
Urheilumarkkinoinnin perustietoutta 

urheiluseuralle 2

Lajiyhteisön perustietojen ja ostoaikomusten selvittäminen 

palvelujen kehittämistä varten



Kaikki yhteistyö ei ole yrityksen näkökulmasta sponsorointia
Taloudellinen ja ajallinen panostus määräytyy sen mukaisesti.

Markkinointi-
yhteistyö 
(Sponsorointi)

Mainonta

Tukeminen

€
Suuri tai kohtalainen kaupallinen merkitys
• Sponsoroinnin tunnusmerkit täyttyvät, kun yhteistyö on laajaa, 

pitkänteistä, sitä kehitetään koko ajan ja sen tuloksia mitataan. Myös 

rahallinen panos on molempien kannalta silloin merkittävää.

• Sponsoroinnin toteutus vaatii myös resursseja ja siksi kohteita ei 

yrityksen näkökulmasta voi olla montaa.

• On luonteeltaan markkinointi-investointi.

Pieni kaupallinen merkitys
• Urheiluseuralla voi olla esimerkiksi ulkomainostilaa myytävänä, 

jolloin se on yrityksen näkökulmasta ulkomainontaa.

• Yrityksen näkökulmasta luonteeltaan kulu, mutta voi kumppanille 

olla merkittävä.

Vähäinen kaupallinen merkitys
• Tyypillisesti käsiohjelmamainos, mainos asusteessa tai 

banneri.

• Yrityksen näkökulmasta luonteeltaan kulu, mutta voi 

kumppanille olla merkittävä.



Mihin kaikkeen yritys voi 
sponsorointia/urheilumarkkinoinnin palveluja hyödyntää?

Sponsoroinnin rooli liiketoiminnassa Arvo yritykselle

1. Tunnettuuden ylläpito/lisäys 

kohderyhmässä

• Spontaani muistaminen 

kilpailutilanteessa paranee

2. Profilointi/mielikuvien 

muuttaminen/vahvistaminen

• Erotumme kilpailijoista

• Kiinnostavuus työpaikkana ja 

palvelun toimittajana kasvaa

3. Sidosryhmäsuhteiden lujittaminen 
(asiakkaat, omistajat, yhteistyökumppanit)

• Tuottavampia ja pitkäaikaisempia 

asiakkuuksia ja yhteistyösuhteita 

yhteisten tapahtumien avulla

4. Henkilökunnan motivointi
• Energisoivia ja motivoivia tilaisuuksia 

parantaa tiimihenkeä ja 

yhteenkuuluvuutta 

5. Lisämyynnin aikaansaaminen
• Suoramyynti ja suurempi 

markkinaosuus kohteen 

lajiyhteisössä

6. Markkinointiviestintä ja lanseeraukset • Viestit otetaan vastaan helpommin



Suunnitelmallisen markkinointiyhteistyön (sponsoroinnin) 
rooli tunnettuuden kasvattamisessa

1

2

Kiinnostava

Tunnettu Yhteistyökohteen menestyminen 

lisää huomioarvoa, kiinnostavuutta 

ja tuloksia merkittävästi

2

”Top of mind”

Aina mielessä

kaikilla

”Autettu

muistaminen”

3

”se 

Tunnetuin”

”se 

Kiinnostavin”

Jokaisen yrityksen tavoitteena on olla tunnettu ja kiinnostava 

kohderyhmässään. Onnistunut sponsorointi voi olla merkittävä 

työkalu tässä tai ainakin nopeuttaa tavoitteisiin pääsemistä.



Seuraliikevaihdon kasvu piilee ammattimaisessa 
urheilumarkkinointipalvelujen myynnissä

Kumppanuudet

Palvelumyynti

Mainosmyynti

Pääsylipputulot

€
Urheiluliiketoiminnassa suurin kasvupotentiaali 
piilee useimmiten yhteistyökumppanuuksien 
puolella, joita kasvattamalla saadaan myös 
urheilullista menestystä askel askeleelta 
nostettua. Tämän jälkeen yleensä 
pääsylipputulotkin alkavat kasvaa. Kun 
tulosmuodostus kasvaa, voidaan satsata yhä 
parempaan urheilulliseen toimintaan.

