisan mielikuvan 

kehittämisen ja asiakkaiden palkitsemisen. Elisalla sponsoroinnin tarpeita ovat 

mielikuvan ja brändin kehittäminen sekä sosiaalinen vastuu. Tarpeet linkittyvät myös 

osittain osaksi tavoitteita, sillä Elisa pyrkii jatkuvasti kehittämään nykyisten sekä 

potentiaalisten asiakkaiden mielikuvaa yhä parempaan suuntaan. Sosiaalinen vastuu 

näkyy esimerkiksi erityisesti urheilun sponsoroinnissa, sillä Elisa sponsoroi niin Suomen 

Jääkiekkoliittoa kuin Suomen Palloliittoa. Liittojen sponsorointi auttaa erityisesti 

urheilussa ruohonjuuritasolla junioritoimintaa, jota Westermarckin mukaan voisi tuoda 

yhteistyössä vielä paremmin esille tulevaisuudessa. (Westermarck 2021b.)  

Haastattelusta ilmeni, että nykyhetkellä Elisalla sponsorointi voisi olla vahvemmin 

integroitu osaksi muuta markkinointia ja viestintää. Sponsoroinnin ja muun 

markkinointiviestinnän heikon integroinnin vuoksi sponsorointi jää hieman irralliseksi 

muusta markkinointiviestinnästä. Westermarckin mukaan heikko sponsoroinnin 

integrointi saattaa näkyä esimerkiksi budjetoinnissa, sillä markkinoinnille ja 

sponsoroinnille on varattu omat budjetit. Tämä johtaa helposti siihen, että mahdollisten 

budjettitarkasteluiden kohdalla budjettileikkaukset on helpompi kohdentaa 

sponsoroinnin hyödyntämisbudjettiin. Hän näkeekin, että tulevaisuudessa tietynlaista 

strategista näkemystä voisi yhä vahvistaa sponsoroinnissa. Westermarckin mukaan 

kuitenkin aiempina vuosina sponsoroinnin integrointi muuhun markkinointiin on ollut 

onnistunutta ja hän näkeekin sen positiivisena mahdollisuutena myös jälleen 

tulevaisuudessa. Westermarck uskoo, että sponsoroinnin mahdollisuudet ymmärretään 

Elisalla jatkossa yhä paremmin ja kiinnostus kokonaisuudessaan sponsoritoimintaan 

tulee kasvamaan jälleen markkinoinnin uuden strategiatyön myötä. (Westermarck 

2021b.)  

Alaluvussa 3.2 käsiteltiin sponsorointia yrityksen liiketoiminnassa ja Valangon (2009) 

mukaan sponsorointi perustuu aina strategian lisäksi yrityksen tarpeisiin, mutta 

integroidun markkinointiviestinnän avulla sponsorointi on kasvattanut 
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kustannustehokasta käyttöä, tuloksellisuutta ja yhteisvaikutusta muiden 

markkinointiviestinnän keinojen kanssa (Valanko 2009, 115). Näin ollen voidaan todeta, 

että sponsoroinnin vieläkin vahvempi integrointi Elisalla muuhun markkinointiin voisi 

edistää erityisesti kustannustehokkuutta, sillä Elisalla erillinen budjetointi on koettu 

yhdeksi mahdolliseksi syyksi sponsoroinnin ja muun markkinointiviestinnän 

irrallisuuteen. Lisäksi Westermarck nostaa esille, että integroimalla sponsorointi 

vahvemmin muuhun markkinointiviestintään voitaisiin tulevaisuudessa hyödyntää 

paremmin sponsoroinnin hyödyntämismahdollisuuksia myös 

tapahtumamarkkinoinnissa. 

Olen koonnut Westermarckin haastattelun pohjalta alla olevaan taulukkoon 1 

sponsoroinnin hyödyistä niin yleisesti kuin tapahtumamarkkinoinnin näkökulmasta 

tärkeimmäksi kokemani seikat.  

 

Taulukko 1. Sponsoroinnin hyödyntäminen Elisalla.  

Haastattelussa nousi erityisesti esille, että sponsorointiyhteistyössä on hyödynnetty 

hyvin ottelu- ja tapahtumalippuja, joita sponsorointikohteet tarjoavat sopimuksessa 

määritellyn määrän vuosittain. Kyseiset liput ovat sponsorikohteen tarjoamia yhteistyön 

vastikkeita esimerkiksi vuosittaisiin kohteen urheiluotteluihin tai kulttuuritapahtumiin, joita 
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on hyödynnetty niin Elisan yritysasiakasliiketoiminnan kuin kuluttajaliiketoiminnan 

puolella. Valmentajien, pelaajien tai muiden asiantuntijoiden käyttöä 

esiintymistarkoituksessa on Westermarckin mukaan hyödynnetty jonkin verran Elisan 

yritysasiakkaiden tilaisuuksissa, mutta myös kuluttajaliiketoiminnan puolella. 

Westermarckin mukaan kuitenkin sponsorikohteen asiantuntijoiden käyttöä Elisan 

tilaisuuksissa voisi suunnitella tulevaisuudessa vielä paremmin. (Westermarck 2021b.) 

Sponsoroinnin paremman hyödynnettävyyden osalta nousi haastattelussa erityisesti 

esille, että näkyvyyselementtejä voisi hyödyntää tulevaisuudessa vielä paremmin Elisan 

sponsoroinnissa. Westermarck toteaakin haastattelussa, että näkyvyyttä myös 

sponsorikohteiden kanavissa voisi hyödyntää vielä lisää. Hän listaa sosiaalisen median, 

kumppanien verkkosivut sekä uutiskirjeet tärkeimmiksi kanaviksi näkyvyyden osalta. 

Lisäksi Westermarck mainitsee näkyvyyteen liittyen, että sponsoroinnin hyödyntämistä 

voisi tutkia erilaisten tarjouskonseptien avulla. (Westermarck 2021b.)  

Työn päätutkimuskysymyksen vuoksi taulukossa 1 on erityisesti korostettu tapahtumien 

hyödyntämistä ja hyödyntämättömyyttä, sillä Westermarckin (2021b) haastattelusta tuli 

vahvasti ilmi, että tapahtumamarkkinoinnissa sponsorointiyhteistyötä on hyödynnetty 

pääasiassa niissä tapauksissa, kun se on erikseen määritelty 

sponsorointisopimuksessa. Näin ollen tapahtumamarkkinointia ei ole aiemmin kovinkaan 

paljon hyödynnetty sponsorointiyhteistyössä, mikäli sellaista ei ole erikseen määritelty 

sopimuksessa. (Westermarck 2021b.) 

Haastattelusta ilmeni, että ne tapahtumat, jotka on jo erikseen määritelty osaksi 

sponsorisopimusta, ovat toimineet erityisen hyvin ja koettu Elisalla myös hyödyllisiksi. 

Westermarck näkee, ettei olisi välttämättä kannattavaa esimerkiksi kasvattaa ainakaan 

tiettyjen sponsorikohteiden sopimussummia pelkästään siksi, että luotaisiin jokin 

tapahtumakonsepti sponsoroinnin ympärille. (Westermarck 2021b.) 

Elisan sponsoroinnissa on nykyhetkellä pääosin hyödynnetty sellaisia mahdollisuuksia, 

jotka on erityisesti määritelty osaksi sponsorointisopimuksia. Westermarckin 

haastattelusta ilmeni, että hyödyntämismahdollisuuksien vieläkin kattavampaa käyttöä 

voisi tehostaa kasvattamalla hyödyntämisbudjettia nykyisestä suuremmaksi. 

(Westermarck 2021b.) Alajan (2001) mukaan yrityksen tavoitteet, oma aktiivisuus ja 

saatavilla olevat resurssit vaikuttavat pitkälti siihen, kuinka laajasti yritys hyödyntää 

sponsorointisopimuksessa tarjottuja mahdollisuuksia (Alaja 2001, 29). Siksi myös 
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Elisalla hyödyntämiseen varatun budjetin lisäksi olisi hyvä ottaa huomioon 

tulevaisuudessa erityisesti myös käytössä olevat resurssit ja yrityksen aktiivisuus 

sponsoritoimintaan sekä sen hyödyntämiseen. 

7.2 Kohteiden näkemyksiä sponsoroinnin hyödyntämisestä  

Elisalle toteutetun haastattelun lisäksi haastattelin Elisan neljää sponsorikohteen 

edustajaa. Tuloksia tarkasteltaessa käytetään sponsorikohteista nimityksiä A, B, C ja D. 

Haastatteluiden tavoitteina oli tunnistaa ja selvittää Elisan sponsorikohteiden näkökulmia 

yhteistyön nykytilanteesta, sponsoroinnin mahdollisuuksista sekä hyödyistä 

tapahtumamarkkinoinnissa. Lisäksi haastatteluiden avulla oli tarkoitus tuoda myös ilmi 

sponsorikohteiden näkemyksiä siitä, minkälaisilla keinoilla voitaisiin tulevaisuudessa 

hyödyntää sponsorointiyhteistyötä etenkin Elisan tapahtumamarkkinoinnissa. 