Panostus urheilumarkkinoinnin palveluihin
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Ystävällinen Ajanmukainen Tuttu Nuorekas Kiinnostava

Seura x Palloilua seuraamattomat

Pitkäjänteisen markkinointiyhteistyön vaikutus 

kumppaniyrityksen herättämiin mielikuviin (Case PKS)
”PKS on mielestäni erittäin…” - vastanneiden osuus

%

42 % kohdetta seuraavista pitää 

PKS:ää tuttuna tai erittäin tuttuna

15 % lajia seuraamattomista pitää PKS:ää 

tuttuna tai erittäin tuttuna.

Pitkäaikainen ja tavoitteellinen yhteistyö tuo sponsoroivan yrityksen huomattavasti 
tutummaksi ja kiinnostavammaksi verrattuna yleisöön, joka ei kyseistä lajia seuraa. 
Tässä on myös sponsoroinnin tietynlainen rajoite: yhteistyökumppani näkyy hyvin 
lajiyhteisössä, mutta ei juurikaan sen ulkopuolella. Sen vuoksi urheiluseuran tulee 
tietää tarkkaan, kuinka suuri ja millainen sen yleisö on ja kuinka sen tavoittaa.



Tutkimustyökaluja ja palveluyrityksiä Suomessa

• Oman seurasi yleisöprofiilia voit selvittää myös itse omien viestintäkanaviesi 
kautta helppokäyttöisillä tutkimustyökaluilla, näiden perusversioita tarjoavat 
maksutta muun muassa Survmonkey tai Kyselynetti

• https://fi.surveymonkey.com/

• https://www.kyselynetti.com/

• Yksi laajimmin käytettyjä tutkimusohjelmia on myös webropol

• Sponsor Insight Finland on sponsoroinnin ja tapahtumien tutkimuksiin 
keskittynyt riippumaton tutkimusyritys. Yritys auttaa sponsorointikohteita ja 
tapahtumajärjestäjiä tunnistamaan oman kohteen myyntivaltit ja tarjoaa 
tutkimustietoa yhteistyösopimusten markkinointiin, suunnitteluun ja 
mittaamiseen.

• Myös kyselylomake kannattaa suunnitella huolella, jotta saat siitä riittävän 
tarkkaa tietoa kehittämisen tueksi. Yksi kysymyspatteriston perusmalli löytyy 
täältä.

https://fi.surveymonkey.com/
https://fi.surveymonkey.com/
http://www.webropol.fi/
http://www.sponsorinsight.fi/palvelut.html


Esimerkkejä tutkimusten tulosten 

hyödyntämisestä kehittämiseen

Voit tutkia oman seurasi osalta erikseen esimerkiksi
• Paikalle tulevien katsojien käsityksiä tapahtuman viihdyttävyydestä ja 

palveluista (Palvelutasotutkimus). Suuntaa se silloin ottelutapahtumissa 

kävijöille ja esimerkiksi kausikorttikävijöille.

• Laajemman lajiyhteisön käsitystä ja mielikuvia seurastasi (Imagotutkimus). 

Toteuta kysely se esimerkiksi seuran nettisivuilla ja sosiaalisen median 

kanavissa. 

• Yhteistyökumppaneiden käsityksiä yhteistyön toimivuudesta ja 

kehittämisajatuksista voit tutkia sähköpostikyselyllä. 

• Jo näillä toimenpiteillä saat aivan uutta pontta ja faktaa palvleujen

kehittämiseen ja myyntiin!



Esimerkki Joensuun Mailan tekemästä yleisötutkimuksesta:

Taustatietoja vastaajista  – Asuinpaikka

Vastaajista 2/3 joensuulaisia, 92 % pohjoiskarjalalaisia. // Kausikorttivastaajissa jopa 12 % liperiläisiä.

Paikkakuntatietoa voi hyödyntää 
palvelujen kehittämisessä ja 
urheilumarkkinointipalvelujen 
myynnissä lähikuntien alueella.