Haastattelurunko on liitteenä 2. 

Elisalla on pitkä historia erityisesti kolmen nykyisen sponsorikohteen kanssa. 

Sponsorikohteiden haastatteluista ilmeni kuitenkin, että yhteistyön kestosta tai 

historiasta riippumatta sponsoriyhteistyö on koettu pääosin toimivaksi ja hyödylliseksi. 

Sponsorikohteiden haastatteluissa etenkin Elisan kanssa työskentely ja tiimityö nostettiin 

esille, sillä kohteiden mukaan Elisan henkilöstön kanssa on ollut aina helppoa sekä 

joustavaa työskennellä. Ainoastaan sponsorikohde C:n haastattelussa ilmeni, ettei 

pitkästä sponsoriyhteistyön historiasta huolimatta ole aina hyödynnetty kaikkia 

yhteistyösopimuksen mahdollistamia elementtejä parhaalla mahdollisella tavalla. 

Kohteen haastattelusta selvisi kuitenkin, että yhteistyön kautta on joka tapauksessa 

löydetty aina molempia osapuolia hyödyntäviä asioita. Sponsorikohde C:n 

haastattelussa nousi esille myös yhteistyön elinkaaren aikana molempien osapuolten 

vastikkeiden vähentyminen, joka on osittain vaikuttanut myös sponsoroinnin 

hyödynnettävyyteen. (sponsorikohde A 2021; sponsorikohde B 2021; sponsorikohde C 

2021; sponsorikohde D 2021.) 

Haastatteluista ilmeni, että Elisan kanssa sponsoriyhteistyö eroaa muiden 

sponsorikohteiden sponsorien toiminnasta erityisesti tietynlaisilla sponsorikohteen ja 

Elisan välisillä keskinäisillä motiiveilla ja asioilla, joita muiden sponsoreiden kanssa ei 

tehdä. Haastatteluissa esimerkiksi sponsorikohde D nosti esille erään yhteiskunnallisen 

yhteistyöprojektin, kun taas sponsorikohde B:n mukaan sponsoritoiminnan 

monimuotoisuus, kokonaisvaltaisuus ja vakiintunut tapahtumakonsepti erottavat Elisan 
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muista kohteen sponsoreista. Lisäksi haastatteluista selvisi, että erityisesti pitkän 

yhteistyön myötä tietynlainen pysyvyys ja hyödyntämisen vakiinnuttaminen ovat olleet 

Elisan sponsoriyhteistyön erottavia tekijöitä. (sponsorikohde A 2021; sponsorikohde B, 

2021; sponsorikohde C 2021; sponsorikohde D 2021.) 

Sponsorointi tarjoaa paljon erilaisia hyödyntämismahdollisuuksia, joita myös esiteltiin 

tämän työn alaluvussa 3.2.3 (Valanko 2009, 161). Ohessa taulukossa 2 on koostettu 

sponsorikohteiden haastatteluissa esiin nousseita ja tärkeimmiksi koettuja sponsoroinnin 

hyödyntämismahdollisuuksia.  

 

Taulukko 2. Sponsorikohteiden näkemyksiä sponsoroinnin hyödyntämismahdollisuuksista 
Elisan kanssa. 

Haastatteluissa selvisi, että kaikkien sponsorikohteiden mukaan etenkin tapahtumat ja 

tilaisuudet nähdään parhaina keinoina hyödyntää yhteistyötä, jossa myös hyöty on 

edistänyt molempia osapuolia. Sponsorikohde A nosti haastattelussa esille, että 

erityisesti lisäarvoa ovat tuoneet sellaiset tilaisuudet, jolloin Elisa on järjestänyt 

tilaisuuksia esimerkiksi sponsorikohteen omien tapahtumien yhteydessä. 

Sponsorikohde A kertoo tällaisten tilaisuuksien avulla tavoittavansa muun muassa 
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laajempaa yleisöä. Sponsorikohde B:n haastattelussa ilmeni, että erityisesti vakiintuneen 

tapahtumakonseptin avulla on saatu nykyiseen yhteistyöhön jatkumoa ja sponsorikohde 

B kuvaakin kyseistä tapahtumakonseptia ns. keihäänkärkenä puhuttaessa esimerkiksi 

jalkautumisesta asiakkaisiin. Sponsorikohde B näkee, että kyseinen tapahtumakonsepti 

on myös muuttanut nykyisen yhteistyön painopisteen nimenomaisesti enemmän tämän 

tapahtumakonseptin ympärille. Sponsorikohde C nosti esille yhtenä 

hyödyntämismahdollisuutena joukkueiden johtoryhmän hyödyntämisen Elisan omissa 

tilaisuuksissa. Sponsorikohde D:n haastattelussa ilmeni myös, että kohde näkee 

tapahtumat hyvin potentiaalisena hyödyntämismahdollisuutena. Sponsorikohde D:llä on 

vuositasolla monia kymmeniä tapahtumia, joissa voidaan hyödyntää sponsorointia. 

Sponsorikohde D:n mukaan kohteen tapahtumia voidaan hyödyntää niin Elisan 

yritysasiakkaiden kuin kuluttaja-asiakkaiden kanssa, jolloin sponsorikohde voi 

esimerkiksi räätälöidä Elisan toiveiden mukaisesti erityyppisiä tilaisuuksia Elisan eri 

kohderyhmille sponsorikohteen omiin tapahtumiin. (sponsorikohde A 2012; 

sponsorikohde B 2021; sponsorikohde C 2021; sponsorikohde D 2021.) 

Sponsorikohteet A ja C nostivat myös haastattelussa esille, että tapahtumien 

infrastruktuuriin liittyen esimerkiksi Elisalta saadut verkkoyhteydet sponsorikohteiden 

tapahtumiin ja tilaisuuksiin on nähty erityisen hyödyllisenä asiana. Lisäksi sponsorikohde 

C on ottanut käyttöönsä Elisan palveluita sekä Suomessa että ulkomailla omien 

tapahtumiensa yhteydessä. Sponsorikohde A korosti etenkin, että kohde on saanut 

rakennettua Elisan kanssa väliaikaisia verkkoyhteyksiä sellaisille tapahtumapaikoille, 

joissa sitä ei normaalisti ole. (sponsorikohde A 2021; sponsorikohde C 2021.) 

Haastatteluissa ilmeni myös, että Helsingin keskustassa sijaitseva Elisa Kulman 

myymälä on koettu hyödylliseksi tapahtumatilaksi. Sponsorikohde A:n haastattelussa 

ilmeni, että sponsorikohteen tuottamat tapahtumat Elisa Kulmassa ovat esimerkiksi 

lisänneet kohteen tietoisuutta ihmisten keskuudessa sekä edistäneet myös lipunmyyntiä 

eri tapahtumien osalta. Sponsorikohde B:n mukaan Elisan kuluttajaliiketoiminnan kanssa 

toteutetut tapahtumat Elisa Kulmassa ovat olleet hienoja ja onnistuneita yhteistyön 

projekteja. Elisa Kulmassa on järjestetty sponsorikohde B:n ja Elisan 

kuluttajaliiketoiminnan kanssa erityisesti kuluttajille suunnattuja tilaisuuksia kuten 

asiantuntijahaastatteluita, tapahtumien etkoja sekä kutsuvierastilaisuuksia. 

Sponsorikohde B korosti haastattelussa etenkin Elisa Kulman toimivan hyvänä 

tapahtumapaikkana verkkoyhteyksien ja hyvän sijainnin puolesta. (sponsorikohde A 

2021; sponsorikohde B 2021.) 
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Erilaiset promootiot esimerkiksi sponsorikohteen tapahtumien yhteydessä on koettu ja 

koetaan myös hyödyllisiksi keinoiksi erityisesti sponsorikohde B:n ja D:n mukaan. 

Sponsorikohde B painotti haastattelussa, että esimerkiksi Elisan promotessa 

palveluitaan tai tuotteitaan kohteen tapahtumassa on Elisan mahdollista saada 

parhaimmillaan monia tuhansia ihmisiä tietoiseksi Elisan tuotteista tai palveluista. Sen 

vuoksi sponsorikohde B näkee esimerkiksi promootion hyvänä sponsorin 

hyödyntämismahdollisuutena heidän tapahtumissaan. (sponsorikohde B 2021; 

sponsorikohde D 2021.) 

Sponsorikohteet B ja D nostivat esille haastatteluissa myös kumppaniyhteisöt yhdeksi 

tärkeimmistä hyödyntämismahdollisuuksista. Kumppaniyhteisöillä tarkoitetaan 

kohteiden muiden sponsorien tuomaa verkostoa. Sponsorikohteet järjestävät 

kumppaneille suunnattuja tapahtumia, joissa tavoitteena on tutustuttaa kohteen eri 

kumppaneita toisiinsa ja sponsorikohde B kokeekin Elisan jo hyödyntäneen tätä 

mahdollisuutta hyvin. Sponsorikohteiden haastatteluista ilmeni, että sponsorikohde C 

kokee, ettei Elisa olisi hyödyntänyt täysimääräisesti heidän tarjoamiaan 

kumppanitilaisuuksia ja sitä kautta aukeavia verkostoitumismahdollisuuksia. 