Taustatietoja vastaajista  – Sukupuoli- ja ikäjakauma

Kotiotteluiden kävijäkunnan sukupuolijakauma varsin tasainen – Kausikorttilaisten keskuudessa tasaisesti kaiken 
ikäisiä, mutta keskimäärin hieman irtolippukävijöitä vanhempaa väkeä – Irtolippukävijöissä runsaasti myös 
opiskelijoita.

Esimerkki Joensuun Mailan tekemästä yleisötutkimuksesta:

Tieto sukupuolijakaumasta 
auttaa palvelujen ja viestinnän 
kohdistamisessa seuraa ja 
yhteistyökumppania.



Taustatietoja vastaajista  – Ammatillinen tilanne

18 % toimii työelämässä johtavassa asemassa – toimihenkilö- tai työntekijätaustaisia 42 %, päätoimisesti opiske-
levia 17 % ja eläkeläisiä 14 %. // Moneen muuhun tutkittuun urheiluseuraan verraten JoMa:n ottelut tuntuvat 
tavoittavan hyvin erilaisissa tilanteissa eläviä ihmisiä.

Esimerkki Joensuun Mailan tekemästä yleisötutkimuksesta:

Ammatillinen taustatieto 
auttaa myös palvelujen ja 
viestinnän kohdistamisessa 
niin seuraa kuin 
yhteistyökumppaniakin.



”Mitä kanavia käytät seuratessasi JoMan toimintaa? – Valitse käyttämäsi seurantakanavat”

JoMa:n seuraaminen

Painetut sanomalehdet ja sosiaalinen media tärkeimmät seurantakanavat. // Kausikorttilaisista 58 % seuraa JoMaa
myös maksu-tv:stä. // Sosiaalinen media on irtolippulaisille jopa tärkeämpi seurantakanava kuin kausikorttilaisille – Vain 
46 % irtolippulaisista käyttää JoMa:n verkkosivua seuraamiseen, mutta somea käyttää 64 %.

Esimerkki Joensuun Mailan tekemästä yleisötutkimuksesta:

Kuva kertoo yhteistyökumppanille, 
mistä kanavista kohderyhmän voi 
tavoittaa. Esimerkiksi Facebookista 
saa myös varsin tarkkaa profiilitietoa 
siellä liikkuvasta yleisöstä viestinnän 
kohdistamista varten. Urheiluseuralle 
tieto kerto, missä kanavissa on syytä 
olla läsnä.



Sponsorointiin suhtautuminen

Suhtaudun myönteisemmin yritystä kohtaan, joka sponsoroi Joensuun Mailaa

On todennäköistä, että suosin ostopäätöstä tehdessä yritystä, joka sponsoroi Joensuun Mailaa

Esimerkki Joensuun Mailan tekemästä yleisötutkimuksesta:

Sponsoroinnin ydin lähtee tästä: yleisö suhtautuu oman mielenkiinnon 
kohteena olevaan yhteistyökumppaniin myönteisesti, kun yhteistyö on 
pitkäjänteistä, erottuvaa ja sillä on riittävä osuus seuran medioissa.
Kun olet mukana liian pienesti, voivat kaikki rahasi mennä hukkaan – siksi 
oleellista on löytää optimaalinen markkinointi-investoinnin taso .



”Suunnitellaanko taloudessanne seuraavan 12 kuukauden aikana... – Voit valita useamman”

JoMa-seuraajien tarpeet

Seuraavan vuoden aikana noin viidesosa suunnittelee asunnon remontointia, neljäsosa auton vaihtoa ja yli puolet matkailua Euroopassa.

Esimerkki Joensuun Mailan tekemästä yleisötutkimuksesta:

Ostoaikomusten selvittäminen antaa palveluiden 
myynnille aivan uuden ulottuvuuden ja energian ja 
kertoo myös seuralle, minkä tyyppiset yritykset voisivat 
eniten hyötyä yhteistyöstä ja millaisia 
markkinointikonsepteja niiden ympärille voisi rakentaa. 



www.pks.fi