(sponsorikohde B 2021; sponsorikohde C 2021; sponsorikohde D 2021.) 

Sponsorikohteiden haastatteluista ilmeni, että jokainen kohde on halukas tarjoamaan 

erityyppisiä mahdollisuuksia Elisan tapahtumamarkkinointiin riippuen kuitenkin hieman 

esimerkiksi kohteen ja Elisan yhteisistä tavoitteista. Erityisesti sponsorikohde D:n 

haastattelussa korostui kohteen joustavuus ja mahdollisuus taipua Elisan tarpeiden 

mukaisesti. Olen koostanut taulukkoon 3 haastatteluiden kautta esiin nousseita 

sponsorikohteiden näkemyksiä heidän tarjoamistansa mahdollisuuksista Elisan 

tapahtumamarkkinointiin. (sponsorikohde A 2021; sponsorikohde B 2021; 

sponsorikohde C 2021; sponsorikohde D 2021.)  
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Taulukko 3. Sponsorikohteiden hyödyntämismahdollisuuksia, joita kohde voi tarjota Elisan 
tapahtumamarkkinointiin. 

Tarkasteltaessa taulukkoa 3 voidaan huomata, että monet kumppanien tarjoamista 

hyödyntämismahdollisuuksista ovat sellaisia, joita on jo hyödynnetty aikaisemmin Elisan 

sponsoroinnissa. Tämä ilmeni esimerkiksi Elisan sponsorivastaavan haastattelussa 

liittyen sponsoroinnin hyödyntämisestä Elisalla. Kyseisen haastattelun tuloksista olen 

koostanut taulukon 1, joka löytyy tämän työn alaluvusta 7.1. Sponsorikohteen tarjoamat 

mahdollisuudet, joita Elisalla on jo hyödynnetty ovat esimerkiksi eri ottelutapahtumat, 

joihin kohde tarjoaa Elisalle vuosittain tietyn määrän sopimuksen mukaisesti 

pääsylippuja. Lisäksi Elisan sponsorivastaavan mukaan myös asiantuntijoita on 

hyödynnetty aikaisemmin esimerkiksi Elisan tilaisuuksissa. Tarkasteltaessa yllä olevaa 

taulukkoa 3 voidaan kuitenkin myös huomata, että osa sponsorikohteiden tarjoamista 
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hyödyntämismahdollisuuksista on ns. aineettomia vastikkeita. Tällaisia nousi etenkin 

esille sponsorikohde A:n haastattelussa, jossa kohde voi tarjota esimerkiksi omissa 

tapahtumissa fyysisiä kontakteja eli verkostoitumismahdollisuuksia. Taulukossa 3 on 

mainittu myös kohteiden tarjoamia hyödyntämismahdollisuuksia, joita ei esimerkiksi 

ilmennyt Elisan sponsorivastaavan haastattelussa. (sponsorikohde A 2021; 

sponsorikohde B 2021; sponsorikohde C 2021; sponsorikohde D 2021.) 

Sponsorikohteiden haastatteluissa selvitin myös kohteiden näkemyksiä siitä, millaisia 

keinoja kohteet voisivat tarjota Elisan tapahtumamarkkinointiin tulevaisuudessa. Olen 

koostanut taulukkoon 4 haastatteluiden perusteella nousseita hyödyntämiskeinoja. 

Taulukko 4 on liitteenä 3 ja se on tilaajan pyynnöstä salainen.  

7.3 Vertailukohteena Suomen suurin finanssiryhmä 

Tässä alaluvussa tarkastellaan vertailuanalyysin avulla saatuja tuloksia toisen toimialan 

organisaation sponsoritoiminnasta. Benchmarkingin eli vertailuanalyysin tavoite on tässä 

työssä tunnistaa ja löytää internet-sivustojen kautta millaisia keinoja nykypäivänä yritys 

voi käyttää sponsoroinnin hyödyntämiseksi tapahtumamarkkinoinnissa ja näin ollen 

keinojen tunnistamisella saadaan tukea työn toiseen alakysymykseen. Vertailuanalyysin 

kohteeksi valitsin OP Ryhmän, joka on Suomen suurin finanssiryhmä. OP:lla 

työskentelee 12 000 työntekijää ja yritys tarjoaa pankki- sekä vakuutuspalveluita henkilö- 

ja yritysasiakkaille. OP Ryhmä sponsoroi monipuolisesti urheilua ja sponsorikohteina 

ovat muun muassa Suomen Golfliitto, Suomen Jääkiekkoliitto, Suomen Olympiakomitea 

ry, Suomen Suunnistusliitto, Suomen Salibandyliitto ja Suomen Voimisteluliitto (Svoli). 

Lisäksi OP Ryhmä tekee sponsoriyhteistyötä kotimaisten kulttuuritapahtumien kanssa, 

joista yhtenä sponsorikohteena on Helsingin Juhlaviikot. (OP Ryhmä lyhyesti n.d; 

Yhteistyökumppanit n.d.) Kohteen valintaan vaikutti erityisesti se, että OP Ryhmä 

sponsoroi Elisan tavoin myös Suomen Jääkiekkoliittoa sekä Helsingin Juhlaviikkoja, 

jonka vuoksi vertailussa sekä myöhemmin tuloksien jatkojalostuksessa voidaan ottaa 

huomioon myös kyseiset sponsorikohteet.  

Vertailuanalyysissa tutkin esimerkiksi OP Ryhmän kotisivuja ja uutisartikkeleita, OP:n 

Facebook-sivuja sekä sponsorikohteiden verkkosivustoja ja artikkeleita. Eri sivustoja 

tutkimalla selvisi, että OP Ryhmällä on käytössä lukuisia eri keinoja ja tapoja, joilla se 

hyödyntää sponsoriyhteistyötä tapahtumamarkkinoinnissa. Olen koostanut 

vertailuanalyysin tuloksista ilmenneitä eri keinoja ja tapoja alla olevaan kuvioon 8. 
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Kuviossa olen ryhmitellyt erikseen mielestäni hyödyllisimmiksi kokemani seikat, joita 

esimerkiksi Elisalla ei pääsääntöisesti ole käytetty sponsoroinnin suhteen 

tapahtumamarkkinoinnissa.  

 

Kuvio 8. OP Ryhmän sponsoroinnin hyödyntämiskeinoja tapahtumamarkkinoinnissa.  

Vertailuanalyysia tehdessäni nousivat esille erityisesti erilaiset hankkeet, projektit ja 

tapahtumat, joita OP Ryhmä on tehnyt yhteistyössä eri sponsorikohteiden kanssa. 

Monien kyseisten hankkeiden ja projektien kohderyhmä on painottunut lapsiin ja nuoriin, 

joista hyviä esimerkkitapauksia ovat Jääkiekkoliiton kanssa vuosittain toteutettu Pohjola-

leiri ja OP:n Tubepäivä-kiertue sekä Helsingin Juhlaviikoilla toteutettu sävellystyöpaja ja 

Lasten jameja -konsertti (Helsingin juhlaviikonloppuna taide tulee lähelle n.d; OP ja 

Tubecon jatkavat yhteistyötä 2019; OP Helsinki 2012 & 2013). Nostin edellä mainitut 

tapahtumat kuvioon 8 esille erityisesti siksi, että myös Elisan tavoite sponsoroinnissa 

etenkin urheilun puolella on tukea lapsia ja nuoria (Westermarck 2021a). Lisäksi olen 

korostanut kuviossa keltaisella näkyvyys-osion, sillä näkyvyydellä on edelleen 

nykypäivänä merkittävä osuus sponsoroinnissa, vaikka monet muut hyödyntämiskeinot 

ovat nousseet myös sen rinnalle, kuten moniulotteinen, aktiivinen ja arvoperusteinen 

sponsorointi. Näkyvyydellä on paljon vaikutusta sponsoroinnissa esimerkiksi mielikuvan 
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vahvistamisessa isolle kohderyhmälle, jota myöskin Elisa tavoittelee. (Valanko 2009, 

116; Westermarck 2021b.) 

Vertailuanalyysissa selvisi, että OP Ryhmä tuo organisaatiota aktiivisesti esille eri 

sponsorikohteiden tapahtumissa ja omassa tapahtumamarkkinoinnissaan. Erityisesti 

aito esilläolo ja kiinnostus sponsorikohteiden kanssa tehdystä yhteistyöstä tuli useasti 

esille, sekä lisäksi sponsoriyhteistyöstä viestiminen näkyi OP Ryhmän verkkosivuilla 

vahvasti. Näkyvyyteen linkittyi myös selkeästi se, että OP Ryhmä on nimennyt 

esimerkiksi kahden yhteistyökumppanin kanssa tehtyjä tapahtumia OP:n nimen 

mukaisesti, kuten Pohjola-leiri ja OP:n Tubepäivä-kiertue, jota esimerkiksi Elisalla ei ole 

pääasiassa tehty lukuun ottamatta Elisan Perhepäivää, joka on vuosittain yhdessä 

sponsorikohteen kanssa Elisan yritysasiakkaille järjestetty tapahtuma (Westermarck 

2021a). 

Vertailuanalyysia tehdessäni tuli huomioida se, että Elisa ei ole pääsääntöisesti lähtenyt 

sponsoroimaan yksittäisiä tapahtumia, vaan tapahtumat sekä tapahtumakonseptit ovat 

rakentuneet yhteistyökuvioiden myötä, kun taas OP Ryhmä on ollut mukana 

sponsoroimassa myös eri tapahtumia, kuten esimerkiksi Helsinki Cupia ja Flow 

Festivalia. Lisäksi Elisalla sponsorointia toteutetaan myös paljon yritysasiakkaiden 

tapahtumamarkkinoinnissa. Sen vuoksi vertailuanalyysin tuloksia tulkittaessa Elisan 

organisaatioon tulee ottaa huomioon, että kaikki tässä vertailuanalyysissa osoitetut OP 

Ryhmän sponsoroinnin hyödyntämiskeinot tapahtumissa on kohdistettu suoraan 

kuluttaja-asiakkaille eikä niinkään esimerkiksi yritysasiakkaille. (Westermarck 2021b; OP 

Media 2018.) Näin ollen vertailuanalyysissa on tärkeää huomata, että tuloksia tulee 

tulkita luovasti ja kriittisesti sekä siten soveltaa niitä omaan organisaatioon. Tuloksia ei 

siis välttämättä pysty suoraan soveltamaan omaan toimintaan, koska esimerkiksi 

organisaatiokulttuurien erot voivat olla jo huomattavia. (Ojasalo ym. 2014, 186.) 

Tuloksia tarkasteltaessa ilmeni erityisesti OP Ryhmän halu ja kiinnostus olla mukana eri 

kohteiden sponsorina. Kiinnostus ja halu sponsoritoimintaan näkyi OP:n 

viestintäkanavissa eri tavoin, kuten uutisartikkeleiden, kuvien ja videoiden perusteella. 

Näin ollen vertailuanalyysin tuloksien pohjalta voidaan tulkita, että yhtenä tekijänä 

saattaa olla OP:n vahva viestiminen eri kanavissa sponsoriyhteistyöstä. Kiinnostus 

mukanaolosta tuli esille myös tiiviin yhteistyön suunnittelusta kumppanien kanssa, sillä 

OP Ryhmä suunnittelee esimerkiksi Helsinki Cupin kanssa yhteistyötä työpajan 

merkeissä neljä kertaa vuodessa (OP Media 2019). Tällaista ei ole suoranaisesti Elisalla 
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toteutettu ja esimerkiksi sponsorikohde A:n haastattelussa ilmeni, että 

työpajatyöskentely voisi edistää Elisan sponsoroinnin hyödyntämismahdollisuuksia 

esimerkiksi sponsorikohteen tai Elisan tapahtumissa.  

OP Ryhmällä sponsoroinnin hyödyntäminen eri keinojen avulla 

tapahtumamarkkinoinnissa on onnistunut erinomaisesti. Vertailuanalyysin tuloksien 

pohjalta voidaan todeta, että sponsoriyhteistyöt ovat strategisesti ja tarkasti mietittyjä, 

joihin selvästi sekä sponsori että kohde ovat sitoutuneet Vertailuanalyysin tuloksia 

tarkasteltaessa kuviosta 8 voidaan myös huomata OP:lla eri 

hyödyntämismahdollisuuksien monipuolisen käytön tapahtumamarkkinoinnissa sekä eri 

sponsorikohteiden välillä, kun taas Elisalla sponsoroinnin hyödyntämiskeinot 

tapahtumamarkkinoinnissa ovat haastatteluiden perusteella olleet enemmänkin vain 

vakiintuneiden ja tiettyjen sponsorikohteiden ympärillä.  

Alla kuvioon 9 olen tiivistänyt tärkeimmiksi kokemani sponsoroinnin hyödyntämistä 

lisäävät keinot tapahtumamarkkinoinnissa, joita OP Ryhmällä on ollut käytössä. Olen 

hyödyntänyt kuviossa vertailuanalyysin avulla saatuja tuloksia, jotka on esitetty aiemmin 

kuviossa 8.  

 

Kuvio 9. Tiivistettynä tärkeimmäksi kokemani OP Ryhmän sponsoroinnin hyödyntämistä 
lisäävät keinot tapahtumamarkkinoinnissa. 

7.4 Sponsoroinnin hyödyntäminen Elisan tapahtumamarkkinoinnissa  

Tässä alaluvussa kokoan yhteen kehittämistyön aineistonhankintamenetelmien avulla 

saatuja tuloksia, joita käsiteltiin edellisissä alaluvuissa 7.1, 7.2 ja 7.3. Työssä käytetyt 

tutkimusmenetelmät tuottivat merkittävästi analysoitavaa aineistoa ja valitut 

aineistonhankintamenetelmät osoittautuivat tähän kehittämistyöhön erinomaisiksi 

laadullisen tutkimuksen menetelmiksi. 
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Aineistonhankintamenetelmänä haastattelun avulla saatiin tärkeää tietoa sponsoroijan 

sekä sponsorikohteiden näkökulmasta. Haastatteluiden avulla saadut tulokset vastaavat 

työn päätutkimuskysymykseen sekä alakysymykseen, joiden tarkoituksena oli selvittää 

Elisan sponsoroinnin kehittämistä osana tapahtumamarkkinointia tulevaisuudessa sekä 

sponsoroinnin nykytilannetta Elisalla. Kehittämistyössäni osapuolten haastattelut 

osoittivat, että sponsorointi Elisalla on pääasiassa sponsorikohteiden kanssa 

pitkäaikaista ja onnistunutta. Elisan sponsorivastaavan sekä sponsorikohteiden 

haastatteluista ilmeni, että sponsoroinnin hyödyntämistä tapahtumamarkkinoinnissa 

voitaisiin vielä kuitenkin kehittää. Erityisesti osa sponsorikohteista ovat myös 

kiinnostuneita tekemään yhä tiiviimpää yhteistyötä sponsoroinnin hyödyntämiseksi 

Elisan tapahtumamarkkinoinnissa.  

Elisan sponsorivastaavan haastattelusta nousi esille, että sponsorointia voisi yhä 

enemmän syventää strategisella tasolla. Lisäksi sponsoroinnin vieläkin vahvempi 

integrointi osaksi Elisan muuta markkinointiviestintää edistäisi sponsoritoimintaa 

tulevaisuudessa. Näin ollen myös markkinointiviestinnän ja sponsoroinnin vahvemman 

integroinnin avulla voitaisiin myös suunnitella sponsoroinnin budjetti osana 

markkinointiviestinnän budjettikokonaisuutta. Voidaan siis todeta tuloksien perusteella, 

että sponsoroinnin ja muun markkinointiviestinnän yhä vahvemmalla integraatiolla 

voitaisiin laajentaa myös sponsoroinnin hyödyntämisbudjetin kokoa ja sen käyttöä. 

Vahvemmalla integraatiolla voitaisiin hyödyntää Elisalla sponsorointia yhä paremmin 

tulevaisuudessa. (Westermarck 2021b.) Yrityksen sponsorointi on osa integroitua 

strategista viestintää, joka on yleensä markkinointiviestintää. Tämän vuoksi yrityksen on 

integroitava sponsoroinnin strategia ja tavoitteet osaksi markkinointiviestintää sekä 

liiketoimintastrategiaa. (Valanko 2009, 128). Lähtökohtana siis sponsoroinnin 

kehittämiselle ja sen paremmalle hyödyntämiselle Elisan olisi tärkeää integroida 

sponsorointi vahvemmin osaksi muuta markkinointiviestintää, jotta voitaisiin myös 

päästä hyödyntämään tehokkaammin sponsorointia esimerkiksi 

tapahtumamarkkinoinnin puolella.   

Benchmarkingin eli vertailuanalyysin tulokset osoittivat, että sponsorointia on 

mahdollista hyödyntää monin eri keinoin tapahtumamarkkinoinnissa. Vertailuanalyysin 

avulla saatiin paljon tietoa siitä, kuinka toisen toimialan iso organisaatio osaa hyödyntää 

sponsorointia. Tulokset osoittivat, että OP Ryhmän sponsorointi on strategista toimintaa, 

jossa molemmat sponsoroinnin osapuolet sitoutuvat sponsoritoimintaan. OP Ryhmän 

käyttämiä sponsoroinnin hyödyntämiskeinoja voitaisiin mallintaa myös Elisan 
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tapahtumamarkkinoinnissa tulevaisuudessa. Vertailuanalyysin avulla saadut tulokset 

vastaavat työn alakysymykseen, jonka tarkoituksena oli selvittää, millaisia keinoja tänä 

päivänä yritykset käyttävät sponsoroinnin hyödyntämiseksi tapahtumamarkkinoinnissa. 

Kehittämistyön tulokset osoittivat, että Elisalla sponsoritoiminta on nykyhetkellä melko 

vakiintunutta kohteiden kanssa. Siksi sponsoritoiminnan kehittäminen osaksi 

tapahtumamarkkinointia ja uusien sponsoroinnin hyödyntämiskeinojen käyttöönotto 

tapahtumamarkkinointiin saattaa vaatia tuekseen esimerkiksi kuviossa 10 esitettyjä 

toimenpiteitä. Olen koostanut kyseiseen kuvioon työn tuloksien pohjalta esiin nousseita 

asioita, jotka tukevat Elisan sponsoroinnin kehittämistä osaksi tapahtumamarkkinointia 

tulevaisuudessa. 

 

Kuvio 10. Toimenpiteitä, jotka tukevat Elisan sponsoroinnin kehittämistä osaksi 
tapahtumamarkkinointia tulevaisuudessa. 

Kuviossa 10 esittelen 6-vaiheisen toimenpiteiden portaikon, jossa ensimmäisellä 

portaalla on työn tuloksien pohjalta tärkeimmäksi noussut seikka eli sponsoroinnin 

vahvempi integroiminen osaksi Elisan muuta markkinointiviestintää. Ensimmäisen 

portaan jälkeen tavoitellaan sponsoroinnin hyödyntämissuunnitelman laatimista, joka 

voidaan mahdollisesti tehdä myös myöhemmässä vaiheessa. Kolmantena vaiheena 

portaikoissa on sponsoroinnin hyödyntämisbudjetin kasvattaminen, joka Elisan 

sponsorivastaavan mukaan on tällä hetkellä melko pieni erityisesti verratessa 

sponsoroinnin hyödyntämismahdollisuuksiin (Westermarck 2021b). Yhdistämällä 

sponsoroinnin budjetin osaksi muuta markkinointiviestinnän budjettia voitaisiin edistää 

sponsoroinnin hyödyntämismahdollisuuksia ja samalla myös vähentää riskiä 

mahdollisten budjettileikkausten kohdentumista suoraan hyödyntämisbudjettiin, kuten 
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myös Westermarck (2021b) totesi haastattelussa (Westermarck 2021b). Neljännen 

vaiheen toimenpiteenä portaikossa esitellään työntekijöiden sitouttaminen. Työn 

tuloksien pohjalta voidaan todeta, että työntekijöiden sitouttaminen tukee sponsoroinnin 

kehittämistä ja hyödyntämistä tapahtumamarkkinoinnissa, sillä sponsoritoiminnan 

kehittäminen ja sen hyödyntäminen vaatii niin resursseja, aikaa kuin myös kiinnostusta. 

Viidentenä portaikossa esitellään sponsoritoiminnan tiiviimmän yhteistyön merkitys. 

Työn tuloksissa nousi esille, että tiiviimmän ja suunnitellumman yhteistyön myötä 

sponsoroinnin hyödyntämistä on myös helpompi kehittää. Erilaiset työpajat ja workshop-

päivät koettiin tärkeiksi keinoiksi tällaisen yhteistyön rakentamiselle. Yhteistyön 

merkitystä korostettiin vielä erityisen tärkeäksi sponsorikohde A:n, B:n ja D:n 

haastatteluissa sekä vertailuanalyysissä esiin tulleissa tuloksissa. Portaikossa 

viimeisenä vaiheena on tavoiteltu lopputulos eli sponsorointia osataan hyödyntää Elisan 

tapahtumamarkkinoinnissa monipuolisesti eri keinojen avulla ja sponsorointi on tuotu 

näkyvämmäksi Elisalla. Tavoiteltu lopputulos voidaan saavuttaa seuraamalla portaikon 

eri vaiheita systemaattisesti. Korostan kuitenkin, että kuviossa 10 esitetty toimenpiteiden 

portaikko on vain yksi mallinnus kehittämisen tueksi, eikä sitä ole välttämättä mahdollista 

toteuttaa niin suoraviivaisesti kuin miten se on esimerkiksi kuviossa 10 esitetty.  

Kehittämistyöni haastatteluista ja vertailuanalyysin aineistosta nousi esiin myös lukuisia 

sponsoroinnin hyödyntämiskeinoja, joiden avulla Elisan on mahdollista tulevaisuudessa 

hyödyntää sponsorointia tapahtumamarkkinoinnissa. Keinojen käyttöönotto ei 

välttämättä vaadi aiemmin kuviossa 10 esitettyjä toimenpiteitä, mutta toimenpiteiden 

toteuttaminen voi tukea paremmin sponsoroinnin hyödyntämismahdollisuuksia. Olen 

koostanut kuvioon 11 tämän kehittämistyön tuloksien pohjalta eri keinoja, joiden avulla 

sponsorointia voidaan hyödyntää tulevaisuudessa Elisan tapahtumamarkkinoinnissa. 

Kuviossa on esitetty myös joitakin sellaisia keinoja, joita Elisalla on jo aiemmin 

hyödynnetty, sillä tuloksien pohjalta kyseisten keinojen hyödyntäminen on koettu 

hyväksi. Tällaisia jo hyödynnettyjä keinoja ovat esimerkiksi asiantuntijoiden käyttö sekä 

oman tapahtuman luominen osaksi sponsorikohteen tapahtumaa.  
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Kuvio 11. Keinoja, joiden avulla Elisa voi hyödyntää sponsorointia tapahtumamarkkinoinnissa 
tulevaisuudessa. 

Kuvioon 11 olen ryhmitellyt värikoodien avulla eri keinojen hyödyntämismahdollisuudet 

Elisan eri kohderyhmissä. Näen toisaalta, että pääosin monia keinoja on mahdollista 

hyödyntää myös eri kohderyhmissä, riippuen kuitenkin monista eri tekijöistä kuten 

esimerkiksi Elisan ja sponsorikohteiden tavoitteista, tarpeista sekä sopimuksista.  

7.5 Teknologia vahvasti esillä ideointityöpajan tuloksissa 

Tässä alaluvussa perehdyn ideointityöpajan pohjalta saatuihin tuloksiin. Ideointityöpajan 

tarkoituksena oli osallistaa myös Elisa osaksi kehittämistyön prosessia. 

Ideointityöpajassa elisalaiset pääsivät jatkojalostamaan tämän kehittämistyön luvussa 7 

käsiteltyjen tuloksien pohjalta uusia kehittämisideoita ja tavoitteena oli löytää työni 

kehittämisehdotuksien tueksi uusia toteuttamiskeinoja sponsoroinnin hyödyntämiselle 

Elisan tapahtumamarkkinointiin. Ideointityöpajassa haettiin vastausta kysymykseen: 

”Miten Elisa voisi hyödyntää tulevaisuudessa sponsorointia 

tapahtumamarkkinoinnissa?”  

Ideointityöpaja toteutettiin silloisen koronatilanteen vuoksi virtuaalisena huhtikuussa 

2021. Virtuaalisessa ideointityöpajassa hyödynnettiin Teams-kokouksien 

pienryhmätiloja ja ideoiden kokoamista varten käytettiin virtuaalista yhteistyöalusta 

Miroa.  

Ideointityöpajaan osallistui Elisalta seitsemän henkilöä, niin yritysasiakkaiden kuin 

kuluttaja-asiakkaiden yksiköstä, jotta ideointiin saatiin mahdollisimman monipuolista 
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näkökulmaa molemmista Elisan yksiköistä. Kyseiset henkilöt ovat olleet tai ovat 

nykyhetkellä mukana eri tavoin Elisan sponsoritoiminnassa.  

Toimin ideointityöpajassa fasilitaattorina eli työpajan vetäjänä, minkä vuoksi en 

osallistunut ideointiprosessiin. Ideointityöpajan lämmittelyvaiheessa osallistujat kertoivat 

omia näkemyksiään sponsoroinnista ja tapahtumista. Lämmittelyvaiheen tarkoituksena 

oli luoda pohja ideoinnille. Ideointivaiheessa jaoin osallistujat kahteen eri tiimiin, joissa 

he pääsivät ideoimaan keskenään Teams-kokouksen pienryhmätiloissa. Valmistelin 

ideointivaihetta varten Miroon taulukon tämän kehittämistyön alaluvun 7.4 kuvion 11 

keinoista, jotka nimesin ylätason keinoiksi. Tiimien tehtävänä oli ideoida uusia 

toteuttamiskeinoja ylätason keinojen alle.  

Ideointivaiheen jälkeen siirryttiin ideoiden valintavaiheeseen, jossa tiimit esittelivät uudet 

ideat. Valintavaiheessa myös ideointityöpajan jokainen osallistuja äänesti mielestään 

kaksi parasta ja toteuttamiskelpoisinta ideaa. Äänestystuloksien perusteella olen 

koostanut kuvioon X1 eniten kannatusta saanet toteuttamiskeinot eli kehitysideat. Kuvio 

X1 on liitteenä 4 ja se on tilaajan pyynnöstä salainen.  

Elisalaisille pidetyn ideointityöpajan tuloksista voidaan päätellä erityisesti kuvion X1 

perusteella, että teknologian hyödyntämistä pidetään Elisalla potentiaalisimpana 

sponsoroinnin hyödyntämiskeinona tapahtumamarkkinoinnissa. Ideointityöpajan 

tulokset tukevat myös mielestäni selvästi viestiä siitä, kuinka Elisa on suunnannäyttäjä 

uusien teknologioiden hyödyntämisessä sekä nykyisin myös 5G-palveluissa 

teleoperaattoreiden merkittävä edistäjä (Elisa Oyj 2019, 4). Lisäksi ideointityöpajan 

tuloksia tukee myös työn viitekehyksessä Ahtiaisen (2021) asiantuntijahaastattelu, jossa 

hän korosti tapahtumamarkkinoinnin ja teknologian merkittävyyttä tulevaisuudessa – 

mitä enemmän teknologisia ratkaisuja aletaan hyödyntämään 

tapahtumamarkkinoinnissa, sitä paremmat hyödyntämismahdollisuudet ovat myös 

sponsoreilla tulevaisuudessa. 

8 Kehittämisehdotukset 

Tässä luvussa kokoan yhteen tämän opinnäytetyön tuloksista ja ideointityöpajan pohjalta 

nousseista ideoista kehittämisehdotukset Elisalle, joilla voidaan kehittää sekä hyödyntää 

paremmin sponsorointia tulevaisuudessa osana Elisan tapahtumamarkkinointia. 
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Esittämissäni kehittämisehdotuksissa olen myös huomioinut sponsoroinnin 

nykytilanteen Elisalla, mutta olen nostanut esille kehittämisehdotuksiin asioita ja keinoja, 

jotka ovat mahdollisesti toteuttavissa erityisesti siinä vaiheessa, kun 

sponsorointitoiminnan kehittämistä on edistetty Elisalla. Olen pyrkinyt valitsemaan työn 

kehittämisehdotuksiin mahdollisimman realistisia ja toteuttamiskelpoisia asioita sekä 

keinoja varmistaakseni niiden mahdollisen toteutumisen. Olen koonnut valitsemani 

kehitysehdotukset kuvioon 12 ja jakanut kehitysehdotukset kahteen eri lokeroon. 

Lokeroissa olevat asiat eivät ole primäärijärjestyksessä.  

Ensimmäisessä lokerossa esittelen kehittämisehdotuksia sponsoroinnin kehittämiseen 

ja hyödyntämiseen liittyvistä asioista ja toisessa esittelen sponsoroinnin hyödyntämiseen 

liittyviä keinoja, joita voidaan hyödyntää Elisan tapahtumamarkkinoinnissa. Koen, että 

molempien lokeroiden kehittämisehdotukset tukevat toisiaan, mutta samalla myös jo 

yksittäisten asioiden tai keinojen toimeenpano voisi edistää sponsoroinnin kehittämistä 

sekä sen hyödyntämistä Elisan tapahtumamarkkinoinnissa.  

Ensimmäisessä lokerossa nykytilannetta tarkasteltaessa olen tuonut esille erityisesti 

sponsoroinnin kehittämisen halun ja kiinnostuksen sitä kohtaan Elisalla. Kehittämisen 

halu ja kiinnostus luovat kokonaisuudessaan pohjan sille, että nykyistä sponsoritoimintaa 

voidaan lähteä kehittämään ja hyödyntämään tulevaisuudessa paremmin Elisalla. 

Lisäksi olen nostanut esille nykytilannetta analysoidessani myös asioita, jotka ovat jo 

antaneet hyvät lähtökohdat Elisan sponsoritoiminnalle ja sen kehittämiselle sekä 

hyödyntämiselle. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi Elisan merkittävä tunnettuus 

yhteiskunnallisella tasolla, pitkäaikaiset sponsoriyhteistyöt ja sen myötä 

sponsorikohteiden aito kiinnostus kehittää Elisan kanssa sponsoroinnin 

hyödyntämismahdollisuuksia tapahtumamarkkinoinnissa. Olen esitellyt ensimmäisessä 

lokerossa myös asioita, joista Elisalla ollaan jo tietoisia, mutta edistämällä niitä voitaisiin 

kehittää sponsoritoimintaa tulevaisuudessa. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi tietoisuus 

sponsoroinnin tavoitteiden selkeyttämisen tarpeesta, hyödyntämisbudjetin 

kasvattamisesta sekä vahvan integroinnin uupumisesta sponsoroinnin ja muun 

markkinointiviestinnän välillä.  
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Kuvio 12.  Kehittämisehdotukset Elisan sponsoroinnin kehittämiseen ja hyödyntämiseen osaksi 
tapahtumamarkkinointia. 
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Olen esitellyt ensimmäisen lokeron kehittämisehdotuksissa asioita, jotka koen 

tärkeimmiksi, kun lähdetään kehittämään Elisan sponsoritoimintaa ja sen hyödyntämistä 

osaksi tapahtumamarkkinointia. Koen, että sponsoroinnin vahva integrointi muuhun 

markkinointiviestintään on yksi tärkeimmistä asioista. Sponsoroinnin kehittämiseen ja 

hyödyntämisen edistämiseksi sponsorointi olisi hyvä lähtökohtaisesti ensin integroida 

muuhun Elisan markkinointiviestintään, sillä monet muut lokerossa esitetyt asiat 

nivoutuisivat mahdollisesti helpommin yhteen integroinnin myötä. Toisena tärkeänä 

asiana koen sponsoroinnin tavoitteiden selkeyttämisen Elisalla, kuten myös Alajan & 

Forssellin (2004) mukaan tavoitteet tulee tarkastaa ajoittain koko sponsorointiprosessin 

aikana (Alaja & Forssell 2004, 81, 83). Sponsoroinnin tavoiteasettelu on ensimmäinen 

vaihe, joka luo koko sponsorointiyhteistyölle konkreettisen suunnan. Lisäksi olen esitellyt 

myös lokerossa kehittämisehdotuksen sponsoroinnin näkyvyydestä. Suosittelen 

tuomaan Elisan sponsoritoimintaa tulevaisuudessa yhä enemmän esille Elisan eri 

kanavissa sekä viestinnässä — tuomalla sponsoritoiminnan näkyvämmäksi voidaan 

myös samalla kehittää potentiaalisten sekä nykyisten asiakkaiden positiivista mielikuvaa 

Elisasta ja näin edistää myös Elisan sponsoroinnin tavoitteita ja tarpeita. Yhdeksi 

kehittämisehdotukseksi olen myös nostanut sponsoroinnin hyödyntämissuunnitelman 

laatimisen osaksi Elisan tapahtumamarkkinointia. Hyödyntämissuunnitelman avulla 

voidaan selkeyttää muun muassa sponsoroinnin hyödyntämiseen liittyviä toimenpiteitä, 

työnjakoa ja vastuualueita, konkretisoida aikataulut, budjetti sekä vaikutuksien 

mittaustavat. (Heinonen 2011.)  

Kuvion 12 toisessa lokerossa esittelen sponsoroinnin hyödyntämiskeinoja Elisan 

tapahtumamarkkinoinnissa. Nykytilanteen osalta olen valinnut lokerikkoon mukaan 

keinoja, joita Elisalla on jo hyödynnetty aikaisemmin sponsoroinnissa, jotta 

kokonaiskuvassa voidaan hahmottaa paremmin millaisia keinoja Elisalla ei ole 

nykyhetkellä käytössä. Kuviossa esittelen kehitysehdotuksissa sponsoroinnin 

hyödyntämiseen liittyviä uusia keinoja, joita voidaan hyödyntää Elisan 

tapahtumamarkkinoinnissa tulevaisuudessa. Lisäksi olen valinnut kehitysehdotuksiin 

mukaan myös perinteisiä hyödyntämiskeinoja, joita on aiemmin jätetty hyödyntämättä tai 

hyödynnetty Elisan sponsoroinnissa liian vähän. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset 

promootiot sponsorikohteen tapahtumissa.  
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Kuviossa X2 esittelen kehittämisehdotuksia konkreettisilla esimerkeillä, millä tavoin 

edellä esitellyn kuvion 12 kehittämisehdotuksien hyödyntämiskeinoja voidaan lähteä 

toteuttamaan käytännön tasolla Elisan tapahtumamarkkinoinnissa. Olen valinnut 

kuvioon X2 toteuttamistavat kehittämistyön tuloksien pohjalta ja valitessani arvioinut niitä 

seuraavasti: 

• Toteuttamiskelpoisuus  

• Toteuttamiseen tarvittava budjetti  

• Toteuttamistavat ovat Elisalle uusia, luovia tai räätälöityjä jo aiemmin 

käytetyistä keinoista. 

Kuvio X2 on liitteenä 5 ja se on tilaajan pyynnöstä salainen. 

Kehittämistyön tuloksista saatu aineisto osoitti, että Elisa voi monella eri tavalla lähteä 

kehittämään ja hyödyntämään sponsorointia osaksi tapahtumamarkkinointia 

tulevaisuudessa. Työn tuloksien perusteella voidaan myös todeta, että sponsoroinnin 

hyödyntämiselle löytyy lukuisia mahdollisuuksia tapahtumamarkkinoinnissa, mutta 

arvioimalla niiden realistisuutta Elisan näkökulmasta päädyin lopulta valitsemaan edellä 

kuvioissa 12 ja liitteenä X2 esitellyt kehittämisehdotukset. Kokonaisuudessaan työn 

tulokset osoittivat, että Elisalla sponsorointi on pitkäjänteistä, vakiintunutta ja toimivaa. 

Tuloksista nousi kuitenkin esille, että sponsoroinnin kehittämisellä päästäisiin 

hyödyntämään sponsorointia tulevaisuudessa yhä paremmin Elisan 

tapahtumamarkkinoinnissa. Näin ollen suosittelen hyödyntämään tässä 

kehittämistyössä esiteltyjä toimenpiteitä ja esimerkkejä, kun sponsorointia lähdetään 

kehittämään osaksi Elisan tapahtumamarkkinointia tulevaisuudessa. Esittelemissäni 

kehittämisehdotuksissa voidaan käyttää apuna esimerkiksi alaluvussa 7.4 kuviossa 10 

esiteltyä toimenpiteiden portaikkoa ja esittelemäni kehittämisehdotukset 

toteuttamistavoista toimivat hyvänä pohjana Elisan tapahtumamarkkinoinnin 

suunnittelulle tulevaisuudessa. 

9 Lopuksi 

Tämän kehittämistyöni tarkoituksena oli selvittää, miten Elisa voisi tulevaisuudessa 

kehittää ja hyödyntää sponsorointia osana tapahtumamarkkinointia. Työn aineiston ja 
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tuloksien pohjalta esittämäni kehittämisehdotukset luvussa 8 vastaavat työn 

päätutkimuskysymykseen ja eri aineistonhankintamenetelmät tukivat myös asettamiani 

työn alakysymyksiä. Saavutin kehittämistyön alussa asettamani tavoitteet onnistuessani 

tuomaan uusia kehittämisehdotuksia Elisan tapahtumamarkkinointiin sponsoroinnin 

kehittämisestä ja hyödyntämiskeinoista. 

Kehittämistyöni johdatti minut monien mielenkiintoisten näkökulmien äärelle prosessin 

eri vaiheiden aikana ja syvensi vahvasti ymmärrystäni sponsorointiin sekä sen 

mahdollisuuksien hyödyntämisistä Elisan tapahtumamarkkinoinnissa. Näin ollen voin 

todeta, että olen myös saavuttanut onnistuneesti kehittämistyön alussa asettamani omat 

tavoitteet työlle. Koen myös, että onnistuin rajaamaan työni hyvin, minkä vuoksi 

esimerkiksi teoreettista tietopohjaa oli luontevaa ja helppoa kirjoittaa. Kehittämistyön 

tuloksissa ilmeni monia yhteyksiä työn tietopohjaan, mutta lisäksi myös työn tuloksista 

nousi esille uutta tietoa. Mielestäni edellä mainitut asiat erityisesti osoittavat onnistunutta 

kehittämistyötä ja siten myös työn konkreettisia kehittämisehdotuksia on mahdollista 

hyödyntää Elisan tapahtumamarkkinoinnin suunnittelussa tulevaisuudessa.  

Tutkimuksellisen kehittämistyöni prosessi eteni hyvin suunnitelman mukaisesti ja 

aikataulussa alusta loppuun asti. Prosessin alussa tutustuin markkinointiviestinnän ja 

sponsoroinnin teoriaan sekä käsitteisiin. Lisäksi hyödynsin saamaani hiljaista tietoa, jota 

on kertynyt Elisalla työskennellessäni. Tiedonhankinnan jälkeen prosessi eteni 

tutkimuskysymysten rajaamiseen ja aineistonhankintamenetelmien valitsemiseen. 

Aineistonhankintamenetelminä käytin puolistrukturoitua haastattelua, benchmarkingia ja 

ideointityöpajaa. Haastatteluiden avulla selvitin, miten sponsorointia hyödynnetään 

nykyhetkellä Elisalla ja minkälaisia näkemyksiä Elisan sponsorikohteilla on 

sponsoriyhteistyön hyödyntämisestä. Benchmarkingin avulla löysin uusia 

hyödyntämiskeinoja siihen, miten toisen toimialan yritys hyödyntää onnistuneesti 

sponsorointia osana tapahtumamarkkinointia tänä päivänä. Ideointityöpajan avulla sain 

myös elisalaiset mukaan osaksi kehittämistyön prosessia, mikä koettiin myös tilaajan 

näkökulmasta tärkeäksi sekä hyödylliseksi. Lisäksi ideointityöpaja 

aineistonhankintamenetelmänä edisti työssä saatujen tuloksien jatkojalostusta ja tuki 

sen myötä myös työssäni laatimia kehittämisehdotuksia.    

Kehittämistyön tuloksien luotettavuuteen vaikuttaa esimerkiksi se, että aineistoa on 

kerätty oikeasta paikasta ja oikealla aikavälillä (Paunonen & Ståhlberg 2020, 7). Tämän 

kehittämistyön luotettavuutta pohtiessani voin todeta, että työn aineisto on ajantasaista 
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ja sitä on kerätty oikeanlaisista paikoista. Aineiston ajantasaisuutta todentaa myös se, 

että käytin työn viitekehyksessä asiantuntijahaastattelua, jotta sain kerättyä 

mahdollisimman ajantasaista sekä uutta tietoa kirjoittamishetkellä esimerkiksi 

sponsoroinnin nykytilasta Suomessa. Koen myös, että tässä työssä hyödyntämäni 

hiljainen tieto on luotettavaa, sillä tietotaitoni on ajantasaista ja työskennellessäni 

tilaajalla on sitä kertynyt myös jatkuvasti tämän kehittämistyön prosessinkin aikana. 

Kehittämistyössäni mukana olleet tahot, kuten esimerkiksi elisalaiset, ovat kiinnostuneita 

kehittämistyön aiheesta. Aihe on koettu myös tärkeäksi erityisesti siksi, ettei kyseistä 

aihetta ole tutkittu aiemmin Elisalla eikä yleisesti oikeastaan tapahtumamarkkinoinnin ja 

sponsoroijan näkökulmasta muutenkaan Suomessa. Tulen jakamaan työn tuloksia 

kehittämistyöni prosessissa mukana olleille tahoille ja esittelen valmiin kehittämistyön 

Elisalle. Kehittämistyössäni keräämiäni tuloksia ja tietoja voidaan hyödyntää sekä 

soveltaa Elisan lisäksi myös muilla toimialoilla, kuten tapahtuma- ja kulttuurialalla ja 

erityisesti sponsoreiden keskuudessa. Mielestäni tämän kehittämistyön tuloksia voisi 

lähteä tulevaisuudessa tutkimaan myös syvemmin ja vielä pidemmälle esimerkiksi 

tutkimalla sponsoroinnin hyödyntämisen mittareita ja hyödyntämisen mittaamista 

käyttäen apuna muun muassa sponsoroinnin kehittämisvaiheessa laadittua 

hyödyntämissuunnitelmaa. Aihetta voitaisiin lähteä tutkimaan siinä vaiheessa, kun 

sponsoroinnin kehittämisprosessi on Elisalla valmis ja sponsoroinnin uusia keinoja on jo 

lähdetty hyödyntämään tapahtumamarkkinoinnissa.  

Kehittämistyön prosessin edetessä huomasin ja ymmärsin, että sponsoroinnin 

hyödyntämiseen vaikuttavat monet muutkin asiat kuin pelkästään hyödyntämiskeinot. 

Analysoidessani tuloksia huomasin sponsoroinnin kehittämisellä olevan merkittävä 

yhteys sponsoroinnin hyödyntämiseen. Tässä kehittämistyössä näiden asioiden yhteys 

ilmeni erityisesti Elisan näkökulmasta, kun tuloksissa nousi esille, että sponsoritoimintaa 

voisi yhä vahvistaa strategisella tasolla. Kokonaisuudessaan tämän kehittämistyön 

tuloksista saadun tiedon pohjalta voin todeta, että sponsoroinnin ja muun 

markkinointiviestinnän vahvempi integroiminen sekä sponsoroinnin 

hyödyntämissuunnitelman laatiminen ovat toimenpiteitä, joista sponsoroinnin 

hyödyntämisen kehittäminen pitäisi aloittaa. Lisäksi mikäli sponsorointia halutaan 

hyödyntää paremmin osana tapahtumamarkkinointia, vaatii se mahdollisesti taustalle 

monia muitakin asioita kuten tarpeeksi suurta hyödyntämisbudjettia, resursseja ja 

erityisesti tiivistä yhteistyötä sponsorikohteiden kanssa. Näen, että Elisalla päästään 

hyödyntämään tässä työssä esittelemiäni kehittämisehdotuksia parhaimmalla tavalla 
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silloin, kun sponsorointi on huomioitu myös strategisella tasolla yhä vahvemmin ja edellä 

mainitut kehittämisen toimenpiteet ovat sponsorointitoiminnan taustalla myös aloitettu. 

Olen koostanut jäljempänä kuvioon 13 aikajanan, jossa olen hyödyntänyt jo aiemmin 

tämän työn alaluvussa 7.4 esitettyä kuviota 10. Kuviolla 13 voidaan havainnollistaa 

sponsoroinnin kehittämisen ja hyödyntämisen prosessia peilaten asioihin, joita tämän 

kehittämistyön tuloksissa on tullut esille. Kyseisestä kuviosta voidaan myös huomata 

sponsoroinnin kehittämisen ja hyödyntämisen yhteys toisiinsa – jos sponsorointia 

lähdetään hyödyntämään ilman, että 1. vaiheen kehittämisen toimenpiteet ovat 

kunnossa, niin uusien sponsoroinnin hyödyntämiskeinojen tai toteuttamistapojen 

käyttöönotto voi olla haasteellisempaa. Haasteellisuus saattaisi tulla esille esimerkiksi 

sponsoroinnin hyödyntämisbudjetissa, sillä jos hyödyntämisbudjetti ei riitä toteuttamaan 

uusia sponsoroinnin hyödyntämiskeinoja tapahtumamarkkinoinnissa, niin näin ollen ei 

myöskään pystytä hyödyntämään sponsorointia parhaalla mahdollisella tavalla. 

Kokonaisuudessaan aikajanan jokainen vaihe sponsoroinnin kehittämisestä sen 

hyödyntämiseen vahvistaa jatkuvasti prosessia ja sen lopputulosta eli sponsoroinnin 

parempaa hyödyntämistä tapahtumamarkkinoinnissa. 

 

Kuvio 13. Aikajana sponsoroinnin kehittämisen ja hyödyntämisen prosessista osaksi 
tapahtumamarkkinointia. 

Valanko (2009) toteaa kirjassaan, että sponsoriyhteistyössä kannattaa pyrkiä aina 

pitkäaikaiseen, syvään ja toimivaan kokonaisuuteen sekä käydä avointa keskustelua 

sponsorikohteiden kanssa (Valanko 2009, 111). Työn tuloksien pohjalta voin todeta, että 
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Elisalla sponsoritoiminnassa on näissä asioissa onnistuttu hyvin ja seuraava askel kohti 

sponsoroinnin parempaa hyödyntämistä tapahtumamarkkinoinnissa on lähteä ensin 

kehittämään sponsoritoiminnan hyödyntämistä Elisalla sisäisesti ja sen jälkeen lähteä 

yhdessä sponsorikohteiden kanssa hyödyntämään uusia keinoja osaksi 

tapahtumamarkkinointia. Siksi keskityin tässä kehittämistyössä nostamaan esille myös 

sponsoroinnin kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä ja asioita, jotta sponsorointia voitaisiin 

tulevaisuudessa päästä hyödyntämään paremmin Elisan tapahtumamarkkinoinnissa. 

Kun sponsoroinnin hyödyntämistä on kehitetty Elisalla yhä paremmaksi, päästään 

luomaan Elisan tapahtumamarkkinointiin uusia tapahtumakonsepteja, uusia yhteisiä 

elämyksiä, nostattamaan jopa uudenlaista hypeä ja kehittämään myös tulevaisuudessa 

tapahtumien kautta Elisan mielikuvaa sekä tuomaan yhtiön arvot esille käytännön 

toimilla. Parhaimmillaan sponsorointi toimii myös tehokkaana brändin rakentajana – 

sponsoroinnin yllätyksellisyydellä ja luovuudella Elisa pääsee erottautumaan yhä 

paremmin muista kohteista ja sponsoroinnin sisällöllä, kuten esimerkiksi tapahtumilla, 

voidaan rakentaa Elisalla yhä merkityksellisempää sponsoritoimintaa tulevaisuudessa. 

(Valanko 2009, 111, 127.) 
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Haastattelun teemarunko, Elisa Oyj 

1. Alku  

 

• Aiheen esittely 

• Materiaalin käyttö- ja nauhoituslupa 

• Haastateltavan nimi, titteli ja työnkuva 

 

2. Teema: Sponsoroinnin monimuotoisuus markkinointiviestinnässä 

 

• Kuvailisitko lyhyesti, minkälainen nykytilanne Elisalla on sponsoroinnin suhteen? 

Entä miltä tulevaisuus näyttää?  

• Mihin tarpeisiin eli käyttötarkoituksiin sponsorointia käytetään Elisalla? (Esim. 

mediasuhteet, tunnettuus, imago, mielikuvat jne.) 

• Mitkä ovat kohderyhmät, joihin Elisa haluaa sponsoroinnilla vaikuttaa ja mitä 

ainutlaatuista Elisa pystyy tarjoamaan sponsoroinnin avulla kohderyhmälle? 

• Mitkä ovat Elisan tavoitteet sponsoroinnissa? 

3. Teema: Sponsoroinnin hyödyt 

• Miten ja kuinka laajasti Elisa on hyödyntänyt sponsorointisopimuksessa tarjottuja 

mahdollisuuksia/oikeuksia omassa markkinointiviestinnässä? Onko jotain jäänyt 

hyödyntämättä? (huomioiden yritysasiakkaat ja kuluttaja-asiakkaat) 

• Millaisia vastineita ja/tai mahdollisuuksia Elisa odottaa sponsorikohteiden tarjoavan 

tulevaisuudessa?  

4. Teema: Tapahtumat ja sponsorointi  

• Miten sponsorointia on hyödynnetty tapahtumissa aiemmin? Ja millaisena 

sponsoroinnin hyödyntämismahdollisuutena olet kokenut tapahtumat? (huomioiden 

yritysasiakkaat ja kuluttaja-asiakkaat) 

• Mitkä asiat tapahtumasponsoroinnissa on koettu toimivaksi? Entä haasteelliseksi? 

5.  Mitä muuta haluaisit kertoa? Esim. muita huomioita 
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Haastattelun teemarunko, sponsorikohteet 

Opinnäytetyössä ja haastattelukysymyksissä osapuolten yhteistyöstä voidaan käyttää 

myös ilmausta sponsorointiyhteistyö, jolla tarkoitetaan tässä yhteydessä samaa kuin 

termillä yhteistyö. 

1. Alku  

• Esittely ja aiheen esittely 

• Materiaalin käyttö- ja nauhoituslupa 

• Haastateltavan nimi, titteli, organisaatio ja työnkuva (nimeä eikä organisaatiota 

julkaista opinnäytetyössä) 

 

2. Teema: Sponsoroinnin monimuotoisuus ja hyödyt 

• Kuvailisitteko lyhyesti nykyistä sponsorisuhdetta Elisan kanssa? Ja miten se eroaa 

muista sponsorisuhteistanne? 

• Mitkä asiat yhteistyössä on koettu toimivaksi? Entä haasteelliseksi?  

• Minkälaiset sponsoroinnin hyödyntämismahdollisuudet (keinot) mielestänne edistää 

sponsorointisuhdetta ja on toiminut tai toimii parhaiten Elisan kanssa?  

 (Esim. tapahtumat, mainonta, yhteisöt/verkostot, PR jne.) 

 

3. Teema: Tapahtumat ja sponsorointi 

• Miten ja millä keinoin yhteistyötä Elisan kanssa on hyödynnetty teidän 

tilaisuuksissanne tai tapahtumissa? Mikäli yhteistyötä ei ole hyödynnetty 

tilaisuuksissa tai tapahtumissa, niin miksi ei? 

• Millaisia mahdollisuuksia sponsorikohteena voitte tarjota Elisan 

tapahtumamarkkinointiin? 

• Miten näkisitte, millä tavoin sponsoriyhteistyötä voisi Elisan kanssa mielestänne 

hyödyntää ja kehittää nykyisellä sopimuskaudella (tai tulevaisuudessa) osapuolten 

tapahtumamarkkinoinnissa? 

 (Esim. jotakin uusia luovia keinoja?) 

4. Mitä muuta haluaisit kertoa? Esim. muita huomioita 
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Sponsorikohteiden kehitysideoita Elisan tapahtumamarkkinointiin, taulukko 4 

Tämän liitteen sisältö on tilaajan pyynnöstä salainen. 
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Tämän liitteen sisältö on tilaajan pyynnöstä salainen. 
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Ideointityöpajan tulokset, kuvio X1 

Tämän liitteen sisältö on tilaajan pyynnöstä salainen. 
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Kehittämisehdotukset sponsoroinnin hyödyntämiskeinoista Elisalle, kuvio X2 

Tämän liitteen sisältö on tilaajan pyynnöstä salainen. 
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Tämän liitteen sisältö on tilaajan pyynnöstä salainen. 
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